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©2007Nokia. כל הזכויות שמורות. 
Nseries,NokiaConnectingPeople,Nokia ו-N76 הם סימנים מסחריים או 

סימנים מסחריים רשומים של NokiaCorporation. שמות אחרים של מוצרים ושל 
חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של 

הבעלים המיוחסים להם.
Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים 

ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.
בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות 

מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים 
מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

ייתכן שההתקן שברשותך כולל סימניות או קישורים מוגדרים-מראש עבור אתרי 
אינטרנט של גורמי צד-שלישי. בנוסף, ייתכן שתוכל לגשת לאתרים אחרים של גורמי 

,Nokia-צד-שלישי באמצעות ההתקן. אתרים של גורמי צד-שלישי אינם קשורים ל
ו-Nokia אינה מאשרת אתרים אלה ולא נושאת באחריות כלשהי לגביהם. אם אתה 
בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות בנוגע לאבטחה או לתוכן.
תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" )asis(. מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, 

לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת 
NOKIA .לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה

שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.
הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות 

מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק 
.Nokia של

פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS או 
בתאימות ההתקנים ובתבניות התוכן הנתמכות. ייתכן שיחולו חיובים נפרדים עבור 

שירותים מסוימים.
לקבלת מידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך, עיין במדריך למשתמש.
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השתמש ביישום MobileSearch לקבלת גישה למנועי 
חיפוש, ולחיפוש והתחברות לשירותים מקומיים, אתרי 
אינטרנט, תמונות ותוכן סלולרי. באפשרותך להשתמש 
ביישום לחיפוש מסעדות וחנויות מקומיות ולהתקשרות 

אליהן, ולהשתמש בטכנולוגיית המיפוי המתקדמת לסיוע 
באיתור המיקום המדויק שלהן.

Mobile Search-שימוש ב
לחץ על  ובחר חיפוש.

לאחר פתיחת היישום MobileSearch, מוצגת רשימה של 
קטגוריות. בחר קטגוריה )למשל, תמונות( והזן את הטקסט 

הרצוי בשדה החיפוש. בחר חיפוש. תוצאות החיפוש מוצגות 
על המסך.

מידע נוסף
לקבלת עזרה והוראות נוספות עבור היישום, בחר 

אפשרויות>עזרה.

לקבלת מידע נוסף אודות היישום, בקר גם בכתובת
.www.nokia.com/mobilesearch
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