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2. udgave

Forord
Jeg fik min første iPhone i efteråret 2007, kort tid efter at Apple
lancerede den i USA. I starten kunne den slet ikke bruges i
Danmark, men vi var en lille skare der via vidensdeling lærte de
forskellige tricks. Det blev starten på hjemmesiden iPhoneguide.dk,
der i 2016 skiftede navn til onx.dk, der bredt favner nyheder om og
tips til alle Apples produkter og tjenester.
I de mere end 10 år der er gået, har jeg skrevet tusindevis af
artikler og medvirket i flere radio- og TV-programmer samt artikler i
forskellige medier der har efterspurgt min erfaring.
I foråret 2016 kom så kronen på værket: En ebog med 100 af mine
bedste udvalgte tips. Den bog du nu har i hånden er 2. udgave,
hvor jeg har tilføjet 20 nye tips og ajourført de eksisterende, så de
er up to date med iOS 11.2.5.
Der er tale om en god blanding af tips som jeg ved er efterspurgte,
samt tips som jeg af erfaring ved at folk bliver glade for.

God fornøjelse.
Martin Wolsing, februar 2018.
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Bogens opbygning
På de fleste af bogens sider er der et eller to billeder af en iPhone,
der enten illustrerer resultatet af tippet eller viser hvordan du
udfører tippet. Er der områder der skal lægges særligt mærke til,
har jeg markeret dem med rødt. Du kan se princippet på billedet til
venstre.
De fleste tips indeholder en kort beskrivelse af hvad det går ud på,
samt en præcis vejledning til, hvordan du skal gøre. Denne vil være
markeret med fed.
Jeg bruger en bestemt skrivemåde til at vise navigeringen mellem
sider i apps.
Eksempelvis kan der stå:
1. Åbn Indstillinger > Generelt > Siri.
Det betyder at du skal åbne appen “Indstillinger”. På den side der
kommer frem skal du finde punktet “Generelt” og trykke på det. På
den side der nu kommer frem, skal du finde og trykke på “Siri”. I
stedet for en lang beskrivelse hver gang, er det mere overskueligt
at skrive det på denne måde med de små pile.
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Opsætning
&
Tilpasning
Her finder du tips, der kan
hjælpe dig med en mere
personlig tilpasning af din
iPhone. Se fx. hvordan du
stopper irriterende
notifikationer.

Hurtig adgang til de mest brugte indstillinger
Du kommer ikke uden om at skulle indstille ting på din iPhone i ny og næ. Heldigvis er de mest almindelige ting
nemt tilgængelige i det såkaldte Kontrolcenter.
Du åbner iPhonens kontrolcenter ved at føre fingeren fra bunden af skærmen (neden for kanten) og opefter. Lidt
som at trække et rullegardin op.

I Kontrolcenter finder du de mest almindelige
indstilinger. Dette inkluderer eksempelvis Wi-Fi,
Bluetooth, mulighed for at justere skærmens
lysstyrke, volumen etc.
Her er også genveje til tidtagning, lommeregner og
kamera. Du kan også sætte din iPhone i Fly-mode
eller låse skærmens rotation, så den ikke drejer med,
når du vender iPhonen. Har du en nyere iPhone med
3D Touch, kan du bruge dette til at få yderlige
indstillingsmuligheder.
Hvis du åbner Indstillinger > Kontrolcenter > Tilpas
betjeningspanel, kan du selv bestemme hvilke
kontrolelementer, der skal vises i kontrolcenter.
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Sådan skifter du simkort
For at skifte simkort på din iPhone, skal du bruge en helt almindelig
papirclips, som du folder ud.
Med nogle iPhones medfølger en lille dims specielt beregnet til
formålet. Den kan du selvfølgelig også bruge. Om du bruger den
ene eller den anden, gør ingen forskel.
Når du er klar, skal du finde simkort-holderen. På de første tre
generationer af iPhonen sidder den i toppen, mens
den på nyere iPhones sidder på siden.
I begge tilfælde skal du finde det lille hul i holderen,
stikke clipsen ned i det og trykke indtil holderen hopper ud. Der skal
trykkes ret hårdt. Det kan hjælpe at bukke papirclipsen lidt, så du
nemmere kan trykke på den.
Når simkortet skal i igen, så sørg for at det vender på samme
måde, som da du tog det ud. Sørg også for at selve
simkort-holderen vender den rigtige vej, når du putter den tilbage i
telefonen. Den skal være forholdsvis nem at skubbe på plads. Er
den ikke det, så tjek, at du har vendt den rigtigt.
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Slå “Send sidste lokalitet” til
for bedre sikkerhed
Med “Find min iPhone”-funktionen slået til, kan du spore din iPhone
og dermed finde den, hvis du taber den eller den bliver stjålet.
Men hvad hvis du har forlagt din iPhone og batteriet er løbet tør for
strøm inden du opdager det? Så har du et problem, for en iPhone
uden strøm kan selvfølgelig ikke sende sin position.
Der findes dog en funktion, som det anbefales at slå til. Den sørger
for at iPhonen sender sin position til Apple lige inden den løber tør
for strøm. Det betyder, at selvom iPhonen er løbet tør for strøm, vil
du alligevel kunne tracke den, da positionen ligger gemt på Apples
server.
1. Åbn Indstillinger og tryk på dit navn øverst.
2. Tryk på iCloud > “Find min iPhone” og slå “Send sidste
lokalitet” til.
I tilfælde af at din iPhone forsvinder, vil du nu have lidt bedre
mulighed for at spore den, også selvom den når at løbe tør for
strøm, inden du opdager at den er væk. Du får i hvert fald den sidst
kendte position inden den løb tør. iPhonen kan selvfølgelig godt
have flyttet sig efterfølgende.
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Arranger dine apps efter
eget ønske
På hjemmeskærmen ligger apps i den rækkefølge de bliver
installeret på. Det er ikke nødvendigvis altid lige hensigtsmæssigt.
Heldigvis kan du arrangere dem som du vil.
Sådan gør du:
1. Tryk på et af app-ikonerne og hold fingeren på det indtil
ikonerne begynder at vibrere.
2. Nu kan du med fingeren flytte rundt på ikonerne - også om
på en af de næste sider. Skal det være rigtigt avanceret, kan
du trække et ikon oven på et andet ikon og derved lave en
mappe.
Dette er smart fordi du på den måde kan arrangere ikonerne efter
din egen personlige smag. Det kunne eksempelvis være at
gruppere dem efter emne.
Nogle apps har et lille kryds. Trykker du på det, vil appen blive
slettet fra telefonen. Bemærk at nogle af de apps der kommer med
iOS som standard ikke kan slettes.
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Geninstaller dine apps gratis
Har du af en eller anden grund mistet en app du har købt i App
Store, og har du ikke fået taget en backup i iTunes eller via iCloud,
så fortvivl ikke. Du behøver ikke at betale for den en gang til.
Apple har nemlig lavet App Store på en måde, så du kan hente
allerede købte apps uden at skulle betale en gang til, hvis du skulle
have behov for det. Dette gælder ubegrænset. Du kan slette og
hente en app lige så mange gange du vil. Dette gælder også, hvis
appen er købt på iPhonen og efterfølgende installeres på iPaden.
Det er en forudsætning, at det er præcis den samme app, der er
tale om.
Den eneste betingelse er, at du henter appen med samme Apple ID
som du har brugt til at købe den med. Normalt er det ikke noget du
skal tænke mere over, da det typisk sker på dine egne enheder,
hvor du automatisk er logget ind med dit eget Apple ID.
Når du vil hente appen igen, skal du derfor bare hente og installere
den. App Store vil ikke opkræve dig penge igen.
Apps som du allerede har købt, og derfor ikke skal betale for igen,
er markeret med en sky og en pil i App Store. Skyen signalerer at
du tidligere har købt appen, og derfor kan hente den gratis igen.
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I denne 2. udgave af den populære bog med tips til
iPhonen får du 120 iPhone-tips på dansk. De er nøje
udvalgt af redaktøren fra Danmarks ældste
iPhone-side og dækker:

• Opladning & Batteri
• Telefon & Beskeder
• Safari
• Mail
• Foto & Kamera
• Musik
• Siri
• Generel problemløsning
... og meget mere
Bogen er skrevet af Martin Wolsing, der er uddannet
mikrobiolog og har været ansat som underviser og
forsker på Københavns Universitet. I 2007 startede
han sin egen virksomhed med formidling af
iPhone-nyheder og tips og tricks. Martin har skrevet
flere tusinde iPhone-artikler, flere bøger og medvirket
i diverse radio- og TV-programmer.

