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Det kan hende enheten din har forhåndsinnstilte bokmerker og koblinger til 
tredjepartssider. Du kan også få tilgang til andre tredjepartssider via enheten din. 
Tredjepartssider har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til 
eller påtar seg ikke noe ansvar for disse sidene. Dersom du velger å besøke dem, 
bør du ta forhåndsregler for sikkerhet og innhold.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for 
disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste 
Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som 
er tilgjengelig.
Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller 
kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester 
er det en egen avgift.
Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert 
ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.
Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.
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n. De tilgjengelige alternativene 
andøren.

ement som er gratis, velger 

r Last ned!
nheten din med det nyeste 
elig fra tjenesteleverandøren 
 kanaler. Hvis du vil endre 
alg > Innstillinger, og deretter 

vil velge et tilgangspunkt som 
eren til tjenesteleverandøren, 
skal be om tilgangspunktet hver 

du vil at innholdet eller 
utomatisk etter nedlastingen 

Hvis du vil bli bedt om en 
ed en forhåndsvisning av 
et, velger du Ja. Hvis du vil 
ing automatisk, velger du Nei.
Last ned! 
Med Last ned! kan du oppdage, forhåndsvise, kjøpe, laste 
ned og oppgradere innhold, tjenester og programmer. Spill, 
ringetoner, bakgrunner, programmer og mye mer er lett 
tilgjengelig. Elementene er kategorisert under kataloger og 
mapper tilhørende ulike tjenesteleverandører. Innholdet 
som er tilgjengelig, avhenger av tjenesteleverandøren.

Last ned! bruker nettverkstjenesten din for å få tilgang 
til det nyeste oppdaterte innholdet. Hvis du vil ha mer 
informasjon om flere alternativer som er tilgjengelig med 
Last ned!, kontakter du tjenesteleverandøren din eller 
leverandøren eller produsenten av produktet.

Last ned! mottar kontinuerlige oppdateringer, og gir deg 
det nyeste innholdet som tjenesteleverandøren din tilbyr 
til enheten din. Hvis du vil oppdatere innholdet i Last ned! 
manuelt, velger du Valg > Oppdater liste.

Hvis du vil skjule en mappe eller en katalog fra listen, for 
eksempel hvis du bare vil vise elementene du bruker ofte, 
velger du Valg > Skjul. Hvis du vil gjøre alle de skjulte 
elementene synlige igjen, velger du Valg > Vis alle.

Hvis du vil kjøpe det valgte elementet i hovedvisningen, en 
mappe eller katalog, velger du Valg > Kjøp. En undermeny 
åpnes, der du kan velge hvilken versjon av elementet du vil 

ha, og vise prisinformasjo
avhenger av tjenestelever

Hvis du vil laste ned et el
du Valg > Hent.

Innstillinger fo
Programmet oppdaterer e
innholdet som er tilgjeng
din og andre tilgjengelige
innstillingene, velger du V
fra følgende:

Tilgangspunkt – Hvis du 
brukes for å koble til serv
og hvis du vil at enheten 
gang du bruker enheten.

Åpne automatisk – Hvis 
programmet skal åpnes a
er fullført, velger du Ja.

Bekreft forhåndsvisn. – 
bekreftelse før du laster n
innholdet eller programm
laste ned en forhåndsvisn
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! Kjøpsbekreftelse – Hvis du vil bli bedt om en bekreftelse 
før du kjøper innhold eller et program, velger du Ja. Hvis 
du vil starte kjøpsprosessen umiddelbart etter at du velger 
Kjøp, velger du Nei.

Når du har fullført innstillingene, velger du Tilbake.


	Last ned!
	Last ned!
	Innstillinger for Last ned!



