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Android tablet Nima Pour Hent PDF Forlaget skriver: Få meget mere ud af din tablet og alle de smarte apps i
Android styresystemet. Du lærer om opsætning og brugerfladen samt får tips og tricks til mange skjulte
funktioner og apps som kan gøre din hverdag nemmere og forhåbentligt lidt sjovere. Titlen er baseret på

Samsung-tablets, men kan med fordel bruges af alle Android-enheder, herunder: Huawei, LG, Google, Asus,
Lenovo, SONY, og Motorola.

 
Denne titel fungerer både som en trin-for-trin-guide og et opslagsværk. Du bliver guidet i gennem alt fra

hvordan du tænder din tablet første gang til hvordan du kommer på nettet, sender e-mails, henter apps, tager
billeder, kommer på de sociale medier og meget mere.

Du lægger mange personlige oplysninger på din tablet. Derfor er det vigtigt, at du har styr på de forskellige
sikkerhedsaspekter. Vi viser dig hvilke du bør overveje og tage stilling til.

Din Android-tablet er desuden en perfekt underholdningsmaskine. Vi gennemgår hvordan du kan få mest ud
af din tablet og nemt kan læse bøger, høre musik, se video og spille en lang række forskellige spil.

Skrevet med udgangspunkt i Android Marshmallow 6.0.
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