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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. Puteþi 
utiliza aplicaþia pentru a gãsi ºi a apela restaurante ºi 
magazine locale. Puteþi utiliza tehnologia avansatã de 
cartografiere pentru a gãsi locaþia acestora.

Utilizarea aplicaþiei Cãutare 
mobilã
Apãsaþi  ºi selectaþi Cãutare.

Când deschideþi aplicaþia Cãutare mobilã se afiºeazã o listã 
de categorii. Selectaþi o categorie (de exemplu, imagini) 
ºi introduceþi un text în câmpul de cãutare. Selectaþi 
Cãutare. Rezultatele cãutãrii sunt afiºate pe ecran.

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

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


