
Nokia N76-1
Mobile Search 2.0



© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.
A Nokia, a Nokia Connecting People, az Nseries és az N76 a Nokia Corporation 
védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve 
tulajdonosuk védjegye lehet.
A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy 
a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül 
módosítsa vagy továbbfejlessze.
A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL 
NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
NEM FELELÕSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE 
BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, 
AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.
A készüléken harmadik fél webhelyeire mutató könyvjelzõk vagy hivatkozások 
lehetnek elõre telepítve. Harmadik fél webhelyeit készülékünkrõl is elérhetjük. 
A harmadik fél webhelyei nem állnak kapcsolatban Nokiával, és a Nokia ezekért 
a webhelyekért nem vállal semmilyen felelõsséget. Az ilyen webhelyek felkeresése 
esetén tegyük meg a biztonsággal vagy a tartalommal kapcsolatos 
óvintézkedéseket.
A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes 
jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett 
vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, 
megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem 
kizárólagosan az értékesíthetõségre vagy egy adott célra való alkalmasságra 
vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, elõzetes értesítés 
nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.
Bizonyos termékek, azok alkalmazásai és a termékekhez kapcsolódó szolgáltatások 
választéka országonként eltérhet. A részletekrõl és az elérhetõ nyelvi csomagokról 
érdeklõdjünk egy Nokia márkakereskedõnél.
Egyes mûveletek és funkciók a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, 
az MMS-szolgáltatástól, valamint a készülékek kompatibilitásától és a támogatott 
tartalomformátumoktól függenek. Bizonyos szolgáltatások csak külön díj ellenében 
vehetõk igénybe.
A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg 
a felhasználói útmutatót.
2. kiadás, HU



M
ob

ile
 S

ea
rc

h

3

Mobile Search
A Mobile Search segítségével keresõmotorokhoz lehet 
hozzáférni, továbbá helyi szolgáltatásokat, weboldalakat, 
képeket és mobiltartalmakat lehet megkeresni és igénybe 
venni. Ezzel az alkalmazással megkereshetünk helyi 
éttermeket vagy üzleteket, kapcsolatba léphetünk velük, 
a fejlett térképtechnológia pedig segít megkeresni 
a pontos helyüket.

A Mobile Search használata
Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a Keresés 
parancsot.

A Mobile Search megnyitásakor megjelenik egy 
kategórialista. Válasszunk egy kategóriát (pl. képek), majd 
írjuk be a keresett szöveget a keresõmezõbe. Válasszuk 
a Keresés lehetõséget. A kijelzõn megjelenik a keresés 
eredménye.

További információ
Az alkalmazásról további információt az Opciók > 
Súgó lehetõség választásával kaphatunk.

Az alkalmazásról további információt olvashatunk 
a www.nokia.com/mobilesearch weboldalon.


