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andre tilgængelige kanaler. Hvis 
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 af følgende valgmuligheder:

t adgangspunkt, der skal bruges, 
se til tjenesteudbyderens server, 
l bede dig om at angive 
g du opretter forbindelse.

a, hvis indholdet eller 
utomatisk, når det er hentet.

g Ja, hvis du ønsker at bekræfte 
ler på indhold eller programmer 
atisk skal hentes et eksempel på 
mmer.
Hent 
Med Hent kan du finde, afspille eksempler på, købe, hente 
og opdatere indhold, tjenester og programmer. Spil, 
ringetoner, baggrunde, programmer og meget mere 
er nemt tilgængelige. Elementerne er kategoriseret 
i kataloger og mapper fra forskellige tjenesteudbydere. 
Udvalget af indhold afhænger af tjenesteudbyderen.

Hent bruger dine netværkstjenester til at få adgang til det 
nyeste indhold. Yderligere oplysninger om, hvad der ellers 
er tilgængeligt via Hent, får du hos tjenesteudbyderen eller 
producenten eller leverandøren af det pågældende 
element.

Hent opdateres løbende, så du altid har adgang til det 
nyeste indhold, som tjenesteudbyderen udbyder til din 
enhed. Du kan opdatere indholdet manuelt i Hent skal 
du vælge Valg > Opdater liste.

Du kan skjule en mappe eller et katalog på listen, så du 
f.eks. kun får vist de elementer, du oftest bruger, ved at 
vælge Valg > Skjul. Du kan få vist alle elementerne igen 
ved at vælge Valg > Vis alle.

Hvis du vil købe det valgte element i hovedvisningen, 
i en mappe eller i et katalog, skal du vælge Valg > Køb. 
Der åbnes en undermenu, hvor du kan vælge elementets 

version og se prisoplysnin
valgmuligheder afhænger

Hvis du vil hente et eleme
vælge Valg > Hent.

Indstillinger fo
programmet H
Programmet opdaterer en
fra tjenesteudbyderen og 
du vil ændre indstillingern
Indstillinger og vælge en

Adgangspunkt – vælg de
når der oprettes forbindel
og vælg, om enheden ska
adgangspunktet, hver gan

Åbn automatisk – vælg J
programmet skal åbnes a

Bekræft eksempel – væl
hver afspilning af eksemp
Vælg Nej, hvis der autom
f.eks. indhold eller progra
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t Bekræft køb – vælg Ja, hvis du ønsker at bekræfte hvert 
køb af indhold eller programmer. Hvis du vælger Nej, 
påbegyndes købsprocessen, så snart du har valgt Køb.

Vælg Tilbage, når du har angivet indstillingerne.
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