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tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden 
ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia 
ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen 
ilman ennakkoilmoitusta.
ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN 
LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ 
EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI 
VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.
Laitteeseen on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien 
osapuolien Internet-sivuille. Voit käyttää laitteella myös muita kolmansien 
osapuolien sivustoja. Kolmansien osapuolien sivustot eivät liity Nokiaan, eikä 
Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, 
noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten.
TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN 
VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA 
MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA 
LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN 
MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA 
ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.
Tuotteiden ja niiden sovellusten ja palveluiden saatavuus voi vaihdella alueittain. 
Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.
Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat SIM-korttikohtaisia ja/tai verkkokohtaisia 
tai MMS-kohtaisia tai niiden käytettävyys määräytyy laitteiden yhteensopivuuden 
ja tuettujen sisältömuotojen mukaan. Jotkin palvelut ovat saatavissa erillistä 
korvausta vastaan.
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.
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Mobiilihaku
Mobiilihaku-sovelluksella voit käyttää hakukoneita ja etsiä 
paikallisia palveluita, Web-sivustoja, kuvia ja langatonta 
sisältöä sekä muodostaa yhteyden niihin. Sovellusta 
käyttämällä voit etsiä paikallisia ravintoloita ja kauppoja 
sekä soittaa niihin. Voit myös kehittynyttä karttatekniikkaa 
käyttämällä etsiä niiden sijainnin.

Mobiilihaun käyttäminen
Paina -näppäintä ja valitse Haku.

Kun avaat mobiilihaun, näyttöön tulee luokat sisältävä 
luettelo. Valitse luokka (esimerkiksi kuvat) ja kirjoita 
teksti hakukenttään. Valitse Haku. Hakutulokset tulevat 
näkyviin näyttöön.

Lisätietoja
Sovellusta koskevia lisätietoja ja ohjeita saat valitsemalla 
Valinnat > Ohjeet.

Lisätietoja sovelluksesta on myös osoitteessa 
www.nokia.com/mobilesearch.
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