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     મોબાઇલની બેટરી ફટતી અટકવવા માટેની ટીપસ     મોબાઇલની બેટરી ફટતી અટકવવા માટેની ટીપસ
–         ઉધવાના સમયે યુઝસે મોબાઇલ પોતાની પાસે ના રોખવો જોઇએ,   તેને દુર રાખો.
–           મોબાઇલ જયારે ચાજગમાં હોય તયારે કોલ િરસીવ કે ડાયલ કરવો નહી.
–    બેટરીને પરેુપુરી ચાજર નાકરો,  હમેંશા 10   ટકા ખાલી રાખો.
–       કેટલાક યુઝસર આખીરાત મોબાઇલ ચાજર કરે છે,       જેથી મોબાઇલ ફટવાનો ચાનસ વધી જય છે.
–    જે કંપનીનો મોબાઇલ છે,    તે કંપનીનું જ ચાજરરવાપરો,   નકલીથી દુર રહો.
–         જે કંપનીનો મોબાઇલ હોય તે કંપનીની જ બેટરી વાપરો,    નકલી બટેરીથી સાવધાન રહો.
–       મોબાઇલને ગરમ જગયાથી દુર રાખો કારણ કે,         ઓવર હીટીગથી બટેરી ગમે તયારે બલાસટ થઇ શકે છે.

       જો િડવાઇસને લાંબાસમય સધુી બધં રાખવાના હોય તો
-                 તમે તમારા િડવાઇસને લાંબા સમય સધુી બધં રાખવા માંગતા હોય તો દેખી લો કે િડવાઇસની બટેરી 50    ટકા ચાજર છે કે 
નહી.    પછી જ િડવાઇસને 32         િડગી સેિલસયસ કરતા નીચા તાપમાને રાખો જેથી િડવાઇસને 6    મિહના સધુી તમે ચાજર 

  રાખી શકો છો.

   અલટાફાસટ ચાજરરનો ઉપયોગ ટાળો
-              અલટાફાસટ ચાજરરની મદદથી આપણે િડવાઇસને ઝડપથી ચાજર કરી શકીએ છીએ પરંતુ આનાથી બટેરીનું આયુષય 

    જલદી ઓછંુ થઇ જય છે.    હંમેશા રેગયુલર ચાજરર જવાપરો.       અલટાફાસટ અને પોટેબલ ચાજરરથી બટેરીનો ટૉકટાઇમ અન ે
    સટનેડબાય ટાઇમ પણ ઘટે છે.

      બેટરીને કયારેય ફલ િડસચાજર ન થવા દો
-      સામાનય રીતે આપણે બટેરીનું ચાજગ 40  થી 80     ટકાની વચચે રાખવાનું હોય છે.  એટલે કે,    િડસચાજર બટેરીને પહેલા 40 

             ટકા ચાજર કરો અને તયારબાદ તેનું ચાજગ બધં કરી દો અને થોડીવાર બાદ 80    ટકા સધુીનું ચાજગ કરો.   ઓવર ચાજગ ના 
         કરો ફોનને ફલ ચાજર થયા બાદ તનેે ચાજગમાંથી કાઢી દો,      વધારે સમય સુધી ચાજગમાં ના રાખો.   કારણ કે મોબાઇલ 

      કંપનીઓએ ચાજગની જે ગાઇડલાઇન નકકી કરેલી છે,            તનેા કરતા વધારે ચાજર થશે તો બેટરી ગમે તયારે ફટી શકે છે.



   નકલી ચાજરરનો ઉપયોગ ટાળો
-          નકલી અને સસતા ચાજરર ગમે તયારે હાિન પેદા કરે છે.        કેટલીક વાર અચાનક બટેરી ફટવાની ઘટનાઓ બને છે. આવી 

       ઘટનાઓ પાછળનું કારણ નકલી ચાજરરનું વધારે હોય છે.

  તાપમાનનો ખયાલ રાખો
-      મહતવની વાત તો એ છે કે,   જો તમે 0     િડગી સેિલસયસથી નીચે અને 35     િડગી સેિલસયસથી ઉપરના તાપમાને રહેતા 

      હોયતો બેટરીનું આયુષયુ ઓછંુ થઇ જય છે.           તવેી જ રીતે ખુબ ગરમીની અસર પણ િડવાઇસ પર પડે છે.  એટલા માટ ે
       આપણા ટબેલેટ કે ફોનને સુરજની ગરમીથી દુર રાખો.

      કેટલીક કંપનીઓ બેટરીમાં ઓવરહીટ ફયૂઝ નથી લગાડતી
-       હાલના સમયમાં સમાટરફોન િસલમ થવા માંડયા છે,        જેના કારણે બેટરી પણ પાતળી થવા લાગી છે.   બટેરી પાતળી થવાથી 

          બેટરીની અદંરની પોઝીટીવ અને નગેેટીવ પલેટસ માટે પુરતી જગયા નથી રહેતી.     કેટલીક વાર કંપનીઓ બટેરી બનાવવા 
      માટે યોગય ગાઇડ લાઇનનો ઉપયોગ નથી કરતી.       કેટલીક કંપનીઓ પૈસા બચાવવાની લહાયમાં બટેરીમાં ઓવરહીટ 

    િડસકનેકટ સિકટ ફયૂઝ નથી લગાવતી.
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