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© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N76 s± znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy 
produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami 
towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.
Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych 
w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
W ¯ADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO 
ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ¯ADEN Z JEJ LICENCJOBIORCÓW NIE PONOSZ¡ 
ODPOWIEDZIALNO¦CI ZA JAK¡KOLWIEK UTRATÊ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI 
ZA ¯ADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB PO¦REDNIE SZKODY 
POWSTA£E W DOWOLNY SPOSÓB.
W urz±dzeniu mog± byæ zapisane zak³adki oraz ³±cza do witryn innych, 
niepowi±zanych z firm± Nokia organizacji. Dostêp do witryn innych, 
niepowi±zanych z firm± Nokia organizacji mo¿liwy jest równie¿ za po¶rednictwem 
urz±dzenia. Firma Nokia nie jest zwi±zana z tymi organizacjami, nie wspiera ich 
witryn ani nie odpowiada za nie. Je¶li zdecydujesz siê z nich korzystaæ, zastosuj 
¶rodki ostro¿no¶ci zarówno w odniesieniu do zabezpieczeñ, jak i materia³ów.
ZAWARTO¦Æ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST”. 
NIE UDZIELA SIÊ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRA¬NYCH, ANI 
DOROZUMIANYCH, W£¡CZAJ¡C W TO, LECZ NIE OGRANICZAJ¡C TEGO DO, 
JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI U¯YTECZNO¦CI HANDLOWEJ 
LUB PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONEGO CELU, CHYBA ¯E TAKOWE WYMAGANE 
S¡ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO 
DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO 
W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.
Dostêpno¶æ poszczególnych produktów oraz przeznaczonych do nich aplikacji 
i us³ug mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y, w tym dostêpno¶æ 
opcji jêzykowych, nale¿y sprawdziæ u sprzedawcy produktów Nokia.
Niektóre operacje i funkcje zale¿± od karty SIM i/lub sieci, us³ug MMS b±d¼ 
zgodno¶ci urz±dzeñ i obs³ugiwanych formatów materia³ów. Za niektóre us³ugi 
pobierana jest osobna op³ata.
Wiêcej wa¿nych informacji o swoim urz±dzeniu znajdziesz w instrukcji obs³ugi.
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Aplikacja Mobile Search
Aplikacji Mobile Search mo¿na u¿ywaæ w celu uzyskiwania 
dostêpu do aparatów przeszukiwania oraz wyszukiwania 
lokalnych us³ug, stron internetowych, grafiki i zawarto¶ci 
mobilnej, a tak¿e ³±czenia siê z nimi. Umo¿liwia ona 
korzystanie z wyszukiwania lokalnych restauracji lub 
sklepów i kontaktowanie siê z nimi. W celu odnalezienia 
takich obiektów, mo¿na tak¿e u¿yæ technologii 
mapowania.

Korzystanie z aplikacji 
Mobile Search
Naci¶nij  i wybierz Szukanie.

Po otwarciu aplikacji Mobile Search wy¶wietlona zostanie 
lista kategorii. Wybierz kategoriê (na przyk³ad Grafika), 
a nastêpnie wpisz tekst w polu wyszukiwania. Wybierz 
Szukanie. Wyniki wyszukiwania zostan± wy¶wietlone 
na ekranie.

Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ dodatkow± pomoc i instrukcje dotycz±ce 
aplikacji, wybierz Opcje > Pomoc.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji o aplikacji, odwied¼ stronê 
www.nokia.com/mobilesearch.


