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Mobile Search 
Mobile Search brukes til å få tilgang til søkemotorer, finne 
og koble til lokale tjenester, web-områder, bilder og mobilt 
innhold. Du kan også søke etter innhold på enheten, for 
eksempel kalenderoppføringer, e-post og andre meldinger.

Websøk (nettverkstjeneste)
1 Velg Søk på Internett i hovedvisningen.
2 Velg en søkemotor.
3 Skriv inn teksten du vil søke etter.

 Tips! Hvis søkemotoren allerede er valgt, kan du 
også legge inn websøketeksten direkte i søkefeltet 
i hovedvisningen. Teksten kopieres til søkefeltet 
i søkemotoren. 

Mitt innholdssøk
Hvis du vil søke etter innhold på enheten, skriver du inn 
teksten i søkefeltet i hovedvisningen. Søkeresultatene vises 
på skjermen etter hvert som du skriver.

Mer informasjon
Hvis du vil ha mer hjelp og instruksjoner for programmet, 
velger du Valg > Hjelp.

Se også www.mobilesearch.nokia.com/ hvis du vil ha mer 
informasjon om programmet.
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