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Lejupielādēt!
Par Lejupielādēt!
Izmantojot programmu Lejupielādēt!, varat iepazīt,
priekšskatīt, nopirkt, lejupielādēt un jaunināt
saturu, pakalpojumus un programmas. Viegli var
piekļūt spēlēm, zvana signāliem, programmām un
daudz kam citam. Objekti ir dalīti kategorijās un
atrodas dažādu pakalpojumu sniedzēju katalogos
un mapēs. Pieejamais saturs ir atkarīgs no
pakalpojumu sniedzēja.
Programma Lejupielādēt! izmanto jūsu tīkla
pakalpojumus, lai piekļūtu visjaunākajam saturam.
Lai iegūtu informāciju par citiem objektiem, kuriem
var piekļūt, izmantojot Lejupielādēt!, sazinieties ar
pakalpojumu sniedzēju vai objekta piegādātāju vai
ražotāju.
Programma Lejupielādēt! regulāri tiek atjaunināta
un nodrošina jaunāko saturu, ko jūsu pakalpojumu
sniedzējs piedāvā jūsu ierīcei.
Lai manuāli atjauninātu saturu programmā
Lejupielādēt!, izvēlieties Iespējas > Atsvaidzināt
sarakstu.

Objektu pirkšana un
lejupielāde
Lai pirktu galvenajā skatā, mapē vai katalogā
izvēlēto objektu, izvēlieties Iespējas > Pirkt.
Atveras apakšizvēlne, kur var izvēlēties objekta
versiju un apskatīt informāciju par cenām.
Pieejamās iespējas ir atkarīgas no pakalpojumu
sniedzēja.
Lai lejupielādētu bezmaksas objektu, izvēlieties
Iespējas > Saņemt.

Programmas Lejupielādēt!
uzstādījumi
Programma Lejupielādēt! atjaunina jūsu ierīci ar
visjaunāko saturu, kas pieejams no pakalpojumu
sniedzēja un citiem izmantojamajiem kanāliem.
Izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi un kādu no šīm
iespējām:
● Piekļuves punkts  — Izvēlieties, kurš piekļuves

punkts tiks izmantots savienojumam ar
pakalpojumu sniedzēja serveri un vai ierīce katrā4



lietošanas reizē vaicās, kuru piekļuves punktu
lietot.

● Automātiskā atvēršana  — atvērt saturu vai
programmu automātiski pēc lejupielādēšanas.

● Vispirms apstipr. apsk.  — izvēlēties, vai pirms
satura vai programmas priekšskatījuma
lejupielādes tiks prasīts apstiprinājums.

● Vispirms apstipr. iegādi  — izvēlēties, vai pirms
satura vai programmas iegādes tiks prasīts
apstiprinājums.

Kad būsit pabeidzis uzstādīšanu, izvēlieties
Atpakaļ.
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