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nü açýlýr. Kullanýlabilir seçenekler 
.

k için, Seçenek > Al seçeneðini 

rý
ervis saðlayýcýnýzdan ve diðer 
elde ettiði en yeni içerikle 
ðiþtirmek için Seçenek > 
yin ve aþaðýdakiler arasýndan 

ðlayýcýnýn sunucusuna 
ak eriþim noktasýný seçmek 
ýzda eriþim noktasýný sorup 
 için kullanýlýr.

a uygulamayý indirdikten sonra 
im Evet seçeneðini belirleyin.

 veya uygulamanýn önizlemesini 
nay alýnmasý için Evet seçeneðini 
otomatik olarak indirmek için 
n.
Ýndirme 
Ýndirme özelliðini kullanarak, içerik, servis ve uygulamalarý 
bulabilir, ön izlemelerini yapabilir, satýn alabilir, indirebilir 
ve yükseltebilirsiniz. Oyunlar, zil sesleri, duvar kaðýtlarý, 
uygulamalar ve daha fazlasýna kolayca ulaþýlabilir. Farklý 
servis saðlayýcýlar tarafýndan saðlanan öðeler kataloglar ve 
klasörler altýnda kategorize edilmiþlerdir. Kullanýlabilir 
içerik servis saðlayýcýnýza baðlýdýr.

Ýndirme, en güncel içeriðe eriþmek için þebeke servislerinizi 
kullanýr. Ýndirme aracýlýðýyla edinilebilecek diðer öðeler 
hakkýnda bilgi için, servis saðlayýcýnýzla veya öðenin 
saðlayýcýsý veya üreticisiyle görüþün.

Ýndirme, devam eden güncelleþtirmeleri alarak servis 
saðlayýcýnýzýn cihazýnýz için sunduðu en yeni içeriði saðlar. 
Ýndirme içindeki içeriði el ile güncelleþtirmek için, 
Seçenek > Listeyi yenile seçeneðini belirleyin.

Listede bir klasörü veya kataloðu gizlemek için, örneðin, 
yalnýzca sýk kullandýðýnýz öðeleri görüntülemek için, 
Seçenek > Gizle seçeneðini belirleyin. Gizlenen öðelerin 
tümünün yeniden görünür olmasý için, Seçenek > Tümünü 
göster seçeneðini belirleyin.

Ana görünümde, bir klasörde veya katalogda seçili öðeyi 
satýn almak için, Seçenek > Satýn al seçeneðini belirleyin. 
Öðenin sürümünü seçebileceðiniz ve fiyat bilgilerini 

görebileceðiniz bir alt me
servis saðlayýcýya baðlýdýr

Ücretsiz bir öðeyi indirme
belirleyin.

Ýndirme Ayarla
Bu uygulama, cihazýnýzý, s
kullanýlabilir kanallardan 
güncelleþtirir. Ayarlarý de
Ayarlar seçeneðini belirle
seçim yapýn:

Eriþim noktasý - Servis sa
baðlanmak için kullanýlac
ve cihazýn her kullandýðýn
sormayacaðýný belirlemek

Otomatik aç - Ýçeriði vey
otomatik olarak açmak iç

Ön izleme onayý - Ýçeriðin
indirmeden  önce sizden o
belirleyin. Bir önizlemeyi 
Hayýr seçeneðini belirleyi
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önce onay istenmesi için Evet seçeneðini belirleyin. Satýn 
al'ý seçtikten sonra satýn alma iþlemine hemen baþlamak 
için Hayýr seçeneðini belirleyin.

Ayarlarý yaptýktan sonra Geri seçeneðini belirleyin.


