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Fem ting du ikke vidste
om opladning af
mobilen
Har du nogensinde spekuleret på, hvad der er optimal opladetid for din
mobil, om det skader med klatladning eller om den lader hurtigere i flytilstand? Her får du svar!
At oplade mobilen er noget de fleste danskere gør dagligt. Alligevel er der
en række spørgsmål, som går igen, når danskerne ønsker råd i Elgiganten.

- Vores kunder spørger os i butikkerne om opladning hver eneste uge, og
blandt det de spørger mest om er, om der findes en optimal ladetid for
mobilen. Her svarer vi, at dette selvfølgelig vil variere fra telefon til telefon
– beroende på hvor stort batteriet er - men at et sted mellem 2,5 og 3 timer
bør være god ladetid. Her bør man også tjekke vejledningen som kommer
med mobilen, siger Michael West, salgschef for Telecom i Elgiganten.
En anden klassiker som mange spekulerer på, er om klatladning af mobilen
- altså at afbryde ladningen før batteriet er helt fuldt - er skadelig for
telefonen.
- Klatladning er helt fint
- Alle mobiltelefoner som sælges i dag kommer med batterier som tåler
såkaldt klatladning og batteriet vil dermed ikke tage skade af at blive ladet
delvist op. Det spiller kort og godt ingen rolle, hvordan man vælger at lade
batteriet op, siger Michael West.
Han fortæller videre at mobilen faktisk lader hurtigere hvis man sætter den
i fly- eller sparestilstand, og hvis man slukker den helt går det endnu
stærkere, simpelthen fordi den da bruger mindre strøm undervejs. Hvor stor
denne effekt er, vil imidlertid variere fra telefon til telefon.
Kan man bruge iPad-laderen til mobilen?
- Mange spekulerer også på, om man kan lade mobilen hurtigere hvis man
bruger en kraftigere lader, for eksempel hvis man lader en iPhone med en
iPad-lader. Her er der desværre ingenting at hente. Grunden til det er, at det
er telefonen der ”bestemmer” hvor meget strøm den kan tage imod, og
laderen vil så tilpasse styrken efter dette. På den anden side så skader det
heller ikke at bruge en kraftigere lader, siger Michael West.
Noget der heller ikke vil skade batteriet er at lade det helt op når telefonen
er spritny.
- Nej, det vil ikke have nogen som helst negativ effekt på batteriet eller
skade det på nogen måde. Så hvis man vil lade en ny mobil helt op efter
man har pakket den ud af æsken, så er det helt fint, afslutter Michael West.
Fem hurtige fakta om opladning af mobiltelefon:
- Det skader ikke telefonen på nogen måde at lade den helt op når den er
spritny.
- Optimal ladetid varierer fra mobil til mobil men 2,5 til 3 timer bør være
passende.
- Klatladning af mobilen er ikke skadelig. Det giver heller ikke øget effekt at
vælge klatladning.

- Mobilen kan lade noget hurtigere hvis man slukker den eller sætter den i
spare- og fly-tilstand.
- Man lader ikke mobilen hurtigere ved at bruge kraftigere lader, f.eks. iPadlader til iPhone.
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