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Preluare
Despre Preluare
Cu aplicaţia Preluare aveţi posibilitatea să
descoperiţi, să previzualizaţi, să cumpăraţi, să
preluaţi şi să faceţi upgrade de conţinut, servicii şi
aplicaţii. Jocurile, sunetele de apel, imaginile de
fundal, aplicaţiile şi multe altele sunt mult mai uşor
accesibile. Articolele sunt grupate în categorii în
cataloage şi dosare de la diferiţi furnizori de servicii.
Conţinutul disponibil depinde de furnizorul de
servicii.
Aplicaţia preluare utilizează serviciile de reţea
pentru a accesa conţinutul cel mai recent. Pentru
informaţii despre articolele suplimentare
disponibile prin intermediul aplicaţiei Preluare,
luaţi legătura cu furnizorul de servicii sau cu
producătorul articolului.
Aplicaţia Preluare primeşte continuu actualizări şi
vă furnizează conţinutul cel mai recent oferit de
furnizorul de servicii pentru aparatul Dvs.
Pentru a actualiza manual conţinutul din aplicaţia
Preluare, selectaţi Opţiuni > Actualizare listă.

Cumpărarea şi preluarea
articolelor
Pentru a cumpăra articolul selectat, din ecranul
principal, dintr-un dosar sau dintr-un catalog,
selectaţi Opţiuni > Cumpărare. Se deschide un
submeniu de unde puteţi selecta versiunea
articolului şi puteţi vizualiza informaţii despre preţ.
Opţiunile disponibile depind de furnizorul de
servicii.
Pentru a prelua un articol gratuit, selectaţi
Opţiuni > Descărcare.

Setări Preluare
Aplicaţia Preluare actualizează aparatul cu cel mai
recent conţinut disponibil de la furnizorul de servicii
sau de la alte canale disponibile.
Selectaţi Opţiuni > Setări şi din următoarele
opţiuni:
● Punct de acces  — Selectaţi punctul de acces care

va fi utilizat pentru conectarea la serverul
furnizorului de servicii sau dacă aparatul solicită
punctul de acces la fiecare utilizare.
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● Deschidere automată  — Deschideţi automat
conţinutul au aplicaţia după preluare.

● Confirm. întâi previzual.  — Selectaţi dacă
doriţi să vi se solicite confirmare înainte de a
prelua conţinutul sau aplicaţia.

● Confim. întâi cumpăr.  — Selectaţi dacă doriţi
să vi se solicite confirmarea înainte de a cumpăra
conţinut sau o aplicaţie.

După finalizarea acestor setări, selectaţi Înapoi.
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