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  هاي هوشمند هاي گوشي نكته در نگهداري باتري20
آنها را . يون احتياط كنيد–هاي ليتيم هنگام كار و آزمايش باتري ●

، )را به هم متصل نكنيد آنها قطب مثبت و منفي(اتصال كوتاه نكنيد 
نشكنند،   آنها را بيش از حد شارژ نكنيد، مراقب باشيد زمين نيفتند،

يون –باتري ليتيم. ض حرارت باال قرار نگيرنديا در معر  سوراخ نشوند،
  .شده براي خودش به كار بگيريد را فقط با مدار حفاظتي طراحي

تواند يك  پوليمر مي–يون و ليتيم–هاي ليتيم شدن باتري سوراخ ●
كوتاه داخلي به وجود بياورد و سبب شود كه باتري بسيار داغ –اتصال
سوراخ ممكن است سبب  ،يدحتي اگر اتصال كوتاه به وجود نيا. شود

و به تدريج سبب خوددشارژي و ورود رطوبت به درون باتري شود 
  .رطوبت و آند نيز ممكن است باتري را متورم كندواكنش  .مرگ باتري شود

اتصال لبه يك مسئله ديگر است كه اغلب در مورد آن غفلت  ●
گر اليه آلومينيومي بسته باتري رسانا است و در نتيجه ا. شود مي

شدن يا به دليل  هاي باتري با اين پوشش محافظ به دليل خم ترمينال
هاي شيميايي  ديگر اتصال كوتاه به وجود بياورند ممكن است واكنش

  .مخرب در داخل باتري انجام بگيرد

ي كه به همراه گوشي هايشارژر .درست استفاده كنيد رِاز شارژِ ●
جلوي . ندرساني نيست برق شود فقط يك كانال يا تبلت به شما ارائه مي

تواند  د، كه مينگير نشده يا شارژ بيش از حد را مي شارژ سريع كنترل
هنگامي كه گوشي يا تبلت را به . منفجر كند حتي باتري را ناپايدار و
درصد ظرفيت خودش  80كنيد، باتري به سرعت تا  شارژر وصل مي

رود، كه در  يچكاني م شود و سپس شارژر به حالت شارژ قطره شارژ مي
  . شود آن باتري به آهستگي شارژ مي

كادميم يا -هاي نيكل شده براي باتري هرگز از شارژرهاي ساخته ●
NiMH خطرناك است. يون استفاده نكنيد-هاي ليتيم براي شارژ باتري.  

داغ  اي غيرعادي ه گونهاگر شارژر يا باتري به هنگام شارژشدن ب ●
  .يد و گوشي و شارژر را به تعميرگاه ببريدرا از شارژر جدا كن بشود، آن 

. ها مخلوقاتي عجيب هستند باتري .نه خيلي داغ، نه خيلي سرد ●
كنند دوست دارند محيط سرد  هنگامي كه در قفسه هستند يا كار نمي

اجازه ندهيد . كنند باشد، اما زماني كه كمي گرم باشند بهتر كار مي
باشد باتري بازدهي بدتري ) سردتر(تر  باتري يخ بزند؛ هر چه دما پايين

شود، اما اگر دما  بازدهي با افزايش حرارت بيشتر مي. خواهد داشت
د عمر باتري به شدت كاهش پيدا وگراد ش درجه سانتي  30بيش از 

درجه  25تا  20بين (باتري را در دماهاي ميانگين   از اين روي،. كند مي
 15حدود (سه در مكاني خنك را در قف به كار بگيريد، آن ) گراد سانتي

را در داخل خودرويي  نگهداري كنيد، و هرگز آن ) گراد درجه سانتي
  . آفتاب پارك شده است جا نگذاريد كه در زير نور

را در  آن   خواهيد استفاده كنيد، اگر از گوشي يا تبلت مدتي نمي ●
را در اين  اما پيش از آن كه آن  يك مكان خنك و خشك قرار دهيد، 

در مدت . درصد آن را شارژ كنيد 40كم تا  مكان قرار دهيد، دست
را  1خوددشارژي يجيطور تدر  به باتري ،قرارگرفتن در انبار يا قفسه

شده بسيار دشوار  تخليه  كردن يك باتري كامالً دهد، و زنده انجام مي
اگر قصد داريد باتري را در يك مدت طوالني در قفسه قرار .  است

 100شارژ . درصد شارژ كنيد 80يا سه ماه آن را حدود  دهيد، هر دو
طول عمر باتري را كم   درصد و قراردادن باتري در انبار يا قفسه،

  .كند مي

     هرگز از باترى . پذير نيستند ها جايگزين همه انواع باتري  ●
اى كه براى استفاده از اين نوع باترى طراحى  روى وسيله يون-ليتيم

بنياد قابل -هاى نيكل توانيد از باتري معموالً مى. نگيريد نشده است بهره
اى پيش  بهره بگيريد و مسئله توان هم يِلكالينآهاى  شارژ به جاى باتري

خواهيد از  هاى غيرقابل شارژ استاندارد مى اگر به جاى باتري. نيايد
بنياد بهره بگيريد، يك شارژر با كيفيت -هاى قابل شارژ نيكل باتري

توانند طول عمر باترى را زياد  شارژرهاى باترى خوب مى. يدخوب بخر
  .كنند
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