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Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.
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Rakendus Laadi alla!
Rakenduse Laadi alla! teave
Rakendust Laadi alla! saate kasutada sisu, teenuste
ja rakenduste otsimiseks, eelvaatamiseks,
ostmiseks, allalaadimiseks ja uuendamiseks.
Kiiremini ja hõlpsamalt kättesaadavaks muutuvad
mängud, helinad, taustpildid, rakendused ja palju
muud. Need üksused paigutatakse eri
teenusepakkujate kataloogidesse ja kaustadesse.
Saadaolev sisu sõltub teenusepakkujast.
Rakendus Laadi alla! kasutab uusima sisu
leidmiseks võrguteenuseid. Teavet rakenduse Laadi
alla! kaudu saadaolevate täiendavate üksuste kohta
saate oma teenusepakkujalt või soovitud üksuse
müüjalt või tootjalt.
Rakendus Laadi alla! laadib pidevalt alla uuendusi
ning uusimat sisu, mida teenusepakkujal teie
seadme jaoks pakkuda on.
Rakenduses Laadi alla! sisu käsitsi uuendamiseks
valige Valikud > Värskenda loend.

Ostmine ja allalaadimine
Põhivaates või mõnes kaustas või kataloogis valitud
üksuse ostmiseks valige Valikud > Osta. Avaneb
alammenüü, kus saate valida üksuse versiooni ja
vaadata hinnateavet. Saadaolevad valikud
olenevad teenusepakkujast.
Tasuta üksuse allalaadimiseks valige Valikud >
Laadi alla.

Rakenduse Laadi alla!
seaded
Rakendus Laadi alla! uuendab teie seadet uusima
sisuga, mis teie teenusepakkujalt või muude
kanalite kaudu saadaval on.
Valige esmalt Valikud > Seaded ja siis mõni
järgmistest valikutest.
● Pöörduspunkt  — võimaldab valida

teenusepakkuja serveriga ühenduse loomiseks
kasutatava pöörduspunkti või määrata, et seade
igal rakenduse kasutamisel pöörduspunkti
küsiks.4



● Automaatne avamine  — võimaldab sisu või
rakenduse kohe pärast allalaadimist avada.

● Eelvaate kinnitamine  — võimaldab määrata,
et seade küsiks teilt enne sisu või rakenduse
eelvaate allalaadimist kinnitust.

● Ostueelne kinnitamine  — võimaldab määrata,
et seade küsiks enne sisu või rakenduse ostmist
kinnitust.

Pärast seadete määramist valige Tagasi.
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