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Cãutare mobilã
Utilizaþi Cãutarea mobilã pentru a accesa motoare de 
cãutare, pentru a gãsi ºi a vã conecta la servicii locale, 
site-uri Web, imagini ºi conþinut mobil. Aveþi posibilitatea 
sã cãutaþi conþinut, cum ar fi înregistrãri agendã, e-mail 
sau alte mesaje, ºi pe aparatul propriu.

Cãutare pe Web 
(serviciu de reþea)
1 În ecranul principal, selectaþi Cãutare pe Internet
2 Selectaþi un motor de cãutare.
3 Introduceþi textul de cãutat.

 Indicaþie! Dacã motorul de cãutare este deja selectat, 
aveþi posibilitatea sã introduceþi textul cãutat direct în 
câmpul cãutare din ecranul principal. Textul este copiat 
în câmpul cãutare al motorului de cãutare. 

Cãutarea conþinutului meu
Pentru a cãuta conþinut pe aparat, în ecranul principal, 
introduceþi textul în câmpul de cãutare. Rezultatele 
cãutãrii sunt afiºate pe ecran pe mãsurã ce tastaþi.

Informaþii suplimentare
Pentru asistenþã suplimentarã ºi instrucþiuni 
privind aplicaþia, selectaþi Opþiuni > Ajutor.

Pentru informaþii suplimentare despre aplicaþie, 
vizitaþi pagina www.mobilesearch.nokia.com/.


