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Seu dispositivo pode conter alguns marcadores ou links pré-instalados para acesso 
a sites de terceiros. Você também pode acessar outros sites de terceiros através do 
dispositivo. Os sites fornecidos por terceiros não são associados com a Nokia e a 
Nokia não endossa ou assume qualquer responsabilidade por eles. Se você optar por 
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O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE 
ENCONTRA". SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA 
GARANTIA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM 
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CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O 
DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER TEMPO, 
SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços, pode variar 
conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade 
de opções de idioma.

Algumas operações e recursos dependem de cartão SIM e/ou de rede, de MMS ou 
compatibilidade de dispositivos e de formatos de conteúdo com suporte. Alguns 
serviços estão sujeitos a uma tarifa à parte.

As proteções a direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais 
e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o aparelho.
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Mobile Search 
Use o Mobile Search para acessar mecanismos de busca, 
encontrar e conectar-se a serviços locais, sites da Web, 
imagens e conteúdo móvel. Você também pode buscar 
conteúdo no dispositivo, tais como entradas de calendário, 
e-mail e outras mensagens.

Busca na Web (serviço de rede)
1 Na tela principal, selecione Pesquisar na internet

2 Selecione um mecanismo de busca.

3 Digite o texto da busca.

Dica: Se o mecanismo de busca já estiver selecionado, 
também será possível digitar o texto de busca na Web 
diretamente no campo de busca na tela principal. 
O texto é copiado no campo de busca do mecanismo 
de busca. 

Minha busca de conteúdo
Para buscar conteúdo no dispositivo, na tela principal, 
digite o texto no campo de busca. Os resultados da busca 
são exibidos na tela como você digitou.

Mais informações
Para obter ajuda e instruções adicionais sobre o aplicativo, 
selecione Opções > Ajuda.

Para obter mais informações sobre o aplicativo, visite 
também o site, em inglês, www.mobilesearch.nokia.com/.

www.mobilesearch.nokia.com/

	Mobile Search
	Busca na Web (serviço de rede)
	Minha busca de conteúdo
	Mais informações

