iPhone a prijateľný rozsah prevádzkovej teploty
Udržiavanie iPhone v prijateľnom rozsahu prevádzkovej teploty
A) PREVÁDZKOVÁ=VNÚTORNÁ TEPLOTA
Zahrievanie zariadenia pri používaní alebo nabíjaní batérie je normálny jav. Vonkajší
povrch zariadenia funguje ako chladiaci systém, ktorý prenáša teplo zvnútra zariadenia do
chladnejšieho okolitého vzduchu.
Ak vnútorná teplota zariadenia prekročí normálny prevádzkový rozsah, zariadenie bude
chrániť svoje vnútorné súčasti tým, že sa pokúsi regulovať svoju teplotu.
Ak zariadenie prekročí určitú hraničnú teplotu, zobrazí sa obrazovka s upozornením na
teplotu.
Zariadenie sa prestane nabíjať.
Displej stmavne alebo sčernie.
Pri navigácii: Zariadenie vypne displej a zobrazí upozornenie Teplota: iPhone sa potrebuje
ochladiť.

B) TEPLOTA OKOLIA
Zariadenia so systémom iOS používajte v prostredí s teplotou od 0 do 35 °C = okolitá
teplota, teplota okolia (nie teplota telefónu). Používanie zariadenia v prostredí s vysokou, či
nízkou teplotou môže spôsobiť, že zariadenie zmení svoje správanie, aby regulovalo svoju
teplotu. Používanie zariadenia so systémom iOS v prostredí s veľmi nízkou teplotou mimo
rozsahu prevádzkovej teploty môže dočasne skrátiť výdrž batérie a spôsobiť, že zariadenie
sa vypne. Keď zariadenie prenesiete späť do prostredia s vyššou teplotou, výdrž batérie sa
obnoví na normálnu úroveň.
Podmienky s vyššou okolitou teplotou a činnosti, ktoré môžu spôsobiť zmenu výkonu a
správania zariadenia:
Ponechanie zariadenia v aute počas horúceho dňa.
Dlhodobé ponechanie zariadenia na priamom slnku.
Dlhodobé používanie určitých funkcií v prostredí s vysokou teplotou alebo na priamom
slnku, ako je napríklad sledovanie polohy alebo navigácia systémom GPS v aute alebo
hranie hry náročnej na graﬁku.
Ak vnútorná teplota zariadenia prekročí normálny prevádzkový rozsah, zariadenie bude
chrániť svoje vnútorné súčasti tým, že sa pokúsi regulovať svoju teplotu. V takom prípade
sa môžu vyskytnúť nasledujúce situácie:
Ak zariadenie prekročí určitú hraničnú teplotu, zobrazí sa obrazovka s upozornením na
teplotu podobná nasledujúcej:
Zariadenie sa prestane nabíjať.
Displej stmavne alebo sčernie.
Ak chcete obnoviť normálnu prevádzku zariadenia, stlačte tlačidlo Domov a potiahnutím
prstom zariadenie odomknite. Keď zariadenie dostatočne vychladne, môžete ho ďalej
normálne používať.
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