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sigtat

Apples softwareopdateringer til iOS indeholder nye funktioner og forbedringer, der giver endnu flere
muligheder på iPhone, iPad og iPod touch. Det er let at opdatere enhedens softwaren. I denne artikel
forklares det, hvordan det gøres med fem enkle punkter.

du skal være tilsluttet  et netværk 3G eller 4G (  4G kommer snart)  eller et Wi-Fi netværk  så skal du
trykke på O så kan du se elle dine apps tryk  på Indstillinger  og der efter tryk Generelt  og  der efter tryk
Softwareopdatering iOS kontrollerer automatisk, om der er nye opdateringer

vis derer en opdatering så kommer der en lille meny
http://km.support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT4623/HT4623-ios-update_dialog-da.pn
g

her skal du så trykke Installer for at opdatere iOS, når den så er opdateret  skal du lige genstarte  den
HUSK at denne også dur til IPAD                                                                                                                       
   

tid til mac sådan Opdateres MAC

Start med at klikke på æblet oppe til venstre vælg derefter Softwareopdatering

en lille meny skule komme frem  Nu søger den efter opdateringer  vis der ikke er opdateringer  så kommer
den og liger der er ingen opdateringer/Software tilgængelig  MEN VIS DER ER ! :) så kommer der en meny 
og her skal du bare klikke  fortsæt  her an du så se hvor mange opdateringer/Software som passer til din
computer du kan vælge hvorfor nogle opdateringer/Software som du vil ha installeres  klik på installer  den
vil nok genstart OGSÅ VIL DEN VATE KLAR TIL BRUG  tak for nu :)
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Måske skulle du have brugt lidt mere tid på denne "guide", inden du smed den på Eksperten!
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hej MHougesen hvorfor det???
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"tid til mac sådan Opdateres MAC sådan Opdateres mac "

Er den skrevet i et hemmeligt kodesprog?
En anden ting er at OSX nu selv kommer med notifikationer når der er nye opdateringer til systemet. Og

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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disse er bundet op på App Store. Så guiden er faktisk allerede forældet.
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vis du Automatiser det .
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Det jeg hentydede til er at Opdateringen er flyttet til App Store i forbindelse med Lion.
Den gamle opdateringsdialog er dermed udgået, og det lyder faktisk til at det er denne som du beskriver.

Kommentar af rasmus64745 d. 19. Dec 2012 | 6

det er det ikke
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Du behøver ikke belære mig om hvordan OSX'en udvikler sig...
Sorry to say.
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Hey, hov. Du har da også haft gang i at copy-paste i denne guide.
Det er altså en uskik bare at stjæle med arme og ben uden i det mindste at fortælle hvorfra du har det.
Der er en grund til at manglende kildeangivelse og overdreven citatbrug straffes op til bortvisning på
gymnasier og universiteter.
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Taenker du paa:

http://support.apple.com/kb/HT4623

?
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#2 Den er fyldt med stavefejl
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#9
http:// skal fjernes i kommentarer ellers virker links ikke.

Kommentar af deadman d. 28. Dec 2012 | 12

** fjernes i links **
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den dur da
http://km.support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT4623/HT4623-ios-update_dialog-da.pn
g
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support.apple.com/kb/HT4623
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rasmus - nej. Klik selv på linket!
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P.s.
www.freewebsite-service.com/rbo-it/forside.php

Link i signatur virker ikke.
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Lav dog de guides selv!!!!
support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=da_DK
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Sikke dog en uduelig omgang copy/paste fra http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=da_DK
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