11 έξυπνοι τρόποι να προστατέψετε το smartphone σας το καλοκαίρι

Τον ξέρουμε το καημό... τον έχουμε νιώσει κι εμείς. Ξοδεύεις τόσα χρήματα για να
αποκτήσεις το smartphone που ήθελες τόσο καιρό, και τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι
φοβάσαι μην πάθει το οτιδήποτε.
Πως θα προστατέψετε αποτελεσματικά το κινητό σας;

Επενδύστε σε μια αδιάβροχη θήκη

Για τις ειδικές περιπτώσεις που πάτε διακοπές με σκάφος ή έχετε σκοπό να βρίσκεστε
συνεχώς στη θάλασσα. Μπορεί να σας κοστίσει κάτι παραπάνω, αλλά αξίζει για να το
προστατέψετε.

Αγοράστε πλαστικά σακουλάκια

Η παραλία είναι το μέρος που βρισκόμαστε τις περισσότερες ώρες στις καλοκαιρινές μας
διακοπές. Βάλτε το κινητό σας σε ένα πλαστικό σακουλάκι και θα κρατήσετε μακριά νερό
και άμμο.

Κρατήστε το δροσερό

Οι κατασκευάστριες εταιρείες συνιστούν να έχετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 0
και 35 βαθμών Κελσίου. Πέρα από τον κανόνα αν η θερμοκρασία είναι για εσάς υψηλή, τότε
είναι σίγουρα και για το κινητό σας.
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Κρατήστε το σε σκιερό μέρος όσο είστε στο ήλιο

Κρατήστε το στην τσάντα θαλάσσης ή κάτω από την πετσέτα σας ενώ εσείς κάνετε
ηλιοθεραπεία.

Μην το αφήνετε στο αμάξι ενώ είναι στον ήλιο

Ίσως σας φαίνεται καλή ιδέα να το αφήσετε στο ντουλαπάκι του συνοδηγού και να μην το
πάρετε στην παραλία, αλλά αν το αμάξι σας είναι στον ήλιο και βράζει όλη μέρα, τότε θα
βράσει και η συσκευή σας.

Μην το φέρνετε κοντά με άλλες συσκευές

Με το να βάζετε πολλές συσκευές μαζί, το μόνο που θα καταφέρετε είναι τα κύματα και η
ζέστη που εκπέμπουν να συνδυαστεί μεταξύ τους .

«Δροσίστε» το μπροστά από έναν ανεμιστήρα

Αν το νιώθετε ζεστό κρατήστε για λίγο μπροστά από έναν ανεμιστήρα ή φυσήξτε το με το
πιστολάκι για τα μαλλιά στον κρύο αέρα.

Καθαρίστε το με μία μια μπατονέτα

Τα σημεία που μαζεύουν σκόνες, χώματα και άμμο μπορείτε να τα καθαρίσετε με λίγο
οινόπνευμα και μια μπατονέτα.
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Αγοράστε μια πετσέτα με θήκες

Για να «αποθηκεύσετε» στην παραλία ότι χρησιμοποιείτε καλό είναι να πάρετε μια
πετσέτα με θήκες που κλείνουν με φερμουάρ. Έτσι και θα προστατεύσετε ότι κουβαλήσετε
μαζί σας (κινητό, αντηλιακό, βιβλίο) και δεν θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας τσάντα
μεταφοράς.

Χρησιμοποιήστε σελοτέιπ

Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε με τίποτα τις βρομιές και την άμμο, χρησιμοποιήστε λίγο
σελοτέιπ για να καθαρίσετε.

Αγοράστε anti-glare προστατευτικό οθόνης

Σας σας σώσει. Αυτά τα προστατευτικά οθόνης κάνουν πιο φωτεινή την οθόνη του
smartphone και έτσι δεν θα χρειάζεται να αυξήσετε την φωτεινότητα, που έχει ως
αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του κινητού και τη ελάττωση της μπαταρίας σε χρόνο
μηδέν.

Έξτρα συμβουλή

Για να μην σας φάει το άγχος μπορείτε να το αφήσετε στο σπίτι και να κάνετε ξέγνοιαστες
διακοπές!
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