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Mobile Search
Utilize a aplicação Mobile Search para obter acesso 
a motores de pesquisa, localizar e ligar a serviços, web 
sites, imagens e conteúdo para dispositivos móveis locais. 
Pode utilizar a aplicação para localizar e ligar para 
restaurantes e lojas locais, bem como utilizar a tecnologia 
de mapas avançada como auxílio para encontrar 
a respectiva localização.

Utilizar Mobile Search
Prima  e escolha Pesquisa.

Quando abrir a aplicação Mobile Search, é apresentada 
uma lista de categorias. Seleccione uma categoria 
(por exemplo, imagens) e introduza o texto no campo 
de pesquisa. Escolha Pesquisa. Os resultados da pesquisa 
são apresentados no ecrã.

Mais informações
Para obter ajuda e instruções adicionais relativas 
à aplicação, escolha Opções > Ajuda.

Para obter mais informações sobre a aplicação, 
visite também www.nokia.com/mobilesearch.
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