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edåaj¹ie menu, v ktorom mô¾ete 
brazi» informáciu o cene. 
d poskytovateåa slu¾ieb.

, ktorá je zadarmo, vyberte 
».

ikácie Naèítajte!
a¹om prístroji najnov¹í obsah 
a slu¾ieb, prípadne z iných 
hcete zmeni» nastavenia, 
Nastavenia a jednu 
:

ete vybra» miesto prístupu, ktoré 
rveru poskytovateåa slu¾ieb, 
roj spýta» na miesto prístupu 

ak chcete, aby sa po naèítaní 
 alebo aplikácia, vyberte 

hcete, aby si prístroj pred 
 alebo aplikácie od vás v¾dy 
Naèítajte! 
Pomocou aplikácie Naèítajte! mô¾ete vyhåada», prezera» 
uká¾ky, nakupova», naèíta» a aktualizova» obsah, slu¾by 
a aplikácie. Hry, tóny zvonenia, tapety, aplikácie a mnohé 
ïal¹ie polo¾ky sú åahko dostupné. Polo¾ky sú organizované 
v katalógoch a zlo¾kách od poskytovateåov rôznych slu¾ieb. 
Dostupnos» obsahu závisí od poskytovateåa slu¾ieb.

Aplikácia Naèítajte! pou¾íva slu¾by siete a poskytuje 
prístup k najaktuálnej¹iemu obsahu. Informácie o ïal¹ích 
polo¾kách dostupných prostredníctvom aplikácie 
Naèítajte! získate u poskytovateåa slu¾ieb alebo 
tvorcu jednotlivých polo¾iek.

Aplikácia Naèítajte! je neustále aktualizovaná a poskytne 
vám najnov¹í obsah, ktorý poskytovateå slu¾by ponúka pre 
vá¹ prístroj. Ak chcete aktualizova» obsah v aplikácii 
Naèítajte! manuálne, vyberte polo¾ku Voåby > Obnovi» 
zoznam.

Ak chcete skry» niektorú zlo¾ku alebo katalóg v zozname, 
aby sa napríklad zobrazovali iba polo¾ky, ktoré èasto 
pou¾ívate, vyberte polo¾ku Voåby > Skry». Ak chcete 
skryté polo¾ky znova zobrazi», vyberte polo¾ku Voåby > 
Zobrazi» v¹etky.

Ak chcete zakúpi» vybranú polo¾ku v hlavnom okne alebo 
v niektorej zlo¾ke alebo v katalógu, vyberte mo¾nos» 

Voåby > Kúpi». Otvorí sa v
zvoli» verziu polo¾ky a zo
Dostupnos» voåby závisí o

Ak chcete naèíta» polo¾ku
mo¾nos» Voåby > Prevzia

Nastavenia apl
Aplikácia aktualizuje vo v
dostupný od poskytovateå
dostupných kanálov. Ak c
vyberte polo¾ku Voåby > 
z nasledujúcich mo¾ností

Miesto prístupu –ak chc
sa pou¾ije na prístup k se
a rozhodú», èi sa má príst
pri ka¾dom spojení.

Automatické otvorenie –
automaticky otvoril obsah
mo¾nos» Áno.

Potvrdenie uká¾ky –ak c
naèítaním uká¾ky obsahu
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uká¾ka automaticky naèítala, vyberte mo¾nos» Nie.

Potvrdenie kúpy –ak chcete, aby si prístroj pred 
nakúpením obsahu alebo aplikácie od vás v¾dy vy¾iadal 
súhlas, vyberte mo¾no» Áno. Ak chcete zaèa» nákup ihneï 
po výbere polo¾ky Kúpi», vyberte mo¾nos» Nie.

Po dokonèení nastavení vyberte polo¾ku Spä».


