
Lås Android Market med kode
Alle der får din Android-smartphone i hånden kan i princippet købe applikationer
på Android Market for RIGTIG mange penge! Det er selvfølgelig ikke godt, hvis det
er den forkerte der har fået fingrene i din telefon.
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1. Åben Android Market.

2. Tryk "Menu" (knappen).

3. Vælg "Indstillinger".

4. Vælg "Indstil eller skift pinkode".

5. Angiv den ønskede pinkode og tryk "OK".

6. Sæt kryds i "Brug en pinkode til køb".

7. Tryk "Tilbage".

Har vist det med billeder her:

http://it-guiden.dk/2012/02/las-android-market-med-kode/
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Du må da gerne få min og købe, for du får en lang næse. ;)
Guiden er selvfølgelig KUN til dem der har sat marked/Google til at GEMME dine oplysninger.
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Ja, det er selvfølgelig rigtigt at det kræver man har gemt sine oplysninger, men når man køber app's der
koster penge vil telefonen MEGET gerne have lov til at gemme oplysningerne for at gører det nemmere for
brugeren.

Det er selvfølgelig også rigtig smart, men der er mange der har børn, som ikke er klar over det eller af
anden grund for brugt RIGTIG mange penge ubevidst via markedet.

:)
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Har man ikke en pinkode på selve telefonen? Altså blot for at bruge den.
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Det er faktisk heller ikke alle der har det, hvilket er en skam.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://it-guiden.dk/2012/02/las-android-market-med-kode/


En anden smart ting man kan gøre, er enten at sætte kode på til at låse telefonen op, eller bruge et
mønster til samme.
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god guide 1478 :-)


