
Få mere ud af Android smartphone - 5.0
Lollipop

Hent bøger PDF

Louise Peulicke Larsen
Få mere ud af Android smartphone - 5.0 Lollipop Louise Peulicke Larsen Hent PDF Android er det

styresystem, som styrer din telefon – ligesom at fx Windows eller Mac OS styrer din computer. Hæftet her er
skrevet til dig der har købt en Android smartphone, og gerne vil have en god og klar introduktion til denne
populære telefontype. Hæftet tager udgangspunkt i Android 5.0 Lollipop, som er den seneste udgave af
Android styresystemet til Android mobiltelefoner. Din smartphone kan mere, end de fleste tror. Udover at
være en telefon med alle de sædvanlige funktioner som opkald og sms er den også en lommecomputer, som
du kan bruge til at surfe på nettet og tjekke dine mails, tage billeder og redigere dem, sætte alarmer og meget
mere. Du bliver guidet til at få din telefon opsat og tilpasset til dine behov, du lærer om opkald og sms'er, og
om hvordan du går på nettet med din smartphone, du ser hvordan man finder og installerer apps – og meget,

meget mere.

 

Android er det styresystem, som styrer din telefon – ligesom at fx
Windows eller Mac OS styrer din computer. Hæftet her er skrevet til
dig der har købt en Android smartphone, og gerne vil have en god og

klar introduktion til denne populære telefontype. Hæftet tager
udgangspunkt i Android 5.0 Lollipop, som er den seneste udgave af
Android styresystemet til Android mobiltelefoner. Din smartphone
kan mere, end de fleste tror. Udover at være en telefon med alle de

sædvanlige funktioner som opkald og sms er den også en
lommecomputer, som du kan bruge til at surfe på nettet og tjekke
dine mails, tage billeder og redigere dem, sætte alarmer og meget
mere. Du bliver guidet til at få din telefon opsat og tilpasset til dine
behov, du lærer om opkald og sms'er, og om hvordan du går på nettet



med din smartphone, du ser hvordan man finder og installerer apps –
og meget, meget mere.
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