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Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة. 
Nokia وNokia Connecting People وNseries وN76 هي عالمات تجارية أو عالمات 

تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل 
قد تكون عالمات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على 
أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إلى الحد األقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، ال تعد Nokia بأي حال من 
األحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار 
خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك األضرار أو الخسارة.

قد يحتوي جهازك على عالمات أو روابط مثبتة مسبًقا خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد يمكنك كذلك 
الوصول إلى مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع األطراف األخرى ال تتبع Nokia و

Nokia ال تقر هذه المواقع وال تتحمل أي مسئولية تجاهها. وفي حالة اختيارك الدخول إلى تلك 
المواقع، عليك اتخاذ االحتياطات بالنسبة لألمان أو الحماية.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية 
ال تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك 
على سبيل المثال ال الحصر، الضمانات الضمنية لقابلية العرض والرواج في السوق 
ومالءمتها لغرض معين، فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات 
هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون 

إشعار مسبق.
 Nokia توفر منتجات وتطبيقات وخدمات معينة يختلف باختالف المنطقة . لذا يرجى مراجعة وكيل

للحصول على تفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.
يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة أو MMS، أو تعتمد علي 

توافق األجهزة وتنسيقات المحتوى المدعمة. بعض الخدمات خاضعة لرسوم منفصلة.
راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.
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Mobile اearch برنامج البحث
استخدم برنامج البحث Mobile Search للتمكن من الوصول إلى 
محركات البحث، وللعثور على خدمات محلية ومواقع ويب، وصور، 
ومحتوى لألجهزة المحمولة، ولالتصال بكل ذلك. يمكنك استخدام هذا 

التطبيق للعثور على مطاعم ومتاجر محلية ولالتصال بها، ويمكنك 
استخدام تقنية تحديد المواقع المتقدمة لمساعدتك على العثور على مواقع 

هذه األماكن.

Mobile اearch استخدام برنامج البحث
، واختر بحث. اضغط على 

عندما تقوم بفتح برنامج البحث Mobile Search، تظهر قائمة فئات 
ل عبارة البحث 

ِ
على الشاشة. اختر فئة )صور، على سبيل المثال(، ثم أدخ

في حقل البحث. اختر بحث. تظهر نتائج البحث على الشاشة.

المزيد من المعلومات
للحصول على مزيد من التعليمات واإلرشادات حول هذا التطبيق، اختر 

خيارات < تعليمات.

 ولمزيد من المعلومات حول هذا التطبيق، قم أيًضا بزيارة الموقع
.www.nokia.com/mobilesearch
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