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UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN
OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR
VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
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Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.
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İndirme
İndirme hakkında
İndirme uygulamasını kullanarak; içerik, servis ve
uygulamaları bulabilir, ön izleyebilir, satın alabilir,
indirebilir ve yükseltebilirsiniz. Oyunlara, zil
seslerine, duvar kağıtlarına, uygulamalara ve diğer
birçok öğeye kolayca erişilebilir. Öğeler, farklı servis
sağlayıcıların sağladığı kataloglar ve klasörler
altında kategorilere ayrılmıştır. Mevcut içerik, servis
sağlayıcınıza bağlıdır.
İndirme, en güncel içeriğe erişmek için şebeke
servislerinizi kullanır. İndirme uygulamasıyla
erişebileceğiniz diğer öğeler hakkında bilgi için,
servis sağlayıcınızla veya öğenin tedarikçisi ya da
üreticisiyle görüşün.
İndirme sürekli olarak güncelleme alır ve servis
sağlayıcınızın cihazınız için sunduğu en yeni içeriğe
ulaşmanızı sağlar.
İndirme'deki içeriği el ile güncellemek için,
Seçenek > Listeyi yenile seçeneğini belirleyin.

Öğeleri satın alma ve
indirme
Ana görünümde, bir klasörde veya bir katalogda
seçilen öğeyi satın almak için, Seçenek > Satın
al seçeneğini belirleyin. Öğenin sürümünü seçip
fiyat bilgilerini görebileceğiniz bir alt menü açılır.
Mevcut seçenekler servis sağlayıcıya bağlı olarak
değişir.
Ücretsiz olan bir öğeyi indirmek için, Seçenek >
İndir seçeneğini belirleyin.

İndirme ayarları
İndirme, servis sağlayıcınızdan ve diğer
kullanılabilir kanallardan gelen en yeni içerikle
cihazınızı günceller.
Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve
aşağıdakiler arasından seçim yapın:
● Erişim noktası  — Servis sağlayıcının

sunucusuna bağlanmak için kullanılacak erişim
noktasını seçmek veya cihazın her seferinde
erişim noktasını sorup sormayacağını belirtmek
için kullanılır.
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● Otomatik aç  — İçeriğin veya uygulamanın
indirildikten sonra otomatik olarak açılmasını
sağlar.

● Önce ön izlm. onaylayın  — İçeriğin veya
uygulamanın ön izlemesi indirilmeden önce
onayınızın istenip istenmeyeceğini seçmeyi
sağlar.

● Önce satın al. onaylayın  — İçeriği veya
uygulamayı satın almadan önce onayınızın
istenip istenmeyeceğini seçmeyi sağlar.

Ayarları yaptıktan sonra Geri seçeneğini belirleyin.
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