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Co grozi twojemu smartfonowi w wakacje? 
 

 
Wysokie temperatury, woda i piasek kojarzą się przede wszystkim z letnim wypoczynkiem. 
Niestety, są to również najczęstsze przyczyny awarii urządzeń elektronicznych.  W 
dzisiejszym artykule omawiamy najpopularniejsze usterki, a także podpowiadamy co robić, 
aby uchronić przed nimi swój smartfon. 
 
Zagrożenia fizyczne 
Ziarenka piasku to jeden z najpopularniejszych czynników, które mogą uszkodzić smartfon. Z 
pewnością zdarzyło Wam się włożyć telefon do kieszeni, do której dostał się wcześniej piasek. 
W ten sposób z łatwością zarysować można nawet wyświetlacze pokryte wzmocnionym 
szkłem Gorilla Glass. Jeszcze większe niebezpieczeństwo czeka nas, kiedy drobinki dostaną się 
do złączy komunikacyjnych takich jak port USB, czy gniazdo audio. Wilgotny piasek może je 
pozaklejać, powodując problemy z ładowaniem, działaniem słuchawek etc. Ze szczególną 
uwagą należy potraktować starsze smartfony, które z racji użytkowania, mogą mieć 
rozszczelnioną obudowę lub pęknięcia ekranu, przez które piasek może wniknąć do środka. 
 
Kolejnym czynnikiem, który może uszkodzić smartfon na wakacjach, jest zbyt wysoka 
temperatura. Baterie litowo-jonowe pod wpływem nadmiernego ciepła ulegają efektowi 
“starzenia się”, czyli zmniejszania maksymalnej pojemności, w związku z czym mogą 
rozładowywać się szybciej. Szczególnie powinni więc na ten aspekt uważać użytkownicy 
smartfonów posiadających czarną obudowę. Telefonów nie należy również pozostawiać w 
narażonych na działanie promieni słonecznych samochodach. 
 
Nie ulega wątpliwości, że woda jest zdecydowanie największym wrogiem wszelkiej elektroniki. 
Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że podwójnie niebezpieczna jest woda słona. 
Powoduje ona szybką korozję metali, zakłócając funkcjonowanie układów i pozostawia po 
sobie osad chlorku sodu, którego działanie jest silne i długotrwałe. Nawet gdy zamoczony w 
słonej wodzie telefon włączy się i zachowa swoje funkcje, zaleca się oddać go do serwisu w 
celu oczyszczenia podzespołów. Tak samo jak i w przypadku piasku, szczególnie uważnie do 



 

zagadnienia tego powinni podchodzić właściciele smartfonów, które okres świetności mają już 
za sobą. 
  
Czy powyższe problemy dotyczą odpornych smartfonów? 
Od kilku lat w ofertach producentów sukcesywnie pojawiają się modele odporne na działanie 
czynników środowiska. Przykładem takiego telefonu w cenie poniżej tysiąca złotych może być 
dostępny w polskiej dystrybucji CK MEDIATOR wodoodporny smartfon HOMTOM HT20 Pro. 
Urządzenia tego typu charakteryzują się zwartą konstrukcją zabezpieczoną ze wszystkich stron 
gumowymi wykończeniami. Elementy obudowy połączone są ze sobą śrubami, dzięki którym 
smartfon nie rozpadnie się w razie upadku. Wiele modeli wspiera też normy IP67 i IP68. Litery 
tego oznaczenia odnoszą się do słów “International Protection”, zaś cyfry do klas odporności. 
Pierwsza z nich to oznaczenie odporności na wnikanie ciał stałych (gdzie 6 stanowi klasę 
najwyższą, kompletną ochronę przed ich wnikaniem), a druga oznaczenie odporności na 
działanie wody. Osiem oznacza, że urządzenie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w 
wodzie powyżej 1 m głębokości. Taki telefon można więc bez obaw zabrać ze sobą nawet na 
plażę, jeśli tylko odpowiednio pozamyka się wszystkie jego klapki zabezpieczające 
umieszczone na wejściach portów. 
 
Wakacje jednak to niekoniecznie tylko plaża i słońce. Miłośnicy gór, wspinaczki, ekstremalnych 
warunków i wędrówek dzikimi szlakami również mogą zainteresować się możliwościami 
wytrzymałych smartfonów. Godny polecenia będzie w tym przypadku Ulefone Armor, który, 
oprócz odporności klasy IP68, zdolny jest do wytrzymywania zakresu temperatur od -40 do 
80℃, a nawet (jak zobaczyć można tutaj) służyć może za młotek. Telefon posiada również 
specjalny przycisk SOS, który po naciśnięciu wysyła wiadomość z aktualnymi współrzędnymi 
GPS do wcześniej zdefiniowanych kontaktów. 
  
Niebezpieczne oprogramowanie 
Wielu użytkowników smartfonów przechowuje na nich ważne dane, do których dostęp osoby 
niepowołanej mógłby narazić urlopowicza na istotne straty. Są to hasła, loginy, zdjęcia, 
wiadomości e-mail, numery kont bankowych, kart płatniczych i dostępy do profilów 
społecznościowych. Wybierając się na wakacje należy więc wziąć pod uwagę możliwość 
cyberataku i jeszcze przed wyjazdem sprawdzić jakość zabezpieczeń swojego urządzenia - 
blokady ekranu, antywirusa, aktualizacji. 
  



 

Oto kilka podstawowych rad: 
  

• Wyłącz Bluetooth, NFC i automatyczne logowanie do dostępnych sieci 

• Ostrożnie korzystaj z publicznych sieci Wi-Fi w hotelach, restauracjach, kawiarniach i 
na lotniskach 

• Włącz lub zainstaluj śledzenie GPS, które w przypadku zagubienia lub kradzieży 
umożliwia zarówno lokalizację, jak i zdalne wykasowanie pamięci telefonu 

• Wyloguj się z aplikacji, które zawierają cenne informacje 
  
  
Wakacje jak marzenie  
Przed wyjazdem na wakacje warto przyjrzeć się zawartości posiadanego smartfona, 
doinstalować brakujące zabezpieczenia i na wszelki wypadek zrobić kopię zapasową danych. 
Na miejscu idealnie sprawdzi się pancerny i wodoodporny telefon, odrobina rozwagi i spora 
doza uważności. Postępując w ten sposób powinniśmy móc cieszyć się z udanego wypoczynku, 
pozbawionego negatywnych wrażeń i zbędnego stresu. 
 
Całe szczęście wytrzymałe smartfony nie odstraszają potencjalnych nabywców ceną. U 
polskiego dystrybutora CK MEDIATOR Ulefone Armor można nabyć już za 899zł, HOMTOM 
HT20 Pro za 749zł, a HOMTOM HT20 za jedyne 569zł. 
 
 
O firmie CK MEDIATOR 
Spółka CK MEDIATOR powstała w 1997 roku. Od początku działalności jej głównym profilem 
była hurtowa sprzedaż towarów IT, m.in laptopów marki Toshiba, ASUS, Lenovo, Dell, HP i 
Acer. Szerokie kontakty wśród producentów elektroniki, w 2016 roku 
zaowocowały rozszerzeniem oferty o najwyższej jakości smartfony chińskich marek, takich jak 
m.in.: Xiaomi, Doogee, HOMTOM, Bluboo, Ulefone czy UMi. Jednym z bieżących, kluczowych 
dla firmy celów jest sukcesywne wprowadzanie do oferty dystrybucyjnej kolejnych brandów i 
budowanie kompetencji najbardziej profesjonalnego importera tego typu urządzeń w Polsce. 
 
Więcej informacji na stronie: www.ckmediator.pl 
 

http://www.ckmediator.pl/

