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izbolj¹av vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.
DRU®BA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE 
PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKR©NO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI 
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V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave za spletne strani 
tretjih strank. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso 
nikakor povezane z dru¾bo Nokia, ki tudi ne jamèi za njihovo vsebino in jih ne 
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Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti 
in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri poobla¹èenih prodajalcih 
izdelkov Nokia.
Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omre¾ja, storitve 
za veèpredstavnostna sporoèila ali od zdru¾ljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. 
Nekatere storitve se plaèajo posebej.
Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priroèniku za uporabo.
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Mobile Search
Z aplikacijo Mobile Search hitro i¹èete in uporabljate 
lokalne storitve, spletna mesta, slike in mobilne vsebine. 
Poi¹èete lahko restavracije in trgovine v bli¾ini ter jih 
poklièete, napredna tehnologija za uporabo zemljevidov pa 
vas usmeri do njih.

Uporaba aplikacije Mobile Search
Pritisnite  in izberite Iskanje.

Ko odprete aplikacijo Mobile Search, se prika¾e seznam 
kategorij. Izberite eno (na primer slike) in vnesite besedilo 
v iskalno polje. Izberite Iskanje. Na zaslonu se prika¾ejo 
rezultati iskanja.

Dodatne informacije
Èe pri uporabi aplikacije potrebujete dodatno pomoè in 
navodila, izberite Mo¾nosti > Pomoè.

Èe ¾elite veè informacij o aplikaciji, obi¹èite tudi spletno 
stran www.nokia.com/mobilesearch.


