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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. Mo¿na tak¿e 
wyszukiwaæ materia³y zapisane w urz±dzeniu, np. wpisy 
kalendarza, wiadomo¶ci e-mail i inne wiadomo¶ci.

Wyszukiwanie w sieci 
(us³uga sieciowa)
1 W widoku g³ównym wybierz opcjê Wyszukaj 

w internecie.
2 Wybierz wyszukiwarkê.
3 Wpisz tekst, który chcesz wyszukaæ.

 Wskazówka: Je¶li wyszukiwarka jest wybrana 
domy¶lnie, mo¿esz tak¿e wpisaæ s³owo bezpo¶rednio 
w polu wyszukiwania w widoku g³ównym. Tekst 
zostanie skopiowany i wklejony w polu wyszukiwania 
w wyszukiwarce. 

Wyszukiwanie materia³ów 
w urz±dzeniu
Aby znale¼æ pliki zapisane w urz±dzeniu, wpisz tekst 
w widoku g³ównym w polu wyszukiwania. Wyniki 
wyszukiwania bêd± wy¶wietlone na ekranie w miarê 
wpisywania.

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

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


