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Neste guia, você irá conhecer seu iPhone em detalhes; dominar o iCloud, o
Compartilhamento de fotos (Photo Stream) e o Compartilhamento Familiar do iTunes
(iTunes Home Sharing); descobrir os melhores apps e jogos para tornar o seu tempo
mais (ou menos) produtivo; e encontrar os mais tentadores acessórios e dispositivos
para tornar sua experiência com o iPhone ainda mais agradável. Então, se você já usa
o iPhone há um tempo e está pronto para ir mais longe, ou está migrando de outra
marca de smartphone e quer descobrir o que o iPhone pode lhe oferecer, vire a página
e nos acompanhe. Descubra como explorar todos os recursos do aparelho.

Build Your World. Invent Your Weapons. Create Your Adventure. ·Tips on
navigating the dungeons ·Detailed walkthrough with valuable maps ·Complete
training section ·Strategies for fishing, creating a Georama, and using the camera
effectively ·Monster stats and tables
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Bem-vindo!Conhece o básico e está pronto para dominar ainda mais o seu iPhone? Este é o
guia perfeito para você. Uma das melhores coisas sobre o iPhone é, claro, que ele é muito
simples de usar, mesmo para quem está utilizando-o pela primeira vez. Em questão de
minutos, já é possível ter um bom domínio sobre o aparelho.No entanto, tal facilidade de uso
não significa que o iPhone seja simplório em termos de recursos. Há muito mais para fazer
com ele quando o usuárioestá pronto para avançar um pouco mais – e é o que vamos
apresentar passo a passo neste guia.Você vai conhecer seu iPhone em detalhes; dominar o
iCloud, o Compartilhamento de Fotos (Photo Stream) e o Compartilhamento Familiar do
iTunes (iTunes Home Sharing); descobrir os melhores apps e jogos para tornar o seu tempo
mais (ou menos) produtivo; e encontrar os mais tentadores acessórios e dispositivos para
tornar sua experiência com o iPhone ainda mais agradável.Então, se você já usa o iPhone há
um tempo e está pronto para ir mais longe, ou está migrando de outra marca de smartphone e
quer descobrir o que o iPhone pode lhe oferecer, vire a página e nos acompanhe. Com
certeza, você vai descobrir como explorar todos os recursos desse aparelho.
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