De wit computers & telecom, jouw telecomwinkel!

Tips om de batterij van jouw telefoon te sparen!
Net als je nog even wilt checken hoe laat
de trein vertrekt, is de batterij van je
mobiel leeg. En dat terwijl je ’s morgens
van huis bent gegaan met een opgeladen
telefoon! Hoe kun je ervoor zorgen dat
de batterij langer meegaat, zodat je jouw
telefoon ook aan het eind van de dag nog
kunt gebruiken?

“

Haal meer
uit je
telefoon!

Onderweg opladen

“

Verder heb je misschien ook wel apps op
je telefoon die ergens op de achtergrond
meedraaien en daardoor ongemerkt je batterij
leegslurpen. Verwijder apps die je nooit gebruikt
en sluit apps af als je ze even niet nodig hebt.
Bij Android-toestellen kan je apps sluiten door
op de multi-tasking-knop te drukken (meestal
de meest rechtse van de drie pictogrammen
onderaan het scherm) en ze wegvegen om ze te
sluiten. Bij iOS druk je twee keer op de startknop
om multitasking-scherm weer te geven. Veeg
vervolgens naar boven om de apps te sluiten.
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Wil je een nieuw abonnement,
of mag je verlengen? Kom naar Ritel!
Het maakt niet uit waar je
abonnement is afgesloten!
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€ 15,00 voor je abonnement
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Net als je nog even wilt checken hoe laat de trein vertrekt, is de accu van je mobiel leeg.

Galaxy S10
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Bezoek ons ook op Facebook!
www.facebook.com/RitelIJsselstein
www.facebook.com/DeWitComputersEnTelecom

In geval van nood kun je de telefoon ook op
de batterijbesparende modus zetten. Het lijkt
in eerste instantie een ideale oplossing om
de telefoon altijd op die besparende modus
in te stellen, maar in de praktijk is dat niet
aan de raden. In deze modus kan je namelijk
niet alle apps openen en kan het zo zijn dat je
bijvoorbeeld geen berichtje krijgt als iemand jou
een Whatsappje stuurt. De berichtjes komen
namelijk pas binnen als je zelf WhatsApp opent.
De batterijbesparende modus is dus een prima
oplossing als je even niet op kunt laden, maar
minder praktisch om continu aan te zetten.

Op zoek naar een nieuwe smartphone, laptop of computer? Bezoek dan snel onze winkel aan de
benschopperstraat 18, 3401 DH in ijsselstein!
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Het is natuurlijk helemaal handig om
ervoor te zorgen dat je altijd een opgeladen
powerbank meeneemt als je de deur
uitgaat. Om je telefoon helemaal op te
kunnen laden, kies je voor een powerbank
van 2600 mAh of hoger: hoe hoger de
capaciteit, hoe vaker je je telefoon kunt
opladen! De powerbankjes van vandaag de
dag zijn lekker klein en compact, waardoor
je ze makkelijk in je zak stopt.

Een eenvoudige aanpassing is de helderheid van
je scherm. Bij de meeste telefoons kun je dit via
‘instellingen’ aanpassen. Zet de helderheid zo
laag mogelijk of, nog beter, kies voor de functie
waarmee de helderheid automatisch geregeld
wordt. Als je toch in dat menu bezig bent, kun
je gelijk even checken hoe de slaapstand of
scherm time-out van je telefoon is ingesteld. Is de
slaapstand ingesteld op meerdere minuten? Dan
is jouw telefoon een behoorlijk batterijvreter. Zet
‘m zo laag mogelijk om flink te besparen op het
batterijgebruik.

Ook zo’n dingetje dat ongemerkt veel van je
batterij vraagt is de Wifi. Natuurlijk niet als je
gewoon in een ruimte zit en gebruik maakt van
de Wifi, maar wel als je bijvoorbeeld door de stad
loopt. Zodra je een winkel binnenstapt, gaat jouw
telefoon hard aan het werk om een netwerk te
zoeken en wanneer je de winkel verlaat en een
volgende winkel binnenloopt moet je telefoon
weer op zoek naar een ander netwerk. Als je wilt
besparen op je batterij is het dus aan te raden
om je Wifi uit te zetten. Hetzelfde geldt voor
Bluetooth. Ben je onderweg en heb je het niet
nodig? Zet het uit!

€ 15,00 voor je abonnement
€ 14,00 voor je toestel
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Benschopperstraat 18, 3401DH IJsselstein
www.dewitcomputers.nl

tel.: 030-6573841

Telecom powered by

wij ontmoeten u graag:

Ma:
Di t/m Do:
Vr:
Za:

13:00 tot 18:00
09:00 tot 18:00
09:00 tot 21:00
10:00 tot 17:00

Én Elke laatste zondag van de maand
geopend van 13:00 tot 16:00!

De standaard informatie over krediet ontvangt u tijdens het bestelproces in de winkel.

