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A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL 
NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
NEM FELELÕSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE 
BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, 
AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.
Lehet, hogy a készülékhez mellékelt, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan 
természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó 
vállalatai a Nokiának, illetõleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem 
rendelkezik a harmadik féltõl származó alkalmazások szerzõi jogával vagy 
szellemitulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelõsséget 
ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy mûködõképességéért, sem 
az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. 
A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított 
alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ 
TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, 
MINDENNEMÛ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK 
ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ 
EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ 
VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT 
GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, 
A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE 
HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, 
SZERZÕI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.
A készüléken harmadik fél webhelyeire mutató könyvjelzõk vagy hivatkozások 
lehetnek elõre telepítve. Harmadik fél webhelyeit készülékünkrõl is elérhetjük. 
A harmadik fél webhelyei nem állnak kapcsolatban Nokiával, és a Nokia ezekért 
a webhelyekért nem vállal semmilyen felelõsséget. Az ilyen webhelyek felkeresése 
esetén tegyük meg  a biztonsággal vagy a tartalommal kapcsolatos 
óvintézkedéseket.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. 
AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA 
SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL 
A DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL 
KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETÕSÉGRE 
VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. 
A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELÕZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL 
ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.
Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként 
eltérhet. A részletekrõl és az elérhetõ nyelvi csomagokról érdeklõdjünk egy 
Nokia márkakereskedõnél.
Egyes mûveletek és funkciók a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS-
szolgáltatástól, valamint a készülékek kompatibilitásától és a támogatott 
tartalomformátumoktól függenek. Bizonyos szolgáltatások csak külön díj ellenében 
vehetõk igénybe.
A szerzõjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengõhangokat is) 
és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy 
küldhetünk tovább.
A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg 
a felhasználói útmutatót.
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Mobile Search 
A Mobile Search segítségével keresõmotorokhoz lehet 
hozzáférni, továbbá helyi szolgáltatásokat, weboldalakat, 
képeket és mobiltartalmakat lehet megkeresni és igénybe 
venni. A készüléken lévõ tartalomban is kereshetünk, 
például a naptárbejegyzésekben, e-mail üzenetekben 
és az egyéb üzenetek között.

Keresés az interneten 
(hálózati szolgáltatás)
1 Fõ nézetében válasszuk a Keresés az interneten 

lehetõséget.
2 Válasszunk egy keresõmotort.
3 Írjuk be a keresendõ szöveget.

 Tipp! Ha a keresõmotort már korábban kiválasztottuk, 
akkor a keresendõ szöveget közvetlenül a fõ nézet 
keresési mezõjébe is beírhatjuk. A rendszer a szöveget 
a keresõmotor keresési mezõjébe másolja. 

Saját tartalom keresése
A készüléken lévõ tartalom kereséshez fõ nézetben írjuk be 
a keresési mezõbe a keresendõ szöveget. Beírás közben 
a kijelzõn megjelenik a keresés eredménye.

További információ
Az alkalmazásról további információt az Opciók > Súgó 
lehetõség választásával kaphatunk.

Az alkalmazásról további információt olvashatunk 
a www.mobilesearch.nokia.com weboldalon.


