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Stáhnout! 
V aplikaci Stáhnout! mù¾ete prozkoumávat, zobrazovat, 
kupovat, stahovat a aktualizovat obsah, slu¾by a aplikace. 
Hry, vyzvánìcí tóny, tapety, aplikace a je¹tì mnohem více 
máte na dosah ruky. Zbo¾í je rozdìleno do katalogù 
a slo¾ek nabízených rùznými provozovateli slu¾eb. 
Nabízený obsah závisí na provozovateli slu¾by.

Aplikace Stáhnout! pou¾ívá pro pøístup k nejaktuálnìj¹ímu 
obsahu sí»ové slu¾by. Informace o doplòkových polo¾kách 
dostupných pomocí aplikace Stáhnout! získáte od 
provozovatele slu¾by nebo dodavatele èi výrobce zbo¾í.

Aplikace Stáhnout! pøijímá probíhající aktualizace a nabízí 
pro pøístroj nejnovìj¹í obsah, který poskytuje provozovatel 
slu¾by. Chcete-li obsah slo¾ky Stáhnout! aktualizovat 
ruènì, zvolte mo¾nost Volby > Obnovit seznam.

Chcete-li slo¾ku nebo katalog v seznamu skrýt, napøíklad 
chcete-li zobrazit pouze èasto prohlí¾ené polo¾ky, zvolte 
mo¾nost Volby > Skrýt. Chcete-li v¹echny skryté polo¾ky 
opìt zobrazit, zvolte mo¾nost Volby > Zobrazit v¹e.

Chcete-li si vybranou polo¾ku zakoupit, zvolte v hlavním 
zobrazení, ve slo¾ce nebo v katalogu mo¾nost Volby > 
Koupit. Systém otevøe podmenu, ve kterém mù¾ete vybrat 
verzi polo¾ky a zobrazit cenu. Dostupné mo¾nosti závisí na 
provozovateli slu¾by.

Chcete-li stáhnout polo¾ku poskytovanou zdarma, zvolte 
mo¾nost Volby > Získat.

Nastavení aplikace Stáhnout!
Aplikace aktualizuje do pøístroje nejnovìj¹í obsah dostupný 
od provozovatele slu¾by a pøes ostatní dostupné kanály. 
Chcete-li zmìnit nastavení, zvolte mo¾nost Volby > 
Nastavení a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností:

Pøístupový bod—Zvolte pøístupový bod, který pøístroj pou¾ije 
pro pøipojení k serveru provozovatele slu¾by. Urèete, zda se 
má pøístroj ptát na pøístupový bod pøi ka¾dém pou¾ití.

Automatické otevírání—Chcete-li obsah nebo aplikaci po 
sta¾ení automaticky otevøít, zvolte mo¾nost Ano.

Potvrzování ukázek—Má-li pøístroj pøed sta¾ením ukázky 
obsahu nebo aplikace po¾ádat o potvrzení, zvolte mo¾nost 
Ano. Chcete-li ukázky stahovat automaticky, zvolte 
mo¾nost Ne.

Potvrzování nákupù—Má-li pøístroj pøed zakoupením 
obsahu nebo aplikace po¾ádat o potvrzení, zvolte mo¾nost 
Ano. Chcete-li nákup zahájit bezprostøednì po zvolení 
mo¾nosti Koupit, zvolte mo¾nost Ne.

Po dokonèení nastavení zvolte mo¾nost Zpìt.


