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äytettävissä olevat vaihtoehdot 
jan mukaan.

en valitsemalla Valinnat > Hae.

sen asetukset
een uusimman sisällön 
uista mahdollisista lähteistä. 

ksia, valitse Valinnat > 
vista:

teysosoite, jota käyttämällä laite 
eluntarjoajan palvelimeen, ja 
 kysyvän yhteysosoitetta 

Jos haluat, että laite avaa 
tomaattisesti hakemisen 

os haluat, että laite kysyy 
ön tai sovelluksen esikatselun 
aluat laitteen hakevan 

sti, valitse Ei.
Lataa 
Lataa-sovelluksella voit etsiä, esikatsella, ostaa, hakea 
ja päivittää sisältöä, palveluja ja sovelluksia. Pelejä, 
soittoääniä, taustakuvia, sovelluksia ja paljon muuta 
on helposti saatavilla. Kohteet on järjestetty eri 
palveluntarjoajien katalogeihin ja kansioihin. Saatavilla 
oleva sisältö vaihtelee palveluntarjoajan mukaan.

Lataa-sovellus käyttää uusinta sisältöä verkkopalvelujen 
avulla. Saat lisätietoja muista Lataa-palvelun kautta 
saatavilla olevista kohteista palveluntarjoajalta tai 
kohteen toimittajalta tai valmistajalta.

Lataa-palvelu vastaanottaa jatkuvasti päivityksiä ja 
näyttää uusimman sisällön, jota palveluntarjoajasi 
laitteeseesi tarjoaa. Jos haluat päivittää sisällön 
manuaalisesti Lataa-sovelluksella, valitse Valinnat > 
Päivitä lista.

Jos haluat piilottaa kansion tai katalogin luettelosta 
(jos haluat esimerkiksi tarkastella vain usein käyttämiäsi 
kohteita), valitse Valinnat > Piilota. Kun haluat palauttaa 
kaikki kohteet näkyviin, valitse Valinnat > Näytä kaikki.

Jos haluat ostaa päänäkymästä, kansiosta tai katalogista 
valitsemasi kohteen, valitse Valinnat > Osta. Näyttöön 
avautuu alivalikko, josta voit valita kohteen version ja 

tarkastella hintatietoja. K
vaihtelevat palveluntarjoa

Voit hakea ilmaisen kohte

Lataa-sovelluk
Sovellus päivittää laittees
palveluntarjoajalta sekä m
Jos haluat muuttaa asetu
Asetukset ja jokin seuraa

Yhteysosoite – Valitse yh
muodostaa yhteyden palv
määritä, haluatko laitteen
jokaisella käyttökerralla.

Automaattinen avaus – 
sisällön tai sovelluksen au
jälkeen, valitse Kyllä.

Esikatselun vahvistus – J
vahvistuksen ennen sisäll
hakua, valitse Kyllä. Jos h
esikatselun automaattise
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a Oston vahvistus – Jos haluat, että laite pyytää 
vahvistusta ennen sisällön tai sovelluksen ostamista, 
valitse Kyllä. Jos valitset Ei, ostoprosessi alkaa heti, 
kun valitset vaihtoehdon Osta.

Kun olet määrittänyt asetukset, valitse Takaisin.
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