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Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή σας.
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Λήψη!
Σχετικά µε την εφαρµογή
Λήψη!
Με την εφαρµογή Λήψη! µπορείτε να ανακαλύψετε,
να κάνετε προεπισκόπηση, να αγοράσετε, να
λάβετε και να αναβαθµίσετε περιεχόµενο,
υπηρεσίες και εφαρµογές. Παιχνίδια, ήχοι κλήσης,
ταπετσαρίες, εφαρµογές και πολλά άλλα είναι
εύκολα προσβάσιµα. Τα στοιχεία
κατηγοριοποιούνται σε καταλόγους και φακέλους
που παρέχονται από διαφορετικούς φορείς
παροχής υπηρεσιών. Το διαθέσιµο περιεχόµενο
εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
Η εφαρµογή Λήψη! χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες
δικτύου σας για να αποκτήσει πρόσβαση σε πιο
ενηµερωµένο περιεχόµενο. Για πληροφορίες
σχετικά µε πρόσθετα διαθέσιµα στοιχεία µέσω της
εφαρµογής Λήψη!, επικοινωνήστε µε το φορέα
παροχής υπηρεσιών ή τον προµηθευτή ή
κατασκευαστή του στοιχείου.
Η εφαρµογή Λήψη! λαµβάνει συνεχώς
ενηµερώσεις και σας παρέχει το πιο πρόσφατο
περιεχόµενο το οποίο ο φορέας υπηρεσιών
προσφέρει για τη συσκευή σας.

Για να ενηµερώσετε το περιεχόµενο στην
εφαρµογή Λήψη! µε µη αυτόµατο τρόπο, επιλέξτε
Επιλογές > Ανανέωση λίστας.

Αγορά και λήψη στοιχείων
Για να αγοράσετε το επιλεγµένο στοιχείο στην
κύρια προβολή ή σε ένα φάκελο ή κατάλογο,
επιλέξτε Επιλογές > Αγορά. Ανοίγει ένα
υποµενού, όπου µπορείτε να επιλέξετε την έκδοση
του στοιχείου και να προβάλετε τις πληροφορίες
τιµής. Οι διαθέσιµες επιλογές διαφέρουν ανάλογα
µε το φορέα παροχής υπηρεσιών.
Για λήψη ενός στοιχείου που διατίθεται χωρίς
χρέωση, πατήστε Επιλογές > Λήψη.

Λήψη! ρυθµίσεις
Η εφαρµογή Λήψη! ενηµερώνει τη συσκευή σας µε
το πιο πρόσφατο περιεχόµενο που είναι διαθέσιµο
από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας ή άλλα
διαθέσιµα κανάλια.
Επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις και από τα
ακόλουθα:4



● Σηµείο πρόσβασης  — Επιλέξτε ποιο σηµείο
πρόσβασης θα χρησιµοποιείται κατά τη
σύνδεση στο διακοµιστή του φορέα παροχής
υπηρεσιών και αν η συσκευή θα εµφανίζει
ερώτηµα για το σηµείο πρόσβασης κάθε φορά
που το χρησιµοποιείτε.

● Αυτόµατο άνοιγµα  — Για να ανοίγει το
περιεχόµενο ή η εφαρµογή αυτόµατα µετά τη
λήψη.

● Επιβ. δείγµατος πρώτα  — Επιλέξτε για να σάς
ζητείται επιβεβαίωση πριν από τη λήψη
προεπισκόπησης του περιεχοµένου ή της
εφαρµογής.

● Επιβεβ. αγορά πρώτα  — Επιλέξτε για να σας
ζητείται επιβεβαίωση πριν από την αγορά
περιεχοµένου ή µιας εφαρµογής.

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις, επιλέξτε
Πίσω.
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