
CEP TELEFONU TAMİR KURSLARI

CEP TELEFONUNUZU

BOZULMAKTAN KORUMAK
İÇİN

YAPMANIZ GEREKENLER

Adres : Yıldız Mah. Asariye Cad. Sinanpaşa Mescidi Sok. No: 4/1 Beşiktaş-İSTANBUL 

Tel : 0212-2362218 
cep : 0545-6400673 
Fax : 0212-2362219  
E-mail : bilgi@akiza.com

http://akiza.com/cep-telefonu-tamir-kursu
mailto:bilgi@akiza.com
http://akiza.com/


CEP TELEFONLARIMIZI KORUYALIM

Cep telefonunun, hayatımızdaki önemini hepimiz biliyoruz. Bazen, en ihtiyacımız olan 
anlarda, bizi hayata tekrar bağlayabilecek derecede  önemli bir cihaz cep telefonu!

Ucuz pahalı, birçok cep telefonu, pazarda satılmakta ve kullanılmakta. Telefonumuzun 
bozulması, hem bize para kaybettirmekte, hem de, işimizin aksamasına neden olabilmektedir.

Cep telefonlarımızı kullanırken bazı kurallara dikkat ederek, telefonumuzun bozulma olasılığını 
en aza indirebiliriz.

TELEFONUMUZUN BOZULMAMASI İÇİN DİKKAT EDECEĞİMİZ KURALLAR

1- YAĞMUR'DAN, SUDAN, BUHARDAN UZAK TUTUN.

Birçok kişiyi, elinde telefonla, yağmur altında konuşurken görmüşüzdür.  Bu bize, cep 
telefonunun   sağlıklı çalışmasını engelleyecek derecede önemli değil gibi görünebilir. Fakat önemlidir. 
Ev televizyonumuzu alıp, yağmur altında yürüyor muyuz? Tabiki hayır? O zaman, neden cep 
telefonumuzla yağmur altında konuşalım! Bozulması için mi!  

Eğer, yağmurda, konuşuyorsanız, hemen yağmurdan korunacağınız bir yere yaklaşın ve orda 
konuşun.  Şemsiyeniz varsa, şemsiye altında konuşun. Konuşmaya mecbursanız ve korunma olanağınız 
da yoksa, elinizle, cep telefonunuzu kapatın ve öyle konuşun.

Islak ellerle, cep telefonunuzu tutmayın. Banyodan sonra, havuzdan, denizden çıkınca ıslak 
ellerle, hemen telefonunuza sarılmayın. Telefonunuzun bozulması için davetiye çıkarmış olursunuz.

2- CEP TELEFONUNUZU; BANYODAN, TUVALETTEN, MUTFAKTAN UZAK TUTUN.

Sıvı temas, cep telefonlarımızın bozulmasının başlıca sebeplerindendir. Cep telefonumuzu, 
banyodan,tuvaletten ve mutfaktan uzak tutalım. Su sıçramasını, suya düşmesini, buhara maruz 
kalmasını engellemiş oluruz.

3-TELEFONUNUZU BIRYERE KOYARKEN, FIRLATARAK BIRAKMAYIN.

Telefonumuzu; masaya, sehpaya, arabaya, her yere bırakabiliyoruz. Bırakırken, bazen sert bir 
şekilde elimizden bırakıyoruz. Cep telefonları, bu yüzeylerden darbe alarak ciddi hasarlara uğrayabilir. 
Cep telefonunuza, bu şekilde kaba davranırsanız, telefonunuzda bozulmalar olabilir, Hatta, 
telefonunuzu bir daha kullanamayabilirsiniz.



Bazılarınız, cep telefonunuzu atmadığını düşünebilir. Hızlı hareket edildiğinde, farkında 
olmadan, cep telefonları elden bırakılmakta, hatta fırlatılmakta, sert darbelere maruz bırakılmakta.  Cep 
telefonumuzu darbe almayacak şekilde, kullanmalıyız.            

     
4-CEP TELEFONUNUZU, YEMEK YERKEN ELLE TUTMAYIN.

Yemek yerken veya içeçek içerken, cep telefonumuzu yemek veya içeceğe yakın tutmak, 
yaptığımız hataların önemlilerindendir. Yediğimiz yemeğin içindekilerden veya içtiğimiz içeceğin, cep 
telefonumuz üzerine damlaması, bulaşması, düşmesi; telefonumuzun bozulmasına davetiye çıkarır. 
Hatta, yemek yerken, elimize bulaşan yemek veya içecek ile telefonumuzu tuttuğumuzda, 
telefonumuzun bozulmasına yine davetiye çıkartırız.

Kuralımız, yemek telefonla beraber yenmemelidir. 

5- CEP TELEFONUNUZU CEBINIZDE TAŞIMAYIN.

Cep telefonumuzu çoğumuz ceplerimizde taşımaktayız. Ceplerimizde, anahtar, bozuk para, 
tarak veya makyaj malzemesi de bulunabilmekte. Özellikle pantolanlarımızın ceplerinde, cep 
telefonlarımızın bozulmalarına davetiye çıkarmaktadır. Cep telefonlarımız, kırılabilmekte 
çizilebilmekte veya çatlayabilmektedir. Kot pantolon cebine telefon koyuyorsak, durum daha da riskli 
olmaktadır.

6- KORUYUCU TELEFON KILIFI KULLANIN.

Koruyucu kılıf kullanmak, cep telefonunuzu korumanın en basit ve en etkili yoludur. Fakat, 
çoğumuz buna dikkat etmiyoruz. Şu anda, onlarca hatta yüzlerce çeşit cep telefonu kılıfı piyasada 
satılmaktadır. Kılıf kullanmak, telefonunuzu bozulmaktan korumanın, basit ve çok etkili bir yoludur. 
Telefon klıfınızı alırken, su korumalı alırsanız, çok daha faydalı olur.
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