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iPad for seniorer Palle Bruselius Hent PDF * Skrevet til iPad 3 * Modtag og send e-mails * Hold styr på

kontakter og aftaler * Find og installer nyttige apps * Find vej og planlæg rejser * Se film og hør musik * Læs
e-bøger og magasiner * ... og ikke kun til seniorer, men også til nybegyndere Er du ny iPad-bruger, er dette

hæfte en god hjælp til at komme hurtigt i gang. Hæftet indeholder farveillustrationer og trinvise
gennemgange af, hvordan du bruger de vigtigste af de mange funktioner på din iPad. Palle Bruselius tager
udgangspunkt i det grundlæggende og viser dig, hvordan du bruger din iPad effektivt til mange forskellige

formål. Er du helt ny i forhold til at bruge en computer, er hæftet en god hjælper. Har du erfaring med pc eller
Mac, letter hæftet også brugen af din iPad og giver mange nyttige tip. Kom nemt i gang med at bruge din

iPad.

 

* Skrevet til iPad 3 * Modtag og send e-mails * Hold styr på
kontakter og aftaler * Find og installer nyttige apps * Find vej og

planlæg rejser * Se film og hør musik * Læs e-bøger og magasiner *
... og ikke kun til seniorer, men også til nybegyndere Er du ny iPad-
bruger, er dette hæfte en god hjælp til at komme hurtigt i gang.
Hæftet indeholder farveillustrationer og trinvise gennemgange af,
hvordan du bruger de vigtigste af de mange funktioner på din iPad.
Palle Bruselius tager udgangspunkt i det grundlæggende og viser dig,
hvordan du bruger din iPad effektivt til mange forskellige formål. Er

du helt ny i forhold til at bruge en computer, er hæftet en god
hjælper. Har du erfaring med pc eller Mac, letter hæftet også brugen
af din iPad og giver mange nyttige tip. Kom nemt i gang med at

bruge din iPad.
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