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послуги стягується окрема плата.

Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.
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Завантажити!
Про функцію
"Завантажити!"
За допомогою функції "Завантажити!" можна
знайти, переглянути, придбати, завантажити та
оновити вміст, послуги та програми. Ви можете
легко знайти ігри, тони дзвінків, шпалери,
програми та багато іншого. Об'єкти сортуються
за категоріями у каталогах і папках, наданих
різними постачальниками послуг. Доступність
вмісту залежить від постачальника послуг.
Функція "Завантажити!" використовує послуги
мережі, щоб отримати доступ до найновішого
вмісту. Щоб дізнатися про інші об'єкти, які можна
отримати за допомогою функції "Завантажити!",
зверніться до свого постачальника послуг або до
постачальника чи виробника об'єкта.
Функція "Завантажити!" дозволяє постійно
отримувати оновлення та забезпечує наявність
найновішого вмісту, який пропонується
постачальником послуг для вашого пристрою.
Щоб оновити вміст функції "Завантажити"
вручну, виберіть Опції > Оновити список.

Придбання та
завантаження вмісту
Щоб придбати вибраний об'єкт, в головному
вікні, папці або каталозі виберіть Опції >
Придбати. Відкриється підменю, в якому можна
вибрати версію об'єкта та дізнатися його ціну.
Доступні опції залежать від постачальника
послуг.
Щоб завантажити безкоштовний об'єкт,
виберіть Опції > Завантажити.

Установки функції
"Завантажити!"
Функція "Завантажити!" оновлює пристрій
найновішим вмістом, наявним у постачальника
послуг та в інших доступних каналах.
Виберіть Опції > Установки, а потім виберіть із
наведеного нижче:
● Точка доступу  — Точку доступу, яка

використовуватиметься для з’єднання з
сервером постачальника послуг, і чи4



запитуватиме пристрій точку доступу під час
кожного використання.

● Автомат. відкриття  — Відкриття вмісту або
програми автоматично після завантаження.

● З підтвердженням  — Чи отримувати запит
на підтвердження завантаження зразка
вмісту або програми для попереднього
перегляду.

● З підтвердженням  — Чи отримувати запит
на підтвердження придбання вмісту або
програми.

Завершивши визначення установок, виберіть
Назад.
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