Så sparar du på din telefons batteri
Det är inte okänt att smarta mobiltelefoner snabbt kan tömma sitt batteri efter en
dags användande och ett av de viktigaste försäljningsargumenten idag är just bättre
batteritider för nya telefoner. Flera tillverkare tipsar om hur man kan hjälpa att hålla
mobiltelefonen vid liv och här är några nyttiga råd.
Sänk skärmens ljusstyrka. Många telefoner kan idag justera ljusstyrkan beroende
på omgivningen men ibland är det effektivare att själv ställa in styrkan och sätta den
på förslagsvis hälften. Skärmen är en av de absolut största strömbovarna och en
sänkning här kan ge åtskilliga extratimmar.
Stäng av WiFi och Bluetooth. När telefonen har WiFi eller Bluetooth igång drar den
betydligt mer ström och det är en klar fördel att ha dem avstängda om de inte
används. Detsamma gäller 3G men eftersom datatrafik är vanligt för en smart
mobiltelefon så bör detta vara igång.
Använd GPS:en så lite som möjligt. Allt fler telefoner kommer med inbyggd GPS,
oftast i form av en så kallad A-GPS som tar hjälp av mobilnätet för mer exakt
positionering. Den drar en hel del ström och tillsammans med en
navigationsapplikation kan batteriet tömmas på mycket kort tid.
Stäng av automatiska hämtningar. Det går att ställa in en telefon för automatisk
hämtning av bland annat email enligt bestämda intervall och det betyder att telefonen
måste arbeta betydligt oftare än manuell hämtning vilket i sin tur drar mer ström.
Även användning av så kallad Push som IOS i Iphone använder drar en hel del extra
ström.
Tidigare auto-lås. Att ha telefonen igång med en aktiv skärm drar ström och är
telefonen inaktiv minska batteritiden helt i onödan. Att minska tiden innan skärmen
släcks automatiskt kan spara mycket ström och även minska risken för att
applikationer startar av misstag vid beröring.

Stäng av vibratorn. Spel är populära på de nyare telefonerna och flera av dem
använder den inbyggda vibratorn för att ge fysisk respons på händelser. Även vid
inkommande samtal och SMS är vibratorn vanlig och varje gång den används drar
telefonen extra mycket ström. Stäng av vibratorn om den inte är nödvändig så håller
batteriet lite längre.
Uppdatera telefonens OS. Så fort en uppdatering släpps bör telefonen uppdateras
för att ta del av de stabilitets- och prestandafixar som ofta blir tillgängliga. Ibland
släpper tillverkaren också fixar som påverkar batteriet positivt och det skadar aldrig
att kolla en extra gång om en uppdatering finns.
Undvik sträng kyla. Batterier mår dåligt i minusgrader och förbrukas snabbare än i
plusgrader. Därför är det viktigt att telefonen hålls så varm som möjligt för at batteriet
inte ska ta slut så fort.
Det finns många fler tips och råd kring batterier för att hålla dem fräscha och så
hållbara som möjligt. Kom gärna med egna kommentarer och råd som inte finns med
i listan – hur gör Du för att hålla din telefon igång så länge som möjligt?
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