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Den store iPhone X bog (iOS 11) Martin Simon Hent PDF Når du har valgt en iPhone X, 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. Med denne bog i “Den store-serien” får du en grundig gennemgang af det meste på din iPhone X, og
du kommer i dybden med apps 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
iPhone X – alle nyhederne til iOS 11 bliver også gennemgået. Jeg har et mobilabonnement hos 3 til min

iPhone X, og jeg har en trådløs bredbåndsforbindelse fra YouSee installeret i huset.

Der sidder en lille kraftig computer i din iPhone X
Når du ejer en iPhone X, 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.

Rigtig flot Oled kant til kant skærm (større en iPhone 8 Plus)
Skærmen er en fantastisk Oled kant til kant skærm (sort eller sølv), som står knivskarpt, og det kan tydeligt

ses, hvis du lægger en iPhone 8 Plus ved siden af. iPhone X Oled skærmen er på 5,8 tommer, som er mere end
en iPhone 8 Plus skærm, som kun er på 5,5 tommer. Apple kalder den nye skærm til iPhone X for en Super

Retina-skærm.

Hakket i kant til kant skærmen (Front kamera/ansigtsgenkendelse)
Øverst på din iPhone X har du et hak (notch på engelsk) i kant til kant-skærmen, som indeholder mange gode
ting – bl.a. et frontkamera (TrueDepth-kamera) og sensorer til ansigtsgenkendelse. Her er en liste med alle de

komponenter, som sidder i hakket. Et infrarødt kamera, infrarød belysning, afstandssencor, sensor til
omgivende lys, højtaler, mikrofon, et 7 MP kamera og en punktprojektor. Du kan tage rigtig flotte selfies med

en knivskarp forgrund og en smukt sløret baggrund. Hakket skal man vænne sig til, når man ser tv, film,
videoer m.m. på en liggende skærm.

Fede kameraer på bagsiden af din iPhone X
Kameraerne på bagsiden har optisk billedstabilisering og hurtige linser, som giver rigtig flotte billeder og
videoer også i dårlig belysning. Her er et link til flere tekniske info om komponenterne i din iPhone X.

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 fra et af underkapitlerne 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 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.

Funktions-knapperne på din iPhone X
Da en iPhone X ikke har en Hjem-knap, adskiller den sig fra alle tidligere iPhone-udgaver. Tryk her for at se

funktions-knapperne på en iPhone X.

Ingen Hjem-knap (nye bevægelser på touch-skærmen)
En iPhone X indeholder ikke nogen Hjem-knap, så du skal lave nye bevægelser på touch-skærmen i forhold

til alle tidligere udgaver af en iPhone, f.eks. når du åbner hjemmeskærmen. Disse bevægelser bliver
gennemgået gennem denne bog, men her er et link til en oversigt.

Brugen af “Tryk her” eller “klik her”
Jeg bruger udtrykket “tryk her”, når du skal trykke på et link i denne bog, da jeg tager udgangspunkt i, at du
læser bogen online, f.eks. på en iPad. Hvis du læser bogen på en skærm, som ikke er en touch-skærm, skal du

i stedet for klikke på linket med en mus.
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