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© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten 
en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke 
eigenaren zijn.
Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia 
behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen 
en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden 
beschreven.
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, 
ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID 
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF 
VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF 
GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.
Mogelijk bevat het apparaat vooraf geïnstalleerde bookmarks en koppelingen 
voor websites van derden. U kunt websites van derden ook bezoeken vanaf uw 
apparaat. Met websites van derden heeft Nokia niets te maken. Nokia ondersteunt 
deze sites niet en draagt er geen aansprakelijkheid voor. Als u ervoor kiest om 
dergelijke websites te bezoeken, dient u voorzorgsmaatregelen voor beveiliging 
of inhoud te treffen.
DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE 
VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN 
ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, 
BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK 
HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT 
TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE 
HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE 
WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.
De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze 
producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia leverancier 
voor details en de beschikbaarheid van taalopties.
Sommige bewerkingen en functies zijn afhankelijk van het type SIM-kaart en/of 
netwerk, afhankelijk van MMS of van de compatibiliteit van apparaten en de 
ondersteunde inhoudsindelingen. Voor sommige diensten gelden speciale tarieven.
Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de 
gebruikershandleiding.
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Mobile Search
Gebruik Mobile Search om toegang te krijgen tot 
zoekmachines en om lokale diensten, websites, 
afbeeldingen en mobiele inhoud te zoeken en te verbinden. 
Met deze toepassing kunt u lokale restaurants zoeken 
en bellen, en gebruik maken van de geavanceerde 
kaarttechnologie om hun locatie snel op te zoeken.

Mobile Search gebruiken
Druk op  en selecteer Zoekopdr.

Wanneer u Mobile Search opent, wordt een lijst met 
categorieën weergegeven. Selecteer een categorie 
(bijvoorbeeld afbeeldingen) en voer uw tekst in het 
zoekveld in. Selecteer Zoekopdr. De zoekresultaten 
worden in het scherm weergegeven.

Meer informatie
Kies Opties > Help voor aanvullende hulp en instructies bij 
de toepassing.

Meer informatie over de toepassing vindt u ook op 
www.nokia.com/mobilesearch.
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