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Assistive touch iphone xr turn off

AssistiveTouch ajuda você a usar seu iPhone se você tiver problemas para manusear a tela ou pressionar esses botões. Você pode usar o AssistiveTouch sem acessórios para fazer ações ou gestos difíceis para você. Você também pode usar uma adaptação compatível com acessório (como um
joystick) e o AssistiveTouch Controller iPhone.Com AssistiveTouch, você pode usar um tubo simples (ou o equivalente a um Acessórios) para executar ações como o seguinte: Abra o menu AssistiveTouchIr no home screenPlay duas vezes gesto com múltiplos desempenhos scrogestursCallSCallSAces
Controlent Center , notificações, tela de bloqueio ou App SelectOrAdjust iPhone volumeSE tela de iPhoneCapture em tela de toque 3D (no modelo compatível com iPhone) Use o PayUse Emergency SOSSpeak a tela de tela permanece configurações iPhone IPhoneK para Siri. Diga algo como, Ligue o
AssistiveTouch ou desligue o AssistiveTouch. Aprenda a perguntar à Siri.ou faça o seguinte: Access &gt; Access &gt; Tap &gt; AssistiveTouch.Ligue o AssistiveTouch.To Personalize AssistiveTouch, digite o seguinte: Personalizar Menu Principal: Digite um ícone principal para alterar suas ações. Digite
ou altere o número de ícones no menu. O menu pode ter até oito ícones. Uma digitação, dois tubos, Long Press ou 3D Touch: Forneça ações personalizadas que ocorram ao interagir com o botão do menu. O 3D Touch só está disponível em modelos compatíveis com iPhone. Crie novo gesto: adicione
seus gestos favoritos. Apático Quando ocioso: Ajuste a visibilidade do botão do menu quando ele não estiver em uso. Confirme com AssistiveTouch: Em um iPhone com Face ID, confirme o pagamento com Face ID usando AssistiveTouch em vez de pressionar duas vezes o botão externo. Você pode
conectar dispositivos Bluetooth e usb point, como trackpads, joysticks e músculos. Acessibilidade &gt; Acessibilidade &gt; AssistiveTouch &gt; . Ligue o AssistiveTouch.Under Pointing Devices, digite os seguintes: Dispositivo: Emparelhado ou dispositivos de forma justa e personalize botões. Chave do
mouse: Permite que o ponteiro AssistiveTouch seja controlado com a chave numérica. Estilo ponteiro: Defina as configurações de tamanho, cor e auto-oculta. Mostrar teclado na tela: exibe o teclado na tela. Sempre mostrar menu: exibe o menu AssistiveTouch quando um dispositivo está conectado.
Velocidade de rastreamento: Arraste o cursor para ajustar a velocidade. Drag Action: Ligue para que você possa arrastar. Movimento do Zoom: Escolha Controle contínuo, centrado ou de retenção: Permite realizar uma ação em pé quando o cursor ainda estiver parado. Para ajustar o tempo necessário
para iniciar uma ação permanente, toque ou . Ação de solução alternativa: Permite reverter a ação de espera da ação selecionada (Tipo ou Pausar a Espera) após a realização de uma operação. Tolerância ao movimento: Ajuste a distância pode viajar enquanto espera por um item. Acesso ao limite
rápido: Execute uma ação selecionada — como capturar a tela, abrir a Central de Controle, ligar para siri, rolar ou usar um atalho — quando o cursor estiver esperando na borda da tela. Arraste o botão do menu para um novo local na tela. Toque no botão menu e escolha uma ação ou gesto. Para um
gesto de ginástica multi-combustível, faça o seguinte: 2 Dedos: Digite Personalizado e toque em 2 Dedos. Quando os círculos de zoom aparecerem, toque em qualquer lugar da tela para movê-los e arrastá-los para ou arrastá-los para ou de zoom para ou para fora. Quando terminar, toque no botão do
menu. Deslize ou arraste com vários dedos: Toque no dispositivo &gt; Mais &gt; e digite o número de dígitos necessários para o gesto. Quando os círculos aparecerem na tela, deslize ou arraste na direção necessária pelo gesto. Quando terminar, toque no botão do menu. Para retornar ao menu
anterior, toque na seta no centro do menu. Para sair do menu sem fazer um gesto: Digite em qualquer lugar fora do menu. Você pode adicionar seus gestos favoritos (como segurar ou rotação com dois dedos) ao menu AssistiveTouch. Você pode até criar vários gestos com diferentes graus de rotação.
Vá para &gt; Configurações &gt; Touch &gt;&gt; Create New Gesture.Marque o gesto na tela de gravação. Por exemplo: Segure os gestos: Mantenha o dedo em um ponto até que a barra de gravação atinja metade e levante o dedo. Tenha cuidado para não mover o dedo durante a gravação, ou o gesto
será gravado como um arrasto. Gesto gira com dois dedos: Observe dois dedos na tela do iPhone em torno de um ponto entre eles. Você pode fazer isso com um único dedo ou uma caneta – basta criar cada arco separadamente, em sequência. Se você escrever uma sequência para tocar ou arrastar
gestos, eles reproduçam ao mesmo tempo. Por exemplo, usar um dedo ou caneta para gravar quatro sequências de manuseio para mapear lakrings na tela cria uma alça simultânea de quatro dedos. Se o gesto não correr do jeito que você quiser, toque em Cancelar e tente novamente. Quando o gesto
estiver bom, toque em Salvar e nomeie o gesto. Para usar o gesto personalizado, digite o botão AssistiveTouch, digite Personalizado e selecione o gesto. Quando o círculo azul representar o gesto exibido, arraste-o para o local onde você deseja usar o gesto e solte. A página 2 AssistiveTouch ajuda
você a usar o iPhone se tiver problemas para manusear a tela ou pressionar esses botões. Você pode usar o AssistiveTouch sem acessórios para fazer ações ou gestos difíceis para você. Você também pode usar iPhone.Com acessórios compatíveis adaptativos (como um joystick) e o controlador
AssistiveTouch iPhone.Com AssistiveTouch, você pode usar uma dica simples (ou o equivalente a um Acessórios) para executar ações como as seguintes: Abra o menu AssistiveTouchIr no home ScreenPlay duas vezes gesto e gesto múltiplos dedos em uma Central de Controle Siriaccess, Notificações,
tela de bloqueio ou seletor de aplicativosAjust volume na tela 3D Touch do iPhoneShake iPhoneCapture (no modelo compatível com iPhone)Use a tela SoSSpeak de emergência do Apple PayUse para parar as configurações do iPhone Sirik. Diga algo como, Ligue o AssistiveTouch ou desligue o
AssistiveTouch. Aprenda a perguntar à Siri.ou faça o seguinte: Access &gt; Access &gt; Tap &gt; AssistiveTouch.Ligue o AssistiveTouch.To Personalize AssistiveTouch, digite o seguinte: Personalizar Menu Principal: Digite um ícone principal para alterar suas ações. Digite ou altere o número de ícones
no menu. O menu pode ter até oito ícones. Uma digitação, dois tubos, Long Press ou 3D Touch: Forneça ações personalizadas que ocorram ao interagir com o botão do menu. O 3D Touch só está disponível em modelos compatíveis com iPhone. Crie novo gesto: adicione seus gestos favoritos. Apático
Quando ocioso: Ajuste a visibilidade do botão do menu quando ele não estiver em uso. Confirme com AssistiveTouch: Em um iPhone com Face ID, confirme o pagamento com Face ID usando AssistiveTouch em vez de pressionar duas vezes o botão externo. Você pode conectar dispositivos Bluetooth e
usb point, como trackpads, joysticks e músculos. Acessibilidade &gt; Acessibilidade &gt; AssistiveTouch &gt; . Ligue o AssistiveTouch.Under Pointing Devices, digite os seguintes: Dispositivo: Emparelhado ou dispositivos de forma justa e personalize botões. Chave do mouse: Permite que o ponteiro
AssistiveTouch seja controlado com a chave numérica. Estilo ponteiro: Defina as configurações de tamanho, cor e auto-oculta. Mostrar teclado na tela: exibe o teclado na tela. Sempre mostrar menu: exibe o menu AssistiveTouch quando um dispositivo está conectado. Velocidade de rastreamento:
Arraste o cursor para ajustar a velocidade. Drag Action: Ligue para que você possa arrastar. Movimento do Zoom: Escolha Controle contínuo, centrado ou de retenção: Permite realizar uma ação em pé quando o cursor ainda estiver parado. Para ajustar o tempo necessário para iniciar uma ação
permanente, toque ou . Ação de solução alternativa: Permite reverter a ação de espera da ação selecionada (Tipo ou Pausar a Espera) após a realização de uma operação. Tolerância ao movimento: Ajuste a distância que pode percorrer ao esperar em um item. Acesso ao limite rápido: Execute uma
ação selecionada — como capturar a tela, abrir a Central de Controle, ligar para siri, rolar ou usar um atalho — quando o cursor estiver esperando na borda da tela. Arraste o botão do menu para um novo local na tela. Toque no botão menu e escolha uma ação ou gesto. Para um gesto de ginástica
multi-combustível, faça o seguinte: 2 Dedos: Digite Personalizado e toque em 2 Dedos. Quando os círculos de zoom aparecerem, toque em qualquer lugar da tela para movê-los e arrastá-los para ou arrastá-los para ou de zoom para ou para fora. De forma que manuseie o botão do menu. Deslize ou
arraste com vários dedos: Toque no dispositivo &gt; Mais &gt; e digite o número de dígitos necessários para o gesto. Quando os círculos aparecerem na tela, deslize ou arraste na direção necessária pelo gesto. Quando terminar, toque no botão do menu. Para retornar ao menu anterior, toque na seta no
centro do menu. Para sair do menu sem fazer um gesto: Digite em qualquer lugar fora do menu. Você pode adicionar seus gestos favoritos (como segurar ou rotação com dois dedos) ao menu AssistiveTouch. Você pode até criar vários gestos com diferentes graus de rotação. Vá para &gt; Configurações
&gt; Touch &gt;&gt; Create New Gesture.Marque o gesto na tela de gravação. Por exemplo: Segure os gestos: Mantenha o dedo em um ponto até que a barra de gravação atinja metade e levante o dedo. Tenha cuidado para não mover o dedo durante a gravação, ou o gesto será gravado como um
arrasto. Gesto gira com dois dedos: Observe dois dedos na tela do iPhone em torno de um ponto entre eles. Você pode fazer isso com um único dedo ou uma caneta – basta criar cada arco separadamente, em sequência. Se você escrever uma sequência para tocar ou arrastar gestos, eles reproduçam
ao mesmo tempo. Por exemplo, usar um dedo ou caneta para gravar quatro sequências de manuseio para mapear lakrings na tela cria uma alça simultânea de quatro dedos. Se o gesto não correr do jeito que você quiser, toque em Cancelar e tente novamente. Quando o gesto estiver bom, toque em
Salvar e nomeie o gesto. Para usar o gesto personalizado, digite o botão AssistiveTouch, digite Personalizado e selecione o gesto. Quando o círculo azul representar o gesto exibido, arraste-o para o local onde você deseja usar o gesto e solte. A página 3 AssistiveTouch ajuda você a usar o iPhone se



tiver problemas para manusear a tela ou pressionar esses botões. Você pode usar o AssistiveTouch sem acessórios para fazer ações ou gestos difíceis para você. Você também pode usar uma adaptação compatível com acessório (como um joystick) e o controlador AssistiveTouch iPhone.Com
AssistiveTouch, você pode usar uma dica simples (ou o equivalente a um Props) para executar ações como o seguinte: Abra o menu AssistiveTouchOuchGo no Home Scre iOS 13.3 ou posterior) Ligue para a Central de Controle siriaccess, notificações, desligue a tela ou o app SelectAdjust iPhone
volumeSUse 3D Touch (no modelo compatível com iPhone)Use o Molho de Emergência Paga SOSpeak iOS 13.3 ou posterior) Reinicie o iPhoneAsk Siri. Diga algo como, Ligue o AssistiveTouch ou desligue o AssistiveTouch. Aprenda a perguntar à Siri.ou faça o seguinte: Vá para &gt; Acessibilidade &gt;
Touch &gt; AssistiveTouch.Ligue o AssistiveTouch.To Personalize AssistiveTouch, toque Menu principal: Digite um ícone para alterar suas ações. Digite ou altere o número de ícones no menu. O menu pode ter até oito ícones. Uma digitação, dois tubos, Long Press ou 3D Touch: Forneça ações
personalizadas que ocorram ao interagir com o botão do menu. O 3D Touch só está disponível em modelos compatíveis com iPhone. Crie novo gesto: adicione seus gestos favoritos. Apático Quando ocioso: Ajuste a visibilidade do botão do menu quando ele não estiver em uso. Você pode conectar
dispositivos Bluetooth e usb point, como trackpads, joysticks e músculos. Acessibilidade &gt; Acessibilidade &gt; AssistiveTouch &gt; . Ligue o AssistiveTouch.Under Pointing Devices, digite os seguintes: Dispositivo: Emparelhado ou dispositivos de forma justa e personalize botões. Chave do mouse:
Permite que o ponteiro AssistiveTouch seja controlado com a chave numérica. Estilo ponteiro: Defina as configurações de tamanho, cor e auto-oculta. Mostrar teclado na tela: exibe o teclado na tela. Sempre mostrar menu: exibe o menu AssistiveTouch quando um dispositivo está conectado. Velocidade
de rastreamento: Arraste o cursor para ajustar a velocidade. Drag Action: Ligue para que você possa arrastar. Movimento do Zoom: Escolha Controle contínuo, centrado ou de retenção: Permite realizar uma ação em pé quando o cursor ainda estiver parado. Para ajustar o tempo necessário para iniciar
uma ação permanente, toque ou . Ação da solução: (iOS 13.3 ou posterior) permite reverter a ação para esperar por uma ação selecionada -Toque ou Pause Aguarde — após a realização de uma operação. Tolerância ao movimento: Ajuste a distância que pode percorrer ao esperar em um item. Cantos
de acesso rápido: (iOS 13.3 ou posterior) realiza uma ação selecionada — como capturar a tela, abrir a Central de Controle, ligar para siri, rolar ou usar um atalho — quando o cursor estiver esperando em uma borda da tela. Arraste o botão do menu para um novo local na tela. Toque no botão menu e
escolha uma ação ou gesto. Para um gesto de ginástica multi-combustível, faça o seguinte: 2 Dedos: Digite Personalizado e toque em 2 Dedos. Quando os círculos de zoom aparecerem, toque em qualquer lugar da tela para movê-los e arrastá-los para ou arrastá-los para ou de zoom para ou para fora.
Quando terminar, toque no botão do menu. Deslize ou arraste com vários dedos: Toque no dispositivo &gt; Mais &gt; e digite o número de dígitos necessários para o gesto. Quando os círculos aparecerem na tela, deslize ou arraste na direção necessária pelo gesto. Quando terminar, toque no botão do
menu. Para retornar ao menu anterior, toque na seta no centro do menu. Para sair do menu sem fazer um gesto: Digite em qualquer lugar fora do menu. Você pode adicionar seus gestos favoritos (como segurar ou rotação com dois dedos) ao menu AssistiveTouch. Você pode até criar vários gestos com
diferentes graus de rotação. Acessibilidade &gt; Acessibilidade &gt; AssistiveTouch &gt;&gt; Novo gesto.Realize o gesto na tela de gravação. Por exemplo: Segure os gestos: Mantenha o dedo em um ponto até que a barra de gravação atinja metade e levante o dedo. Tenha cuidado para não mover o
dedo durante a gravação, ou o gesto será gravado como um arrasto. Gesto gira com dois dedos: Observe dois dedos na tela do iPhone em torno de um ponto entre eles. Você pode fazer isso com um único dedo ou uma caneta – basta criar cada arco separadamente, em sequência. Se você escrever
uma sequência para tocar ou arrastar, eles jogam ao mesmo tempo. Por exemplo, usar um dedo ou caneta para gravar quatro sequências de manuseio para mapear lakrings na tela cria uma alça simultânea de quatro dedos. Se o gesto não correr do jeito que você quiser, toque em Cancelar e tente
novamente. Quando o gesto estiver bom, toque em Salvar e nomeie o gesto. Para usar o gesto personalizado, digite o botão AssistiveTouch, digite Personalizado e selecione o gesto. Quando o círculo azul representar o gesto exibido, arraste-o para o local onde você deseja usar o gesto e solte. A
página 4 AssistiveTouch ajuda você a usar o iPhone se tiver problemas para manusear a tela ou pressionar esses botões. Você pode usar o AssistiveTouch sem acessórios para fazer ações ou gestos difíceis para você. Você também pode usar acessórios compatíveis adaptativos (como uma alegria)
com o controlador AssistiveTouch iPhone.Com AssistiveTouch, você pode usar uma dica simples (ou o equivalente a um Acessórios) para executar ações como as seguintes: Abra o menu AssistiveTouchOuchOutou no Home ScreenPlay duas vezes gestos com vários dedosCall Sirics Control Centers,
Notificações, Desligue tela ou Seletor de AplicativosAjust volume no iPhoneShake iPhoneCapture a tela Touch 3D para visualizar rapidamente visualizações e itens abertos (em Modelo de toque 3D) Use o Apple Pay (em modelos habilitados para Pagamento da Apple) Usando a tela SOSSpeakRestart
iPhoneAsk Siri. Diga algo como, Ligue o AssistiveTouch ou desligue o AssistiveTouch. Aprenda a perguntar à Siri.ou faça o seguinte: Vá para Configurações &gt; Geral &gt; Access &gt;&gt; AssistiveTouch.Ligue o AssistiveTouch.To Personalize AssistiveTouch, digite o seguinte: Personalize o menu
principal: O menu pode incluir até oito ações. Uma digitação, dois tubos, Long Press ou 3D Touch: Forneça ações personalizadas que ocorram ao interagir com o botão do menu. Apático Quando ocioso: Ajuste a visibilidade do botão do menu quando ele não estiver em uso. Crie novo gesto: adicione
seus gestos favoritos. Arraste o botão do menu para um novo local na tela. Toque no botão menu e escolha uma ação ou gesto. Para um gesto de ginástica multi-combustível, faça o seguinte: 2 Dedos: Digite Personalizado e toque em 2 Dedos. Quando os círculos de zoom aparecerem, toque em
qualquer lugar da tela para movê-los e arrastá-los para ou arrastá-los para ou de zoom para ou para fora. De forma que manuseie o botão do menu. Deslize ou arraste com vários dedos: Toque no dispositivo &gt; Mais &gt; e digite o número de dígitos necessários para o gesto. Quando os círculos
aparecerem na tela, deslize ou arraste na direção necessária pelo gesto. Quando terminar, toque no botão do menu. Para retornar ao menu anterior, toque na seta no centro do menu. Para sair do menu sem fazer um gesto: Digite em qualquer lugar fora do menu. Você pode adicionar seus gestos
favoritos (como segurar ou rotação com dois dedos) ao menu AssistiveTouch. Você pode até criar vários gestos com diferentes graus de rotação. General &gt;&gt; Access &gt; AssistiveTouch &gt; Criar novo gesto.Faça o gesto na tela de gravação. Por exemplo: Segure os gestos: Mantenha o dedo em
um ponto até que a barra de gravação atinja metade e levante o dedo. Tenha cuidado para não mover o dedo durante a gravação, ou o gesto será gravado como um arrasto. Gesto gira com dois dedos: Observe dois dedos na tela do iPhone em torno de um ponto entre eles. Você pode fazer isso com
um único dedo ou uma caneta – basta criar cada arco separadamente, em sequência. Se você escrever uma sequência para tocar ou arrastar, eles jogam ao mesmo tempo. Por exemplo, usar um dedo ou caneta para gravar quatro sequências de manuseio para mapear lakrings na tela cria uma alça
simultânea de quatro dedos. Se o gesto não correr do jeito que você quiser, toque em Cancelar e tente novamente. Quando o gesto estiver bom, toque em Salvar e nomeie o gesto. Para usar o gesto personalizado, digite o botão AssistiveTouch, digite Personalizado e selecione o gesto. Quando o
círculo azul representar o gesto exibido, arraste-o para o local onde você deseja usar o gesto e solte. Página 5 Selecione versão: Modifique este controle irá recarregar a nova página do iOS 12 Configurar e começar a usar iPhone e outros dispositivos para reiniciar, atualizar, redefinir e restaurar suporte
a segurança, toque e HDR (ampla gama dinâmica) na Câmera para ajudá-lo a tirar ótimas fotos de situações de alto contrato. O iPhone tira várias fotos seguidas rapidamente (e expõe de forma diferente) e as combina para que as fotos tenham mais detalhes sobre luz e sombra de alta qualidade. Por
padrão, o iPhone usa HDR (na câmera traseira e câmera frontal) já que a eficiência é maior. Para obter melhores resultados, mantenha seu iPhone estável e evite movimentos temáticos de imagem. Por padrão, o iPhone usa HDR automaticamente quando mais eficiente. Para controlar o HDR
manualmente, faça o seguinte: No iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR: Vá para &gt; Configurações da câmera e desligue o HDR novamente na tela da câmera, toque em HDR Com.No, e toque no iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus: Vá para &gt; Configurações da câmera e desligue o Hdr Auto.To
HD turnR de volta da tela da câmera , toque em HDR e pipe Com.Outros modelos: Toque em HDR na parte superior da tela da câmera e em Sem.By, a versão HDR de uma imagem é salva em Imagens, mas você pode salvar versões com e sem HDR. Vá para &gt; Configurações e ligue Manter a
Imagem Normal. Dica: Nos álbuns, versões HDR de imagens aparecem marcadas com HDR no canto. Agradecemos seus comentários. Comentário.
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