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Mobile Search
Mobile Search brukes til å få tilgang til søkemotorer, finne 
og koble til lokale tjenester, web-områder, bilder og mobilt 
innhold. Du kan bruke programmet til å finne og ringe 
lokale restauranter og butikker, og bruke den avanserte 
kartteknologien som hjelp til å finne frem til det 
aktuelle stedet.

Bruke Mobile Search
Trykk  og velg Søk.

Når du åpner Mobile Search, vises en liste over kategorier. 
Velg en kategori (for eksempel bilder), og legg inn tekst 
i søkefeltet. Velg Søk. Søkeresultatene vises på skjermen.

Mer informasjon
Hvis du vil ha mer hjelp og instruksjoner for programmet, 
velger du Valg > Hjelp.

Se også www.nokia.com/mobilesearch hvis du vil ha mer 
informasjon om programmet.
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