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Mobilní hledání
Aplikace Mobilní hledání nabízí pøístup a pøipojení k 
vyhledávacím serverùm a hledání místních slu¾eb, 
webových serverù, obrázkù a mobilního obsahu. Mù¾ete 
hledat i obsah v pøístroji, napøíklad záznamy kalendáøe, 
el. po¹tu a jiné zprávy.

Hledání na webu (sí»ová slu¾ba)
1 V hlavním zobrazení zvolte mo¾nost Hledat v Internetu.
2 Vyberte slu¾bu hledání.
3 Zadejte hledaný text.

 Tip! Pokud je slu¾ba hledání ji¾ vybrána, mù¾ete text 
pro hledání na webu zadat také pøímo do pole hledání 
v hlavním zobrazení. Text bude zkopírován do pole 
hledání pøíslu¹né slu¾by. 

Hledání obsahu
Chcete-li hledat obsah v pøístroji, zadejte hledaný text do 
pole hledání v hlavním zobrazení. Výsledky hledání budou 
zobrazovány na displeji bìhem zadávání.

Dal¹í informace
Dal¹í nápovìdu a pokyny k práci s aplikací najdete 
po zvolení mo¾nosti Volby > Nápovìda.

Dal¹í informace o aplikaci najdete na serveru 
www.mobilesearch.nokia.com/.


