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Mobile Search
Pomocou aplikácie Mobile Search mô¾ete získa» prístup 
k vyhåadávacím nástrojom, prípadne vyhåada» alebo sa 
pripoji» k miestnym slu¾bám, webovým lokalitám, snímkam 
alebo mobilnému obsahu. Vo svojom zariadení mô¾ete 
prehliada» aj obsah, ako sú záznamy v kalendári, e-maily 
a iné správy.

Web search (slu¾ba siete)
1 V hlavnom okne vyberte mo¾nos» Prehliadanie 

internetu.
2 Vyberte vyhåadávací nástroj.
3 Zadajte text, ktorý chcete vyhåada».

 Tip. Ak u¾ máte vybraný vyhåadávací nástroj, mô¾ete 
text, ktorý chcete vyhåada» na webe, zada» aj priamo do 
vyhåadávacieho poåa v hlavnom okne. Text sa skopíruje 
do vyhåadávacieho poåa vyhåadávacieho nástroja. 

Prehliadanie môjho obsahu
Ak chcete prehliada» obsah vo svojom zariadení, v hlavnom 
okne zadajte do vyhåadávacieho poåa po¾adovaný text. 
Výsledky håadania sa poèas zadávania zobrazia na displeji.

Ïal¹ie informácie
Ak chcete získa» dodatoènú pomoc a pokyny týkajúce 
sa aplikácie, vyberte polo¾ku Voåby > Pomocník.

Ïal¹ie informácie o aplikácii získate na stránke 
www.mobilesearch.nokia.com/.


