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iOS 8.1 til iPhone 4S, 5 og 6 Martin Simon Hent PDF Denne bog er skrevet til dig, som vil have en
gennemgang af alt det nye på din iPhone under iOS 8-8.1 eller nyere. Jeg bruger en iPhone 6 til

gennemgangen, men du kan også bruge en iPhone 5 og en iPhone 4S til det meste.

iOS 8.1.1 er rettet mod iPhone 4S
iOS 8 kan også installeres på en iPhone 4S, men her vil der være enkelte elementer, der ikke er med, som

f.eks., AirDrop. Jeg har selv kørt med iOS 8 installeret på en iPhone 4S i en periode uden problemer. Der har
været skrevet en del om visse problemer i kombinationen med iPhone 4S og iOS 8. Installer iOS 8.1.1, som er

rettet mod at løse de problemer, der har været med iPhone 4S og iOS 8.

iPhone 5 i forhold til iPhone 6
Hvis du tager iPhone 5S og iPhone 6, så er det ikke fordi, der er så stor forskel - og så alligevel – iPhone 6 er
større, lettere, hurtigere - kameraet er bedre og batteriet holder længere. Efter at have haft mulighed for at
arbejde intenst med en iPhone 6 i en ret lang periode, så er der hos mig ingen tvivl om, at iPhone 6 er en
superlækker telefon, som man hurtigt bliver afhængig af og nødig vil undvære. Springet til iPhone 6 fra
iPhone 4S er endnu større, men det er selvfølgelig et faktum, at en iPhone 4S kan løse de fleste opgaver.

Trin for trin gennemgange af det meste
Bogen indeholder trin for trin-gennemgange med tilhørende billeder til det meste. Jeg har skåret tomme

områder uden indhold væk i nogle billeder for at undgå, at de fylder alt for meget.

Et fungerende trådløst netværk (Wi-Fi)
Jeg tager udgangspunkt i, at du har adgang til et fungerende offentligt eller privat trådløst netværk i nærheden

(Wi-Fi).

Kort gennemgang af indholdet i bogens kapitler
Kapitel 1 (Start installeringen af din nye iPhone 6): I dette første kapitel pakker jeg min iPhone 6 ud af kassen
og begynder installeringen af den. Det eneste, der er foretaget i forretningen er, at der er blevet indsat et SIM-
kort i telefonen. Du får en grundig trin for trin gennemgang af hele forløbet, til din iPhone 6 er oppe og køre,

og du ser hjemmeskærmen.

Kapitel 2 (Softwareopdatering, automatisk og manuelt): Der kommer jævnligt opdateringer til iOS 8, og det
er vigtigt at opdatere og få de seneste nyheder og fejlrettelser med, hvis der er nogle af dem. Dette kapitel

handler om, hvordan du holder din iPhones styresystem (iOS 8) opdateret.

Kapitel 3 (Mere om Hjemmeskærmen og docken): I dette kapitel handler det om hjemmeskærmen, som du
altid kan vende tilbage til uanset, hvor du er på din iPhone. Det handler også om skærmretning, og hvordan

du tager tid med stopuret i Ur-appen.

Kapitel 4 (Tastaturerne på din iPhone): Her handler det om tastaturer på din iPhone. Du får en grundig
gennemgang af, hvordan du vælger forskellige tastaturer og specialtastaturer på din iPhone, samt hvordan du

vælger skjulte tegn på et tastatur. Med iOS 8 har du nu også mulighed for at installere nye tredjeparts-
tastaturer. Du får en grundig trin for trin-gennemgang af, hvordan du installerer sådan et tredjeparts-tastatur
og vælger det, så du kan bruge det på din iPhone. Det gennemgås også, hvordan du fjerner denne tastatur-app

(og alle andre apps, du har installeret og vil fjerne) fra din iPhone igen.

Kapitel 5 (Seneste-liste af kontakter i Multitasking-skærmen): Du får en gennemgang af Seneste-listen af
kontakter i Multitasking-skærmen, som er en nyhed under iOS 8. Videosamtale med FaceTime er en af

mulighederne med Seneste-listen af kontakter, og det bliver også gennemgået. Se også, hvordan du opretter
en favoritliste af kontakter til venstre for Seneste-listen, så du altid har disse udvalgte kontakter placeret i

multitasking-skærmen, og ikke kun dem du senest har været i kontakt med.

Kapitel 6 (Dele-funktionen er forbedret i iOS 8): Dele-funktionen via Del-knappen, som findes flere
forskellige steder har også fået flere effektive funktioner i iOS 8, som du skal se i dette kapitel. Der er nu en

Mere-knap, hvor du kan ændre rækkefølgen og slå funktioner til eller fra.

Kapitel 7 (Spar på batteriet, hvor meget strøm bruger apps m.m.): Hvor lang tid fungerer din iPhone, før du
skal lade op – det kommer selvfølgelig an på, hvor meget du bruger din iPhone, men også hvilke apps du
bruger. I iOS 8 kan du nu kontrollere, hvor meget strøm dine apps bruger. Det bliver gennemgået i dette
kapitel, hvor du også skal se nærmere på "Find min iPhone (Send sidste placering ved lavt batteri)-



funktionen", som er en ny fed mulighed under iOS 8. Det gennemgås også, hvordan du finder din iPhone,
hvis den er blevet væk.

Kapitel 8 (Flere baggrunde med iOS 8): Måske ikke den helt store nyhed i iOS 8, men ikke desto mindre kan
du nu vælge flere flotte baggrunde til din iPhone, som du skal se nærmere på i dette kapitel.

Kapitel 9 (Indtal tekst på din iPhone (slå Siri til)): I dette kapitel skal du slå Siri til, og indtale en note på
dansk. Den er god nok - Siri taler stadig engelsk, men forstår nu så meget dansk, at du kan diktere (tale til) til
din iPhone på dansk og få din tale indsat som tekst under iOS 8. Dvs. at du nu kan indtale noter, beskeder

osv. Se, hvordan i dette kapitel.

Kapitel 10 (Spotlight-søgning er udvidet i iOS 8): Spotlight-søgning er ikke en nyhed i sig selv, men denne
søge-mulighed er nu ikke kun begrænset til indholdet på din iPhone, som du skal se i dette kapitel. Med
Spotlight-søgning har du nu også mulighed for at søge på internettet og på Wikipedia under iOS 8, så dine

søge-muligheder er blevet kraftigt udvidet under iOS 8. Se, hvordan i dette kapitel.

Kapitel 11 (Meddelelser (notifikationer) i iOS 8): Der er også er nyheder for meddelelser (notifikationer)
under iOS 8, som nu er interaktive. Du får også en gennemgang af, hvordan du vælger indstillinger, der gør

notifikationer interaktive eller det modsatte. Leveres dine mails med Push-teknologien eller en anden
teknologi. Det får du også svar på i dette kapitel, samt hvordan du ændrer disse indstillinger. Under iOS 8 kan
du nu redigere indstillingerne for Meddelelsescenteret og tilføje eller fjerne meddelelser fra apps, og så kan
du indsætte widget fra andre apps end dem, der er til rådighed fra start af ind i Meddelelsescenteret, f.eks.

Evernote og PCalc Lite. Se, hvordan i dette kapitel.

Kapitel 12 (Flere forbedringer med iOS 8 (Vejr-appen)): Der er mange små forbedringer rundt omkring under
iOS 8, og Vejr-appen er et godt eksempel på de små fede forbedringer, der kommer med iOS 8. Se mere i

dette kapitel.

Kapitel 13 (Flere forbedringer med iOS 8 (Beskeder-appen)): Her får du en grundig gennemgang af
nyhederne under iOS 8 i Beskeder appen, og dem er der en hel del af – her er nogle stikord; oplysninger-link,
hente info om samtale-partneren, din aktuelle lokalitet, forstyr ikke, bilag (billeder, videoer), trække dig ud af

en gruppe-samtale.

Kapitel 14 (Sundhed-appen): I dette kapitel får du en grundig gennemgang af Sundhed-appen, som er endnu
en fed nyhed under iOS 8. Du får blandt andet en gennemgang af, hvordan du bruger tredjeparts-apps, så de

samarbejder med Sundhed-appen - her er det Endomondo Sport, der er opdateret til iOS 8.

Kapitel 15 (Arbejde med billeder og tage billeder under iOS 8.1): Hvis du er en af de mange, der blev lettere
chokeret, da du åbnede Fotos-appen for første gang under iOS 8 og opdagede, at Kamerarulle og Min

fotostream var væk, så kan du ånde lettet op efter at have opdateret til iOS 8.1, hvor de begge er tilbage. Du
har nu også et iCloud foto bibliotek i en beta-udgave, du kan vælge at aktivere. Se, hvordan du gør det i

praksis, og evt. slår det fra igen i dette kapitel.

Kapitel 16 (Kamera-appen med iOS 8): Dette kapitel handler om nyhederne i Kamera-appen under iOS 8. Du
har blitz-funktionen, HDR-funktionen, Vend kamera-funktionen, og så har du den nye Timer-funktion, som
bliver gennemgået i dette kapitel, samt hvordan du tager serier af billeder manuelt. Du skal også se nærmere
på at optage og redigere slowmotion video samt Tidsforløb-fotografering, som også er en nyhed under iOS 8.

Kapitel 17 (Manuelle kamera-indstillinger med Kamera-appen): iSight-kameraet og Kamera-appen i iPhone 6
indeholder mulighed for at arbejde manuelt med mange forskellige indstillinger som ISO, lukkehastighed,
fokus, eksponering osv. under iOS 8 – men det giver Kamera-appen ikke adgang til, da Kamera-appen skal

være så enkel at bruge, som det er muligt for de fleste. Du har faktisk kun mulighed for at indstille
eksponeringen i et billede manuelt – inden det tages. Se, hvordan du gør i dette kapitel.

Kapitel 18 (Indstil manuelt med Camera+-appen (installering af)): Nu skal du se nærmere på en af de nye
apps, som giver dig adgang til mange flere manuelle indstillinger i iSight-kameraet under iOS 8. Her handler

det om indstillinger, du kan justere, inden du tager billedet med din iPhone. I dette kapitel installeres
Camera+-appen.

Kapitel 19 (Camera+ (fokus, eksponering, lukketid, hvidbalance m.m.)): I dette kapitel får du en grundig
gennemgang af at arbejde med de manuelle kameraindstillinger på en iPhone 6 med Camera+-appen. Det
gælder ISO, lukkehastighed, fokus, eksponering og hvidbalance, men ikke nødvendigvis i den rækkefølge.
Hvis du kan kontrollere de manuelle kameraindstillinger, kan du billedbehandle - inden du tager billedet - og
vælge den fokus, eksponering, ISO osv., som du ønsker, inden du tager billedet. Du kommer også til at bruge
Makro-funktionen (komme tæt på), Stabilizer (Stabiliserings-funktionen), Timer (op til 30 sekunder) samt

Burst-funktionen (tag en serie af billeder)

Kapitel 20 (Ændre indstillingerne for programmet): I dette kapitel skal det handle om, at du kan ændre mange
forskellige indstillinger i Camera+ under Indstillinger. Hvor store skal billederne være som gemmes, del
billeder på sociale medier, Synliggør fokus, eksponering, hvidbalance ved opstart af Camera+-appen plus

mange flere indstillinger.



Kapitel 21 (Camera+ (Lightbox-mappen er lageret for billeder)): Her i dette kapitel får du en gennemgang af
Lightbox-skærmen og de muligheder, du har for at arbejde med de billeder, du har taget, og som er

tilgængelige i Lightbox-skærmen. Her kan du bl.a. gemme, slette, kopiere og dele et eller flere markerede
billeder. Du kan også hente billeder ind i Lightbox-skærmen fra Kamerarulle.

Kapitel 22 (Camera+ (Redigere et billede i Lightbox-mappen)): I dette kapitel skal du se, hvor mange fine
redigeringsværktøjer, du får med Camera+-appen – det er ikke Photoshop, men de fleste redigerings-

værktøjer, som du kan få brug for, er til stede. Du kan vælge mellem fem grupper nederst på skærmen. Det er
Scenes (scener), Crops (Beskæringer), The Lab (laboratoriet), Filters (Filtre) og Frames (Rammer). Inden for
hver gruppe er der så mange forskellige værktøjer, du kan bruge til billedbehandling. Der er både auto-

funktioner, du kan aktivere med et enkelt klik og funktioner, du kan indstille og dosere manuelt. Se, hvordan
i dette kapitel.

Kapitel 23 (Redigering af billeder i Fotos-appen under iOS 8): Her får du en gennemgang af, hvordan du
redigerer et billede i Fotos-appen under iOS 8, og du kan både rotere, beskære og billedbehandle i Fotos-

appen under iOS 8.

Kapitel 24 (Bruge installerede apps i Fotos-appen): Her skal du se, hvordan du kan arbejde med installerede
tredjeparts-apps om foto og billedbehandling inde fra Fotos-appen, hvor de vises med et ikon, du kan vælge.
Når du har redigeret et billede i tredjeparts-appen vender du tilbage til Fotos-appen, hvor du kan arbejde

videre med billedet.

Kapitel 25 (Fotos-appen (Organisering samt den nye Søg-funktion)): I dette kapitel handler det om
organisering af billeder i albums, og der er kommet nogle nye albums til under iOS 8. Du har bl.a. fået et

Favorit-album og et Slettet for nylig-album, så du har adgang til billeder og videoer, du har slettet for nylig.
Det handler også om den nye Søg-funktion i Fotos-appen, som du får en gennemgang af i dette kapitel.

Kapitel 26 (Familiedeling under iOS 8): I dette kapitel handler det om Familiedeling, som er endnu en ny fed
funktion under iOS 8. Når du har installeret og konfigureret familiedeling, så kan op til seks familie-

medlemmer dele indkøb fra iTunes, iBooks og App Store uden at dele konti (Apple-id eller adgangskode) –
det hele bliver betalt af en konto (et kreditkort), som vælges af det familiemedlem, som opretter

familiedelingen. Se, hvordan du kommer i gang, og hvordan du slår familiedeling fra igen i dette kapitel.

Kapitel 27 (Mail-appen (arbejde med flere mails på en gang)): Her skal det handle om forbedringer i Mail-
appen under iOS 8, hvor vi nu bl.a. har fået mail i selvstændige vinduer, så du har mulighed for at arbejde
med flere mails på en gang. Du har sikkert også oplevet at være i gang med at skrive en mail og pludselig
kommer der en ny mail, du gerne vil ind og kigge på, inden du er helt færdig med at skrive den mail, du er i

gang med. Se, hvordan i dette kapitel.

Kapitel 28 (Mail-appen (vis/skjul konti, Alle indbakker og andet)): Her skal du bl.a. se, hvordan du indstiller
Mail-appen, så du kan vælge Alle Indbakker-listen i Postkasser-skærmen og se mails fra alle dine mail-konti,

hvis du har installeret flere.

Kapitel 29 (Handlinger på uåbnede mails under iOS 8): Her handler det om, at du kan foretage flere
forskellige handlinger direkte på mails i Indbakken uden at åbne dem først under iOS 8. Du kan sætte flag,
slette og arkivere, og så kan du vælge et Mere-felt og dernæst en række kommandoer, bl.a. svar, videresend

og Flyt. Du kan også hurtigt markere en mail som læst eller ulæst. Se, hvordan i dette kapitel.

Kapitel 30 (Continuity (kontinuitet) med iOS 8.1 (systemkrav)): Da Apple præsenterede iOS 8 og Yosemite,
som er det nye flotte og effektive styresystem til Mac-computere i juni 2014, blev Continuity (kontinuitet)-
funktionaliteten også præsenteret, og med opdateringen til iOS 8.1, er alle elementerne på plads. Det skal du

kigge nærmere på i de følgende kapitler. Her i dette kapitel får du en gennemgang af systemkravene til
hardware og iOS.

Kapitel 31 (Continuity (Modtage og sende SMS'ere og MMS’ere)): I dette kapitel skal du se, hvordan det er
muligt at sende og modtage SMS’ere og MMS’ere direkte fra din Mac-computer og andre Apple-enheder,

men funktionen skal først slås til på din iPhone, før det virker. Se, hvordan i dette kapitel.

Kapitel 32 (Continuity (Handoff, fortsæt på en anden enhed)): Når Handoff-funktionen er aktiveret, så kan du
fortsætte arbejdet, der hvor du nåede til, da du stoppede dit arbejde sidst på en anden enhed. Du kan surfe på

internettet på din Mac og fortsætte på samme websted på din iPhone, eller du kan begynde at skrive en
besked i Beskeder-appen på din iPhone og fortsætte, hvor du slap på din iPad eller Mac (kræver Yosemite

installeret på en Mac). Se, hvordan i dette kapitel.

Kapitel 33 (Continuity (Ring op, eller svar på din iPad eller Mac)): Den er god nok – nu kan du ringe op fra
din iPad eller Mac – eller du kan svare på din iPad eller Mac, når telefonen ringer, så ringer alle dine enheder.

Læs mere i dette kapitel, og prøv selv i praksis.

Kapitel 34 (Continuity (Instant Hotspot, iPhone/internetdeling)): Med Instant Hotspot er det blevet endnu
nemmere at dele din iPhones mobildataforbindelse og bruge den som netværksforbindelse på din iPad eller
Mac, Hvis du er på farten og uden for Wi-Fi-rækkevidde med din iPad eller Mac. Se, hvordan i dette kapitel.



Kapitel 35 (iCloud Drive på din iPhone): I dette kapitel skal du se, om iCloud Drive er aktiveret på din
iPhone, og du skal se, hvad der gemmes på iCloud Drive for enheder på det samme Apple-id, som du bruger

med din iPhone. Du skal også se, hvordan du bestemmer, hvad der skal med i en sikkerhedskopi af din
iPhone på iCloud, så du ikke gemmer unødvendige data. Du kan også slette en sikkerhedskopi via din

iPhone.

Kapitel 36 (iCloud.com på din Windows 8.1-pc (iCloud Drive)):

Kapitel 37 (Om Forlaget TextMaster).

 

Denne bog er skrevet til dig, som vil have en gennemgang af alt det
nye på din iPhone under iOS 8-8.1 eller nyere. Jeg bruger en iPhone
6 til gennemgangen, men du kan også bruge en iPhone 5 og en

iPhone 4S til det meste.

iOS 8.1.1 er rettet mod iPhone 4S
iOS 8 kan også installeres på en iPhone 4S, men her vil der være

enkelte elementer, der ikke er med, som f.eks., AirDrop. Jeg har selv
kørt med iOS 8 installeret på en iPhone 4S i en periode uden
problemer. Der har været skrevet en del om visse problemer i

kombinationen med iPhone 4S og iOS 8. Installer iOS 8.1.1, som er
rettet mod at løse de problemer, der har været med iPhone 4S og iOS

8.

iPhone 5 i forhold til iPhone 6
Hvis du tager iPhone 5S og iPhone 6, så er det ikke fordi, der er så
stor forskel - og så alligevel – iPhone 6 er større, lettere, hurtigere -
kameraet er bedre og batteriet holder længere. Efter at have haft

mulighed for at arbejde intenst med en iPhone 6 i en ret lang periode,
så er der hos mig ingen tvivl om, at iPhone 6 er en superlækker

telefon, som man hurtigt bliver afhængig af og nødig vil undvære.
Springet til iPhone 6 fra iPhone 4S er endnu større, men det er

selvfølgelig et faktum, at en iPhone 4S kan løse de fleste opgaver.

Trin for trin gennemgange af det meste
Bogen indeholder trin for trin-gennemgange med tilhørende billeder
til det meste. Jeg har skåret tomme områder uden indhold væk i

nogle billeder for at undgå, at de fylder alt for meget.

Et fungerende trådløst netværk (Wi-Fi)
Jeg tager udgangspunkt i, at du har adgang til et fungerende
offentligt eller privat trådløst netværk i nærheden (Wi-Fi).

Kort gennemgang af indholdet i bogens kapitler
Kapitel 1 (Start installeringen af din nye iPhone 6): I dette første

kapitel pakker jeg min iPhone 6 ud af kassen og begynder
installeringen af den. Det eneste, der er foretaget i forretningen er, at
der er blevet indsat et SIM-kort i telefonen. Du får en grundig trin
for trin gennemgang af hele forløbet, til din iPhone 6 er oppe og



køre, og du ser hjemmeskærmen.

Kapitel 2 (Softwareopdatering, automatisk og manuelt): Der kommer
jævnligt opdateringer til iOS 8, og det er vigtigt at opdatere og få de
seneste nyheder og fejlrettelser med, hvis der er nogle af dem. Dette
kapitel handler om, hvordan du holder din iPhones styresystem (iOS

8) opdateret.

Kapitel 3 (Mere om Hjemmeskærmen og docken): I dette kapitel
handler det om hjemmeskærmen, som du altid kan vende tilbage til
uanset, hvor du er på din iPhone. Det handler også om skærmretning,

og hvordan du tager tid med stopuret i Ur-appen.

Kapitel 4 (Tastaturerne på din iPhone): Her handler det om tastaturer
på din iPhone. Du får en grundig gennemgang af, hvordan du vælger

forskellige tastaturer og specialtastaturer på din iPhone, samt
hvordan du vælger skjulte tegn på et tastatur. Med iOS 8 har du nu
også mulighed for at installere nye tredjeparts-tastaturer. Du får en
grundig trin for trin-gennemgang af, hvordan du installerer sådan et
tredjeparts-tastatur og vælger det, så du kan bruge det på din iPhone.
Det gennemgås også, hvordan du fjerner denne tastatur-app (og alle
andre apps, du har installeret og vil fjerne) fra din iPhone igen.

Kapitel 5 (Seneste-liste af kontakter i Multitasking-skærmen): Du får
en gennemgang af Seneste-listen af kontakter i Multitasking-
skærmen, som er en nyhed under iOS 8. Videosamtale med

FaceTime er en af mulighederne med Seneste-listen af kontakter, og
det bliver også gennemgået. Se også, hvordan du opretter en

favoritliste af kontakter til venstre for Seneste-listen, så du altid har
disse udvalgte kontakter placeret i multitasking-skærmen, og ikke

kun dem du senest har været i kontakt med.

Kapitel 6 (Dele-funktionen er forbedret i iOS 8): Dele-funktionen via
Del-knappen, som findes flere forskellige steder har også fået flere
effektive funktioner i iOS 8, som du skal se i dette kapitel. Der er nu
en Mere-knap, hvor du kan ændre rækkefølgen og slå funktioner til

eller fra.

Kapitel 7 (Spar på batteriet, hvor meget strøm bruger apps m.m.):
Hvor lang tid fungerer din iPhone, før du skal lade op – det kommer
selvfølgelig an på, hvor meget du bruger din iPhone, men også
hvilke apps du bruger. I iOS 8 kan du nu kontrollere, hvor meget
strøm dine apps bruger. Det bliver gennemgået i dette kapitel, hvor
du også skal se nærmere på "Find min iPhone (Send sidste placering
ved lavt batteri)-funktionen", som er en ny fed mulighed under iOS
8. Det gennemgås også, hvordan du finder din iPhone, hvis den er

blevet væk.

Kapitel 8 (Flere baggrunde med iOS 8): Måske ikke den helt store



nyhed i iOS 8, men ikke desto mindre kan du nu vælge flere flotte
baggrunde til din iPhone, som du skal se nærmere på i dette kapitel.

Kapitel 9 (Indtal tekst på din iPhone (slå Siri til)): I dette kapitel skal
du slå Siri til, og indtale en note på dansk. Den er god nok - Siri taler
stadig engelsk, men forstår nu så meget dansk, at du kan diktere (tale
til) til din iPhone på dansk og få din tale indsat som tekst under iOS
8. Dvs. at du nu kan indtale noter, beskeder osv. Se, hvordan i dette

kapitel.

Kapitel 10 (Spotlight-søgning er udvidet i iOS 8): Spotlight-søgning
er ikke en nyhed i sig selv, men denne søge-mulighed er nu ikke kun
begrænset til indholdet på din iPhone, som du skal se i dette kapitel.
Med Spotlight-søgning har du nu også mulighed for at søge på

internettet og på Wikipedia under iOS 8, så dine søge-muligheder er
blevet kraftigt udvidet under iOS 8. Se, hvordan i dette kapitel.

Kapitel 11 (Meddelelser (notifikationer) i iOS 8): Der er også er
nyheder for meddelelser (notifikationer) under iOS 8, som nu er
interaktive. Du får også en gennemgang af, hvordan du vælger
indstillinger, der gør notifikationer interaktive eller det modsatte.
Leveres dine mails med Push-teknologien eller en anden teknologi.
Det får du også svar på i dette kapitel, samt hvordan du ændrer disse
indstillinger. Under iOS 8 kan du nu redigere indstillingerne for

Meddelelsescenteret og tilføje eller fjerne meddelelser fra apps, og så
kan du indsætte widget fra andre apps end dem, der er til rådighed
fra start af ind i Meddelelsescenteret, f.eks. Evernote og PCalc Lite.

Se, hvordan i dette kapitel.

Kapitel 12 (Flere forbedringer med iOS 8 (Vejr-appen)): Der er
mange små forbedringer rundt omkring under iOS 8, og Vejr-appen
er et godt eksempel på de små fede forbedringer, der kommer med

iOS 8. Se mere i dette kapitel.

Kapitel 13 (Flere forbedringer med iOS 8 (Beskeder-appen)): Her får
du en grundig gennemgang af nyhederne under iOS 8 i Beskeder

appen, og dem er der en hel del af – her er nogle stikord;
oplysninger-link, hente info om samtale-partneren, din aktuelle

lokalitet, forstyr ikke, bilag (billeder, videoer), trække dig ud af en
gruppe-samtale.

Kapitel 14 (Sundhed-appen): I dette kapitel får du en grundig
gennemgang af Sundhed-appen, som er endnu en fed nyhed under
iOS 8. Du får blandt andet en gennemgang af, hvordan du bruger
tredjeparts-apps, så de samarbejder med Sundhed-appen - her er det

Endomondo Sport, der er opdateret til iOS 8.

Kapitel 15 (Arbejde med billeder og tage billeder under iOS 8.1):
Hvis du er en af de mange, der blev lettere chokeret, da du åbnede



Fotos-appen for første gang under iOS 8 og opdagede, at
Kamerarulle og Min fotostream var væk, så kan du ånde lettet op
efter at have opdateret til iOS 8.1, hvor de begge er tilbage. Du har
nu også et iCloud foto bibliotek i en beta-udgave, du kan vælge at
aktivere. Se, hvordan du gør det i praksis, og evt. slår det fra igen i

dette kapitel.

Kapitel 16 (Kamera-appen med iOS 8): Dette kapitel handler om
nyhederne i Kamera-appen under iOS 8. Du har blitz-funktionen,
HDR-funktionen, Vend kamera-funktionen, og så har du den nye

Timer-funktion, som bliver gennemgået i dette kapitel, samt hvordan
du tager serier af billeder manuelt. Du skal også se nærmere på at
optage og redigere slowmotion video samt Tidsforløb-fotografering,

som også er en nyhed under iOS 8.

Kapitel 17 (Manuelle kamera-indstillinger med Kamera-appen):
iSight-kameraet og Kamera-appen i iPhone 6 indeholder mulighed
for at arbejde manuelt med mange forskellige indstillinger som ISO,
lukkehastighed, fokus, eksponering osv. under iOS 8 – men det giver
Kamera-appen ikke adgang til, da Kamera-appen skal være så enkel

at bruge, som det er muligt for de fleste. Du har faktisk kun
mulighed for at indstille eksponeringen i et billede manuelt – inden

det tages. Se, hvordan du gør i dette kapitel.

Kapitel 18 (Indstil manuelt med Camera+-appen (installering af)):
Nu skal du se nærmere på en af de nye apps, som giver dig adgang til
mange flere manuelle indstillinger i iSight-kameraet under iOS 8.
Her handler det om indstillinger, du kan justere, inden du tager

billedet med din iPhone. I dette kapitel installeres Camera+-appen.

Kapitel 19 (Camera+ (fokus, eksponering, lukketid, hvidbalance
m.m.)): I dette kapitel får du en grundig gennemgang af at arbejde
med de manuelle kameraindstillinger på en iPhone 6 med Camera+-
appen. Det gælder ISO, lukkehastighed, fokus, eksponering og

hvidbalance, men ikke nødvendigvis i den rækkefølge. Hvis du kan
kontrollere de manuelle kameraindstillinger, kan du billedbehandle -
inden du tager billedet - og vælge den fokus, eksponering, ISO osv.,
som du ønsker, inden du tager billedet. Du kommer også til at bruge

Makro-funktionen (komme tæt på), Stabilizer (Stabiliserings-
funktionen), Timer (op til 30 sekunder) samt Burst-funktionen (tag

en serie af billeder)

Kapitel 20 (Ændre indstillingerne for programmet): I dette kapitel
skal det handle om, at du kan ændre mange forskellige indstillinger i
Camera+ under Indstillinger. Hvor store skal billederne være som

gemmes, del billeder på sociale medier, Synliggør fokus,
eksponering, hvidbalance ved opstart af Camera+-appen plus mange

flere indstillinger.



Kapitel 21 (Camera+ (Lightbox-mappen er lageret for billeder)): Her
i dette kapitel får du en gennemgang af Lightbox-skærmen og de
muligheder, du har for at arbejde med de billeder, du har taget, og
som er tilgængelige i Lightbox-skærmen. Her kan du bl.a. gemme,
slette, kopiere og dele et eller flere markerede billeder. Du kan også

hente billeder ind i Lightbox-skærmen fra Kamerarulle.

Kapitel 22 (Camera+ (Redigere et billede i Lightbox-mappen)): I
dette kapitel skal du se, hvor mange fine redigeringsværktøjer, du får

med Camera+-appen – det er ikke Photoshop, men de fleste
redigerings-værktøjer, som du kan få brug for, er til stede. Du kan
vælge mellem fem grupper nederst på skærmen. Det er Scenes

(scener), Crops (Beskæringer), The Lab (laboratoriet), Filters (Filtre)
og Frames (Rammer). Inden for hver gruppe er der så mange

forskellige værktøjer, du kan bruge til billedbehandling. Der er både
auto-funktioner, du kan aktivere med et enkelt klik og funktioner, du

kan indstille og dosere manuelt. Se, hvordan i dette kapitel.

Kapitel 23 (Redigering af billeder i Fotos-appen under iOS 8): Her
får du en gennemgang af, hvordan du redigerer et billede i Fotos-

appen under iOS 8, og du kan både rotere, beskære og
billedbehandle i Fotos-appen under iOS 8.

Kapitel 24 (Bruge installerede apps i Fotos-appen): Her skal du se,
hvordan du kan arbejde med installerede tredjeparts-apps om foto og
billedbehandling inde fra Fotos-appen, hvor de vises med et ikon, du
kan vælge. Når du har redigeret et billede i tredjeparts-appen vender
du tilbage til Fotos-appen, hvor du kan arbejde videre med billedet.

Kapitel 25 (Fotos-appen (Organisering samt den nye Søg-funktion)):
I dette kapitel handler det om organisering af billeder i albums, og
der er kommet nogle nye albums til under iOS 8. Du har bl.a. fået et
Favorit-album og et Slettet for nylig-album, så du har adgang til

billeder og videoer, du har slettet for nylig. Det handler også om den
nye Søg-funktion i Fotos-appen, som du får en gennemgang af i dette

kapitel.

Kapitel 26 (Familiedeling under iOS 8): I dette kapitel handler det
om Familiedeling, som er endnu en ny fed funktion under iOS 8. Når
du har installeret og konfigureret familiedeling, så kan op til seks
familie-medlemmer dele indkøb fra iTunes, iBooks og App Store
uden at dele konti (Apple-id eller adgangskode) – det hele bliver

betalt af en konto (et kreditkort), som vælges af det familiemedlem,
som opretter familiedelingen. Se, hvordan du kommer i gang, og

hvordan du slår familiedeling fra igen i dette kapitel.

Kapitel 27 (Mail-appen (arbejde med flere mails på en gang)): Her
skal det handle om forbedringer i Mail-appen under iOS 8, hvor vi
nu bl.a. har fået mail i selvstændige vinduer, så du har mulighed for



at arbejde med flere mails på en gang. Du har sikkert også oplevet at
være i gang med at skrive en mail og pludselig kommer der en ny
mail, du gerne vil ind og kigge på, inden du er helt færdig med at
skrive den mail, du er i gang med. Se, hvordan i dette kapitel.

Kapitel 28 (Mail-appen (vis/skjul konti, Alle indbakker og andet)):
Her skal du bl.a. se, hvordan du indstiller Mail-appen, så du kan
vælge Alle Indbakker-listen i Postkasser-skærmen og se mails fra

alle dine mail-konti, hvis du har installeret flere.

Kapitel 29 (Handlinger på uåbnede mails under iOS 8): Her handler
det om, at du kan foretage flere forskellige handlinger direkte på

mails i Indbakken uden at åbne dem først under iOS 8. Du kan sætte
flag, slette og arkivere, og så kan du vælge et Mere-felt og dernæst
en række kommandoer, bl.a. svar, videresend og Flyt. Du kan også
hurtigt markere en mail som læst eller ulæst. Se, hvordan i dette

kapitel.

Kapitel 30 (Continuity (kontinuitet) med iOS 8.1 (systemkrav)): Da
Apple præsenterede iOS 8 og Yosemite, som er det nye flotte og

effektive styresystem til Mac-computere i juni 2014, blev Continuity
(kontinuitet)-funktionaliteten også præsenteret, og med opdateringen
til iOS 8.1, er alle elementerne på plads. Det skal du kigge nærmere
på i de følgende kapitler. Her i dette kapitel får du en gennemgang af

systemkravene til hardware og iOS.

Kapitel 31 (Continuity (Modtage og sende SMS'ere og MMS’ere)): I
dette kapitel skal du se, hvordan det er muligt at sende og modtage
SMS’ere og MMS’ere direkte fra din Mac-computer og andre Apple-
enheder, men funktionen skal først slås til på din iPhone, før det

virker. Se, hvordan i dette kapitel.

Kapitel 32 (Continuity (Handoff, fortsæt på en anden enhed)): Når
Handoff-funktionen er aktiveret, så kan du fortsætte arbejdet, der

hvor du nåede til, da du stoppede dit arbejde sidst på en anden enhed.
Du kan surfe på internettet på din Mac og fortsætte på samme

websted på din iPhone, eller du kan begynde at skrive en besked i
Beskeder-appen på din iPhone og fortsætte, hvor du slap på din iPad
eller Mac (kræver Yosemite installeret på en Mac). Se, hvordan i

dette kapitel.

Kapitel 33 (Continuity (Ring op, eller svar på din iPad eller Mac)):
Den er god nok – nu kan du ringe op fra din iPad eller Mac – eller du
kan svare på din iPad eller Mac, når telefonen ringer, så ringer alle
dine enheder. Læs mere i dette kapitel, og prøv selv i praksis.

Kapitel 34 (Continuity (Instant Hotspot, iPhone/internetdeling)):
Med Instant Hotspot er det blevet endnu nemmere at dele din

iPhones mobildataforbindelse og bruge den som netværksforbindelse



på din iPad eller Mac, Hvis du er på farten og uden for Wi-Fi-
rækkevidde med din iPad eller Mac. Se, hvordan i dette kapitel.

Kapitel 35 (iCloud Drive på din iPhone): I dette kapitel skal du se,
om iCloud Drive er aktiveret på din iPhone, og du skal se, hvad der
gemmes på iCloud Drive for enheder på det samme Apple-id, som
du bruger med din iPhone. Du skal også se, hvordan du bestemmer,
hvad der skal med i en sikkerhedskopi af din iPhone på iCloud, så du

ikke gemmer unødvendige data. Du kan også slette en
sikkerhedskopi via din iPhone.

Kapitel 36 (iCloud.com på din Windows 8.1-pc (iCloud Drive)):

Kapitel 37 (Om Forlaget TextMaster).
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