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οποιαδήποτε µορφή χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συvαίvεση της Nokia.
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Η διαθεσιµότητα συγκεκριµένων προϊόντων, εφαρµογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε
µε τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτοµέρειες και τη διαθεσιµότητα των επιλογών γλώσσας.
Ορισµένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM και/ή το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συµβατότητα των συσκευών και
από τις µορφές περιεχοµένου που υποστηρίζονται. Ορισµένες υπηρεσίες παρέχονται µε ξεχωριστή χρέωση.
Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή σας.
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My Nokia
Σχετικά µε το My Nokia
Η My Nokia είναι µια δωρεάν υπηρεσία που σας
αποστέλλει τακτικά µε τη µορφή σύντοµων
µηνυµάτων συµβουλές, κόλπα και υποστήριξη για
τη συσκευή σας Nokia. Σας επιτρέπει επίσης να
περιηγείστε στην τοποθεσία WAP της υπηρεσίας
My Nokia, όπου µπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες
σχετικά µε συσκευές Nokia και να λάβετε ήχους,
γραφικά, παιχνίδια και εφαρµογές. Για να
χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία My Nokia, θα
πρέπει να διατίθεται στη χώρα σας και να
υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών
σας. Θα πρέπει να εγγραφείτε για να
χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία.
Κατά την εγγραφή ή την ακύρωση της εγγραφής
σας ισχύουν χρεώσεις κλήσεων.
Για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης,
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει τη
συσκευή σας ή στην τοποθεσία  www.nokia.com/
mynokia.

Πώς να χρησιµοποιείτε την
υπηρεσία My Nokia
Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia,
επιλέξτε My Nokia > Εγγραφείτε στο My Nokia.
Για να εκκινήσετε την τοποθεσία WAP της
υπηρεσίας My Nokia στο πρόγραµµα περιήγησης,
επιλέξτε My Nokia > Μετάβαση στο My Nokia
φορητών συσκευών.
Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από την
υπηρεσία My Nokia, επιλέξτε My Nokia >
Κατάργηση εγγραφής.
Για να δείτε τις οδηγίες για την υπηρεσία My Nokia,
επιλέξτε My Nokia > Οδηγίες.
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