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Den store iOS 11 bog til iPhone Martin Simon Hent PDF Når du har valgt en iPhone, har du valgt en af de
absolut bedste mobiltelefoner, som findes, og iOS er et af bedste og mest sikre styresystemer, som findes i
verden. Når du ejer en iPhone, er det ikke kun en fed telefon, du har i lommen -- det er også en lille kraftig
computer, som du kan udføre lige så meget med som med mange bærbare og stationære computere, hvis du
ønsker det. Skærmen er mindre, men med et fantastisk skarpt og tydeligt billede. Din iPhone kommer med

mange fine programmer og funktioner, men har du brug for mere, har du direkte adgang til alle de
programmer og funktion, du kan ønsker dig i Apps Store. Med denne bog i “Den store-serien” får du en
grundig gennemgang af det meste på din iPhone, og du kommer i dybden med programmer og funktioner,
men bogen er skrevet med trin for trin forløb og billeddokumentation, så selv nye brugere vil kunne følge
med. Du får en grundig gennemgang af iOS 11 til en kompatibel iPhone – alle nyhederne til iOS 11 bliver

selvfølgelig også gennemgået. Jeg bruger en iPhone 7 plus til gennemgangen, og jeg har et mobilabonnement
hos 3 til min iPhone. Jeg har en trådløs bredbåndsforbindelse fra YouSee installeret i huset. Hvilke modeller
kan du installere iOS 11 på Det kræver en iPhone 5S eller nyere, hvis du vil installere iOS 11. Sørg for, at din

iPhone er ladet helt op – inden du starter med at installere iOS 11. Tager udgangspunkt i at iOS 11 er
installeret Jeg tager udgangspunkt i, at iOS 11 er installeret på din iPhone, og at du har opdateret fra iOS 10
eller tidligere. Jeg gennemgår, hvordan du opdaterer en iPhone til en ny udgave af iOS. Jeg gennemgår ikke
selve installeringen af iOS 11 på en ny iPhone, men du får et link til en gennemgang af de punkter, du skal

igennem. Trin for trin gennemgange og links til hurtige spring Bogen indeholder rigtige trin for trin-
gennemgange med billeddokumentation samt links i længere kapitler, så du hurtigt kan springe til starten af
kapitlet eller fra starten af kapitlet til et af underkapitlerne. Et fungerende trådløst netværk (Wi-Fi) Jeg tager
udgangspunkt i, at du har adgang til et fungerende offentligt eller privat trådløst netværk i nærheden (Wi-Fi).
Brugerhåndbogen til iOS 11 Tryk her, hvis du har spørgsmål, som ikke bliver gennemgået i denne bog. Her er
det brugerhåndbogen for iOS 11 til iPhone. Stort stikordsregister med links Sidst i bogen finder du et stort

stikordsregister. Brug stikordsregisteret, hvis du leder efter en funktion eller en app.
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