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Mobilní hledání
Aplikace Mobilní hledání nabízí pøístup a pøipojení 
k vyhledávacím serverùm a hledání místních slu¾eb, 
webových serverù, obrázkù a mobilního obsahu. Touto 
aplikací mù¾ete vyhledat místní restaurace a obchody 
a zavolat do nich, pokroèilé mapové technologie vás 
pak dovedou a¾ k nim.

Práce s aplikací Mobilní hledání
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Hledání.

Po spu¹tìní zobrazí aplikace Mobilní hledání seznam 
kategorií. Vyberte kategorii (napøíklad obrázky) a zadejte 
do pole hledaný text. Zvolte mo¾nost Hledání. Výsledky 
hledání budou zobrazeny na displeji.

Dal¹í informace
Dal¹í nápovìdu a pokyny k práci s aplikací najdete 
po zvolení mo¾nosti Volby > Nápovìda.

Dal¹í informace o aplikaci najdete na serveru 
www.nokia.com/mobilesearch.


