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Načítajte!
O aplikácii Načítajte!
Pomocou aplikácie Načítajte! môžete nachádzať,
prezerať, kupovať, načítavať a inovovať obsah,
služby a aplikácie. Získate ľahký prístup k hrám,
tónom zvonenia, tapetám, aplikáciám a ďalším
produktom. Položky sa usporadúvajú do katalógov
a zložiek od rôznych poskytovateľov služieb.
Dostupnosť obsahu závisí od poskytovateľa služieb.
Aplikácia Načítajte! využíva služby siete na prístup
k najaktuálnejšiemu obsahu. Ďalšie informácie o
doplnkových položkách, ktoré sú dostupné
prostredníctvom aplikácie Načítajte!, získate od
poskytovateľa služieb, dodávateľa alebo výrobcu
príslušnej položky.
Aplikácia Načítajte! neustále prijíma aktualizácie a
poskytuje najnovší obsah pre prístroj od
poskytovateľa služieb.
Ak chcete manuálne aktualizovať obsah v aplikácii
Načítajte!, vyberte položku Voľby > Obnoviť
zoznam.

Nákup a načítanie položiek
Ak chcete kúpiť vybranú položku v hlavnom okne
alebo v zložke, či katalógu, vyberte položku
Voľby > Kúpiť. Otvorí sa vedľajšie menu, kde si
môžete vybrať verziu položky a pozrieť informácie
o cene. Dostupné možnosti závisia od
poskytovateľa služieb.
Ak chcete načítať položku, ktorá je poskytovaná
zdarma, vyberte položku Voľby > Načítať.

Nastavenia aplikácie
Načítajte!
Aplikácia Načítajte! v prístroji aktualizuje najnovší
dostupný obsah od poskytovateľa služieb a z iných
dostupných kanálov.
Vyberte položku Voľby > Nastavenia a z ponuky
nasledujúcich možností:
● Miesto prístupu  — Vyberte miesto prístupu,

ktoré sa má použiť na pripojenie k serveru
poskytovateľa služieb, alebo či chcete, aby sa
prístroj opýtal na miesto prístupu pri každom
použití.
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● Automatické otvorenie  — Obsah alebo
aplikácia sa po načítaní automaticky otvorí.

● Najprv potvrďte ukážku  — Vyberte, či sa má
pred načítaním ukážky obsahu alebo aplikácie
zobraziť výzva na potvrdenie.

● Najprv potvrďte nákup  — Vyberte, či sa má
pred zakúpením obsahu alebo aplikácie zobraziť
výzva na potvrdenie.

Po dokončení nastavení vyberte položku Späť.
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