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 פעולות פשוטות יכולות לסייע לנו לנהל נכון את השימוש בבטרייה של
 הסמארטפון ולחסוך בצריכת החשמל וכך להאריך את משך חיי הסוללה.

 

 רכישת מיומנות בניהול הבטריה וצריכת החשמל בסמארטפון
 

 ניהול הבטריה וצריכת חשמל למשתמשי אנדרואיד

  ראשית נלמד לסגור את כל האפליקציות שרצות ברקע.1.
 אפשרות א - לחצו על הריבוע / כפתור החלונות שנמצא לרוב בפינה השמאלית

 התחתונה של המסך (בצד הימני אם שפת המכשיר באנגלית) הכפתור לרוב
  בצורת ריבוע או בצורת פסים מקבילים מאוזנים

 אפשרות ב - אם אינכם מוצאים את כפתור הריבוע, החליקו את האצבע מלמטה
 (ממש מתחתית המכשיר) כלפי מעלה עד שתראו שהחלונות "מתכווצים"

 על מנת לסגור את האפליקציות הפעולות ברקע לחצו על "סגור הכל" או על2.
 כפתור האיקס.

  מצב חיסכון בחשמל לאנדרואיד -
 תוכלו גם להפעיל את "מצב חסכון בחשמל" אנו נשתמש במצב זה רק כאשר1.

 עומדת להיגמר לנו הסוללה ואין באפשרותנו להטעין בזמן הקרוב.
 החליקו את האצבע מהחלק העליון לחלק התחתון של המסך על מנת לגשת אל2.

 תפריט המהיר
 החליקו שוב או החליקו ימינה \ שמאלה וחפשו את כפתור החיסכון בחשמל /3.

 צריכת חשמל / כפתור עם סמל בטריה
 הכפתור נראה לרוב כמו סוללה שבתוכה משולש או "+"4.
 לחצו על הכפתור על מנת להפעיל את מצב החיסכון5.
 אם צריך, לחצו על "המשך".6.
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 ניהול הבטריה וצריכת חשמל למשתמשי אייפון

  ראשית נלמד לסגור את כל האפליקציות שרצות ברקע על ידי גרירת האצבע1.
 מהחלק התחתון לחלק האמצעי של המסך (באייפונים ישנים לחצו פעמיים על

 הכפתור המרכזי בתחתית המכשיר.
 על מנת לסגור את האפליקציות שפועלות ברקע, החליקו אותן למעלה, כאילו2.

 אתם "מעיפים דף מהשולחן".
 מצב חיסכון בחשמל באייפון - ניתן להעביר את המכשיר למצב חיסכון בסוללה3.

 דרך הגדרות המכשיר -
 פתחו את הגדרות המכשיר1.
 לחצו על סוללה2.
 לחצו על "העבר למצב חסכון"3.

 

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 

 הערה חשובה, היום המכשירים יודעים להפסיק את הטעינה בעצמם כאשר●
 הבטריה מלאה. אין צורך לנתק את המכשיר מכבל הטעינה ואפשר להשאיר

 אותו מחובר כל העת. זה לא יפגע בבטריה ובאורך החיים שלה.
 בהגדרות הבטריה נוכל לראות אם נרצה את האפליקציות ש"זוללות" הכי הרבה●

 בטריה ולרוב גם נראה גרף של צריכת החשמל שלנו במכשיר.
 ניתן לכוון את השימוש בבטריה בצורה מדויקת יותר דרך הגדרות מתקדמות●

  במכשיר, אך לרוב אין צורך בכך.
 ניתן לחסוך בסוללה גם באופן פשוט על ידי סגירת המסך בזמן שאנו לא●

 משתמשים במכשיר. יש אפליקציות שימשיכו לרוץ ברקע (כמו למשל ווייז) אך
 הן יצרכו פחות חשמל. תוכלו לעשות זאת על ידי לחיצה קצר על כפתור הכיבוי

 שלרוב נמצא בצד / גב המכשיר.
 


