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Mobile Search
Arama motorlarýna eriþmek ve yerel servisler, web siteleri, 
görüntüler ve mobil içerik bulup baðlanmak için 
Mobile Search uygulamasýný kullanýn. Yerel lokantalar 
ve maðazalar bulmak ve aramak üzere bu uygulamayý, 
konumlarýný belirlemede size yardýmcý olmasý için de 
geliþmiþ haritalama teknolojisini kullanabilirsiniz.

Mobile Search uygulamasýný 
kullanma

 tuþuna basýn ve Arama seçeneðini belirleyin.

Mobile Search uygulamasýný açtýðýnýzda kategori listesi 
görüntülenir. Bir kategori seçin (örneðin, görüntüler) 
ve arama alanýna metninizi girin. Arama seçeneðini 
belirleyin. Arama sonuçlarý ekranda gösterilir.

Daha fazla bilgi
Uygulama hakkýnda ek yardým ve talimatlar 
için Seçenek > Yardým seçeneðini belirleyin.

Uygulama hakkýnda daha fazla bilgi için 
www.nokia.com/mobilesearch adresini de ziyaret edin.


