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Hent
Om Hent
Du kan bruge programmet Hent til at gennemse, få
vist, købe, hente og opgradere indhold, tjenester og
programmer. Med Hent får du nemmere adgang til
bl.a. spil, ringetoner, baggrunde og programmer.
Elementerne kategoriseres i kataloger og mapper
fra forskellige tjenesteudbydere. Udvalget af
indhold afhænger af tjenesteudbyderen.
Hent anvender dine netværkstjenester til at få
adgang til opdateret indhold. Hvis du vil have
oplysninger om andre elementer, der er
tilgængelige via Hent, kan du kontakte din
tjenesteudbyder eller leverandøren eller
forhandleren af det pågældende element.
Hent modtager løbende opdateringer, således at du
har adgang til det nyeste indhold, som din
tjenesteudbyder tilbyder til din enhed.
Hvis du vil opdatere indholdet i Hent manuelt, skal
du vælge Valg > Opdater liste.

Køb og hentning af
elementer
Hvis du vil købe det valgte element i
hovedvisningen, en mappe eller et katalog, skal du
vælge Valg > Køb. Der åbnes en undermenu, hvor
du kan vælge elementets version og se
prisoplysninger. Udvalget af indstillinger afhænger
af tjenesteudbyderen.
Hvis du vil hente et element, der er gratis, skal du
vælge Valg > Hent.

Indstillinger for Hent
Hent opdaterer din enhed med det nyeste indhold,
der er tilgængeligt via din tjenesteudbyder og
andre kanaler.
Vælg Valg > Indstillinger, og vælg mellem
følgende muligheder:
● Adgangspunkt  — Vælg det adgangspunkt, der

skal bruges til at oprette forbindelse til
tjenesteudbyderens server, og vælg, om
enheden skal bede dig om at angive4



adgangspunkter, hver gang du opretter
forbindelse.

● Åbn automatisk  — Åbn indholdet eller
programmet automatisk efter overførslen.

● Bekræft eksempel først  — Vælg, om du skal
bekræfte handlingen, inden der hentes en
prøveversion af indholdet eller programmet.

● Bekræft køb først  — Vælg, om du skal bekræfte
handlingen, inden du køber indhold eller et
program.

Når du har angivet indstillingerne, skal du vælge
Tilbage.
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