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 wersjê pozycji i zapoznaæ siê 
ostêpno¶æ opcji zale¿y od 

atn±, wybierz Opcje > Pobierz.

ikacji Pobierz
 urz±dzenia najnowsze katalogi 
ch aktualnie przez us³ugodawcê 
ch ¼róde³. Aby zmieniæ 
e > Ustawienia i okre¶l 

raæ punkt dostêpu, który ma byæ 
rwerem us³ugodawcy, i okre¶liæ, 
dym razem pytaæ o punkt 

by automatycznie otworzyæ 
likacjê, wybierz Tak.

by okre¶liæ, czy urz±dzenie 
ranie podgl±du materia³ów 
iem, wybierz Tak. Aby 
odgl±d, wybierz Nie.
Pobierz
Pobierz umo¿liwia poznawanie, przegl±danie, kupowanie, 
pobieranie i aktualizowanie materia³ów, us³ug oraz 
aplikacji. Teraz masz w zasiêgu rêki gry, dzwonki, tapety, 
aplikacje i wiele innych materia³ów. Pliki s± podzielone na 
kategorie w katalogach i folderach udostêpnianych przez 
ró¿nych us³ugodawców. Dostêpne materia³y zale¿± 
od us³ugodawcy.

Funkcja Pobierz umo¿liwia dostêp do najnowszych 
materia³ów za po¶rednictwem us³ug sieciowych. 
O dodatkowych materia³ach dostêpnych poprzez us³ugê 
Pobierz dowiesz siê od us³ugodawcy lub od producenta 
albo dostawcy tych materia³ów.

Pobierz na bie¿±co otrzymuje aktualizacje, oferuj±c 
najnowsze materia³y do Twojego urz±dzenia udostêpniane 
przez us³ugodawcê. Aby rêcznie zaktualizowaæ materia³y 
dostêpne w aplikacji Pobierz, wybierz Opcje > 
Od¶wie¿ listê.

Aby jaki¶ katalog lub folder nie by³ widoczny na li¶cie, na 
przyk³ad gdy chcesz widzieæ tylko czêsto u¿ywane pozycje, 
wybierz Opcje > Ukryj. Je¶li chcesz, aby wszystkie ukryte 
pozycje ponownie pojawi³y siê na li¶cie, wybierz Opcje > 
Poka¿ wszystko.

Aby kupiæ pozycjê wybran± w g³ównym widoku, folderze 
lub katalogu, wybierz Opcje > Kup. Pojawi siê podmenu, 

w którym mo¿esz wybraæ
z informacjami o cenie. D
us³ugodawcy.

Aby pobraæ pozycjê bezp³

Ustawienia apl
Ta aplikacja dostarcza do
materia³ów udostêpniany
albo pochodz±cych z inny
ustawienia, wybierz Opcj
odpowiednie opcje:

Punkt dostêpu — aby wyb
u¿ywany do po³±czeñ z se
czy urz±dzenie ma za ka¿
dostêpu.

Automat. otwieranie — a
pobrane materia³y lub ap

Potwierdz. podgl±du — a
ma pytaæ o zgodê na pob
lub aplikacji przed pobran
automatycznie pobieraæ p
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z Potwierdzenie kupna — aby okre¶liæ, czy urz±dzenie ma 

pytaæ o zgodê na zakup materia³ów lub aplikacji, wybierz 
Tak. Aby uruchamiaæ proces zakupu natychmiast po 
wybraniu Kup, wybierz Nie.

Po zakoñczeniu wprowadzania ustawieñ wybierz Wróæ.


