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Mobil søgning
Mobil søgning giver dig adgang til søgeprogrammer, og 
du kan finde frem til lokale tjenester, websteder, billeder 
og indhold til mobilenheden. Du kan bruge programmet til 
at søge efter og ringe til lokale restauranter og butikker og 
bruge den avancerede kortteknologi til at finde vej til dem.

Brug af Mobil søgning
Tryk på , og vælg Søgning.

Når du åbner søgeprogrammet, får du vist en liste over 
kategorier. Vælg en kategori (f.eks. billeder), og indtast 
en søgetekst i søgefeltet. Vælg Søgning. Søgeresultaterne 
bliver vist på skærmen.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere hjælp og instruktioner til 
programmet, skal du vælge Valg > Hjælp.

Du kan også få yderligere oplysninger om programmet 
på www.nokia.com/mobilesearch.
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