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notificare prealabilã.
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NOKIA SAU PROPRIETARII LICENÞELOR ACHIZIÞIONATE DE NOKIA NU ÎªI ASUMÃ 
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Dvs. sã fi fost create de ºi sã aparþinã unor persoane sau entitãþi neafiliate la sau 
care nu au nicio legãturã cu Nokia. Nokia nu deþine drepturi de autor sau de 
proprietate intelectualã asupra aplicaþiilor aparþinând unor terþe pãrþi. Ca atare, 
Nokia nu îºi asumã nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicaþii la 
utilizatorul final, privind funcþionarea acestor aplicaþii sau privind informaþiile 
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Este posibil ca pe aparat sã fie preinstalate marcaje ºi legãturi site-uri Internet ale 
unor terþe pãrþi. De asemenea, aveþi posibilitatea sã accesaþi site-urile altor terþe 
pãrþi cu ajutorul aparatului. Site-urile terþelor pãrþi nu sunt afiliate la Nokia ºi 
Nokia nu sprijinã ºi nu îºi asumã rãspunderea pentru acestea. Când accesaþi aceste 
site-uri, trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul.
Disponibilitatea anumitor produse ºi a aplicaþiilor ºi serviciilor pentru acestea 
poate varia în funcþie de regiune. Consultaþi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii 
ºi informaþii asupra disponibilitãþii opþiunilor de limbã.
Unele operaþii ºi funcþii sunt dependente de cartela SIM ºi/sau de reþea, de 
serviciul MMS sau de compatibilitatea aparatelor ºi formatelor de conþinut 
acceptate. Pentru anumite servicii pot fi percepute tarife separate.
Protecþia drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul 
sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui 
tip de conþinut.
Pentru alte informaþii importante referitoare la aparatul Dvs., consultaþi ghidul 
utilizatorului.
EDIÞIA 1 RO



Pr
el

ua
re

3

Preluare
Cu Preluare puteþi descoperi, previzualiza, cumpãra, 
prelua ºi actualiza conþinut, servicii ºi aplicaþii. Sunt uºor 
accesibile jocuri, sunete de apel, imagini de fundal, 
aplicaþii ºi multe altele. Articolele sunt clasificate în 
cataloage ºi dosare oferite de diferiþi furnizori de servicii. 
Conþinutul disponibil depinde de furnizorul de servicii.

Preluare utilizeazã serviciile de reþea pentru a accesa 
cel mai recent conþinut. Pentru informaþii referitoare 
la articolele suplimentare disponibile prin Preluare, 
luaþi legãtura cu furnizorul de servicii sau cu furnizorul 
sau producãtorul articolului.

Preluare este actualizat permanent pentru a vã oferi 
cel mai recent conþinut pentru aparat disponibil de la 
furnizorul de servicii. Pentru a actualiza manual conþinutul 
în Preluare, selectaþi Opþiuni > Reîmprospãtare listã.

Pentru a ascunde un dosar sau un catalog din listã, de 
exemplu, pentru a vizualiza numai articolele pe care le 
utilizaþi frecvent, selectaþi Opþiuni > Ascundere. Pentru 
a afiºa din nou toate articolele, selectaþi Opþiuni > 
Afiºare totalã.

Pentru a cumpãra articolul selectat în ecranul principal sau 
într-un dosar sau catalog, selectaþi Opþiuni > Cumpãrare. 
Se deschide un submeniu, în care puteþi selecta versiunea 
articolului ºi puteþi vizualiza informaþii privind preþul. 
Opþiunile disponibile depind de furnizorul de servicii.

Pentru a prelua un articol gratuit, selectaþi 
Opþiuni > Preluare.

Setãri pentru Preluare
Aplicaþia actualizeazã aparatul cu cel mai recent conþinut 
disponibil de la furnizorul de servicii ºi din alte canale 
disponibile. Pentru a modifica setãrile, selectaþi Opþiuni > 
Setãri ºi din urmãtoarele:

Punct de acces — Pentru a stabili punctul de acces utilizat 
pentru conectarea la serverul furnizorului de servicii ºi 
dacã aparatul va solicita punctul de acces de fiecare datã.

Deschidere automatã — Pentru a deschide automat 
conþinutul sau aplicaþia dupã preluare, selectaþi Da.

Confirm. previzualizare — Pentru a vi se solicita 
confirmarea înainte de preluarea unei previzualizãri 
a conþinutului sau a aplicaþiei, selectaþi Da. Pentru 
a prelua automat o previzualizare, selectaþi Nu.

Confirmare cumpãrare — Pentru a vi se colicita 
confirmarea înainte de a cumpãra conþinut sau o aplicaþie, 
selectaþi Da. Pentru a începe procesul de cumpãrare 
imediat dupã ce aþi selectat Cumpãrare, selectaþi Nu.

Dupã ce finalizaþi setãrile, selectaþi Înapoi.


