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iPad Air For nye brugere Martin Simon Hent PDF Denne bog er skrevet til dig, som vil have en gennemgang
af at starte og aktivere en iPad Air helt fra start, hvor din iPad endnu ligger i kassen, og hvor der altså endnu
ikke er sat strøm til din nye iPad. Det kan også være, du har haft en iPad liggende og ikke rigtigt er kommet i

gang med at bruge den endnu.

iPad Air er den nyeste iPad-udgave. Bogen kan også bruges af andre iPad-brugere, men udgangspunktet er en
iPad Air. Du kommer også til at se, hvordan du opdaterer iOS 7-styresystemet til en nyere udgave af iOS 7-

styresystemet.

IOS 8 er på vej, og jeg kommer med en opdatering af bogen med IOS 8, når den endelige udgave kommer,
men der vil stadig være grundlæggende funktioner på din iPad Air, som sandsynligvis vil være de samme
med IOS 8. Jeg gennemgår også en del apps, som kommer fra Windows-verdenen, men som er tilpasset til

brug på en iPad, og dem vil der sandsynligvis heller ikke blive lavet om på under IOS 8.

Trin for trin gennemgange af det meste
Da bogen er til nye brugere, indeholder den trin for trin-gennemgange med tilhørende billeder til det meste.
Bogen indeholder en gennemgang af de mest grundlæggende områder på din iPad og nogle af de seneste apps

til iPad om billedbehandling fra Windows-verdenen.

Samarbejdet mellem en Windows 7 eller 8-pc og din iPad
Hvis du ikke har en Mac-computer, men en Windows-computer 8-computer, så indeholder bogen mange tip

til, hvordan du kan udnytte samarbejdet mellem din iPad og din Windows 7 eller 8-pc.

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). Du kan også købe en iPad med et kort til 3G eller 4G (mobilt bredbånd), så du kan logge dig på, når

du ikke er i nærheden af det trådløse Wi-Fi-netværk.

Efter forordet kommer der en kort gennemgang af indholdet i samtlige kapitler i bogen.
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kan også være, du har haft en iPad liggende og ikke rigtigt er

kommet i gang med at bruge den endnu.

iPad Air er den nyeste iPad-udgave. Bogen kan også bruges af andre
iPad-brugere, men udgangspunktet er en iPad Air. Du kommer også
til at se, hvordan du opdaterer iOS 7-styresystemet til en nyere

udgave af iOS 7-styresystemet.

IOS 8 er på vej, og jeg kommer med en opdatering af bogen med
IOS 8, når den endelige udgave kommer, men der vil stadig være
grundlæggende funktioner på din iPad Air, som sandsynligvis vil
være de samme med IOS 8. Jeg gennemgår også en del apps, som
kommer fra Windows-verdenen, men som er tilpasset til brug på en
iPad, og dem vil der sandsynligvis heller ikke blive lavet om på



under IOS 8.

Trin for trin gennemgange af det meste
Da bogen er til nye brugere, indeholder den trin for trin-
gennemgange med tilhørende billeder til det meste. Bogen

indeholder en gennemgang af de mest grundlæggende områder på
din iPad og nogle af de seneste apps til iPad om billedbehandling fra

Windows-verdenen.

Samarbejdet mellem en Windows 7 eller 8-pc og din iPad
Hvis du ikke har en Mac-computer, men en Windows-computer 8-
computer, så indeholder bogen mange tip til, hvordan du kan udnytte

samarbejdet mellem din iPad og din Windows 7 eller 8-pc.

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). Du kan
også købe en iPad med et kort til 3G eller 4G (mobilt bredbånd), så
du kan logge dig på, når du ikke er i nærheden af det trådløse Wi-Fi-

netværk.

Efter forordet kommer der en kort gennemgang af indholdet i
samtlige kapitler i bogen.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=iPad Air For nye brugere&s=dkbooks

