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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. Túto aplikáciu mô¾ete pou¾i» 
aj na vyhåadávanie miestnych re¹taurácií alebo obchodov. 
Pri håadaní si mô¾ete pomôc» modernou technológiou 
mapovania.

Pou¾ívanie aplikácie 
Mobile Search
Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Håadanie.

Po otvorení aplikácie Mobile Search sa zobrazí zoznam 
kategórií. Vyberte kategóriu (napríklad snímky) a zadajte 
text do vyhåadávacieho poåa. Vyberte polo¾ku Håadanie. 
Výsledky håadania sa zobrazia na displeji.

Ïal¹ie informácie
Ak chcete získa» ïal¹iu pomoc a pokyny týkajúce 
sa aplikácie, vyberte polo¾ku Voåby > Pomocník.

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


