
iPad é um dispositivo impressio
nante ou, como Steve Jobs afirmou, 

"É mágico!" Mas ele não pode ser consi
derado um "iPhonão", já que não faz na
tivamente ligações telefônicas - a menos 
que você tenha uma conta no Skype. Só 
que existe um modo de conversar com 
usuários do iPhone usando um aplicativo 
chamado Bluetooth Phone. Ele faz exa
tamente o que o nome sugere: conecta 
seu iPad a um telefone com Bluetooth 
para fazer chamadas entre os dois. Ele é 
incrivelmente fácil de configurar e usar 
e inclui um punhado de recursos inte
ligentes, como a possibilidade de usar 
o alto-falante, personalizar a tela com 
um papel de parede e mesmo transmitir 
código morse (o que provavelmente seria 
útil apenas para um viajante do tempo de 
passagem). Com uma linha de visão livre, 
é possível fazer ligações a até 20 metros 
de distância do iPhone com que você 
está falando. 

Carregue Instale o aplicativo Bluetooth Phone em seu iPad 

e seu iPhone. Depois disso, abra o aplicativo na tablet e você 

verá a interface simples - para conectar-se ao seu iPhone, basta 

tocar no botão Connect. 

Conecte O Bluetooth Phone também deve estar aberto em 

seu iPhone. Após alguns segundos, aparecerá uma mensagem 

na tela perguntando se você gostaria de conectar os dois dispositi

vos. 0 processo é automático. Como diria Steve Jobs, é mágico. 



C ó d i g o morse Toque no 

botão "morse" para enviar 

um tom de código morse. 

Esse é um jeito bacana, 

embora totalmente desne

cessário, de manter uma 

conversação privativa. 

P a p é i s de parede Altere a apa

rência do Bluetooth Phone subst i 

tuindo o papel de parede padrão. Dê 

um toque no botão Wallpapers no 

centro da tela (antes de fazer uma 

ligação) para escolher uma imagem 

em sua Biblioteca de Fotos. 

Termine a l i gação Para 

desligar, dê um toque no botão 

End Call - ele funciona como 

nos telefones normais. Este 

aplicativo dá uma boa ideia de 

como uma ligação de verdade 

funcionaria (ou não) no iPad. 

Tire o som Se 

precisar colocar a 

ligação no mudo, dê 

um toque no botão 

Mute para impedir 

que o áudio passe 

pelos alto-falantes. 

Fale! Dê um toque no botão Accept e ambos os dispositivos 

começarão imediatamente a conversar entre si - mesmo a 

20 metros de distância. Você também pode usar fones de ouvido 

para melhorar a qualidade do áudio. 

Envie cód igo morse Você pode colocar os dispositivos no 

Mudo, habilitar o viva-voz e enviar código morse em tons indi

viduais, cada um com um toque no botão "morse". Finalize a chama

da tocando no grande botão End Call no centro da tela. 
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