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Letöltés!
Tudnivalók a Letöltés!
szolgáltatásról
A Letöltés! szolgáltatással felfedezhetjük,
kipróbálhatjuk, megvásárolhatjuk, letölthetjük és
frissíthetjük a különböző tartalmakat,
szolgáltatásokat és alkalmazásokat. A szolgáltatás
segítségével könnyedén letölthetők játékok,
csengőhangok, hátterek, alkalmazások és még sok
egyéb. Az elemek a különböző szolgáltatók által
fenntartott katalógusokba és mappákba vannak
csoportosítva. A rendelkezésre álló tartalom a
szolgáltatótól függ.
A Letöltés! szolgáltatás a hálózati szolgáltatásokat
használja a legújabb tartalom eléréséhez. A
Letöltés! szolgáltatással elérhető egyéb elemekkel
kapcsolatos további információért forduljunk a
szolgáltatóhoz, illetve az adott tartalmi elem
gyártójához vagy forgalmazójához.
A Letöltés! szolgáltatás folyamatos frissítésekkel
biztosítja, hogy a készülékhez mindig a szolgáltató
által kínált legfrissebb tartalom legyen elérhető.

A Letöltés! szolgáltatásban lévő tartalom kézi
frissítéséhez válasszuk az Opciók > Frissítés
lehetőséget.

Elemek vásárlása és
letöltése
Mappában vagy katalógusban kiválasztott elem
megvásárlásához a fő nézetben válasszuk az
Opciók > Megvásárlás lehetőséget. Megjelenik
egy almenü, amelyben kiválaszthatjuk a tétel kívánt
verzióját, továbbá megtekinthetjük az árra
vonatkozó adatokat. Az elérhető funkciók körét a
szolgáltató határozza meg.
Ingyenes termék letöltéséhez válasszuk az
Opciók > Letöltés lehetőséget.

A Letöltés! beállításai
A Letöltés! szolgáltatás frissíti a készüléken a
szolgáltatótól vagy az egyéb úton beszerezhető
legújabb tartalmakat.
Válasszuk az Opciók > Beállítások parancsot,
majd a következő beállítások egyikét:
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● Hozzáférési pont  — kiválaszthatjuk a
szolgáltató szerveréhez való csatlakozáskor
használandó hozzáférési pontot, valamint azt,
hogy a készülék minden egyes használatkor
kérje-e a hozzáférési pontot.

● Automatikus megnyitás  — letöltés után a
tartalom vagy alkalmazás automatikus
megnyitása.

● Előnézetet hagyja jóvá  — a tartalomhoz vagy
az alkalmazáshoz tartozó előnézet automatikus
letöltésének jóváhagyása.

● Erősítse meg a vásárlást  — tartalom vagy
alkalmazás vásárlásakor megerősítő kérdés
megjelenítése.

A beállítások megadása után válasszuk a Vissza
lehetőséget.
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