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Få mere ud af din iPhone

Du ved det nok godt. Din iPhone er et utroligt avanceret stykke teknologi, som er i stand til
rigtig meget. Og langt de fleste iPhone-brugere får aldrig det fulde udbytte af telefonens
mange muligheder.

Det vil vi med denne guide gerne lave om på. Dette hæftes formål er at sikre dig, at du kan få
meget mere ud af det vigtigste teknologiprodukt i din hverdag.

Du vil blive meget klogere på hvordan telefonen fungerer, og hvordan du får glæde af skjulte
genveje og funktioner i de mange indbyggede apps. Lær om oversete smarte funktioner, du
kan have glæde af under telefonopkald, når du sms'er, og når du forsøger at navigere i din
mailindbakke på telefonen. Få styr på smarte teknologier som iCloud, AirDrop og Apple Music.

Hæftet tager udgangspunkt i det nyeste styresystem til iPhone, iOS 12, som gratis kan
downloades til alle iPhones siden iPhone 5s. iOS 12 byder på forbedret ydeevne, spændende
nye funktioner og en lang række små designforbedringer rundt omkring i krogene.

Rigtig god fornøjelse!
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