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OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "JAK STOJÍ A LEŽÍ". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU
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nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního
vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost
těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran.
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JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.
Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž
přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou
odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích
získáte od svého prodejce Nokia.
Některé funkce závisejí na kartě SIM či síti, službě MMS nebo kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Některé služby jsou
zpoplatněny zvláštním poplatkem.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.
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Stáhnout!
O aplikaci Stáhnout!
V aplikaci Stáhnout! můžete prozkoumávat,
zobrazovat, kupovat, stahovat a aktualizovat
obsah, služby a aplikace. Hry, vyzváněcí tóny,
tapety, aplikace a mnohé další nabídky jsou snadno
přístupné. Zboží je rozděleno do katalogů a složek
nabízených různými provozovateli služeb.
Dostupný obsah závisí na provozovateli služby.
Aplikace Stáhnout! používá pro přístup
k nejaktuálnějšímu obsahu síťové služby.
Informace o doplňkových položkách dostupných
pomocí aplikace Stáhnout! získáte od
provozovatele služby nebo dodavatele či výrobce
zboží.
Aplikace Stáhnout! průběžně přijímá probíhající
aktualizace a poskytuje vám nejnovější obsah, který
pro váš přístroj nabízí provozovatel služby.
Chcete-li aktualizovat obsah aplikace Stáhnout!
ručně, zvolte možnost Volby > Obnovit seznam.

Kupování a stahování
položek
Chcete-li si vybranou položku zakoupit, zvolte
v hlavním zobrazení, ve složce nebo v katalogu
možnost Volby > Koupit. Systém otevře
podmenu, ve kterém můžete vybrat verzi položky
a zobrazit cenu. Dostupné možnosti závisí na
provozovateli služby.
Chcete-li stáhnout položku poskytovanou zdarma,
zvolte možnost Volby > Stáhnout.

Nastavení aplikace
Stáhnout!
Aplikace Stáhnout! aktualizuje do přístroje
nejnovější obsah dostupný od provozovatele služby
a přes ostatní dostupné kanály.
Zvolte možnost Volby > Nastavení a vyberte
některou z těchto možností:
● Přístupový bod  — Vyberte přístupový bod,
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provozovatele služby. Určete, zda se má přístroj
ptát na přístupový bod při každém použití.

● Automatické otevírání  — Po stažení přístroj
obsah nebo aplikaci automaticky otevře.

● Nejdříve potvrdit náhled  — Zvolte, zda má
přístroj před stažením náhledu obsahu nebo
aplikace žádat o potvrzení.

● Nejdříve potvrdit nákup  — Zvolte, zda má
přístroj před zakoupením obsahu nebo aplikace
žádat o potvrzení.

Po dokončení nastavení zvolte možnost Zpět.
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