
Cách phù hợp để cứu một chiếc điện thoại 
thông minh bị ướt 

Với hàng trăm cách mà điện thoại của bạn có thể tiếp xúc với chất 

lỏng đe dọa tính mạng, bạn nên biết phải làm gì khi điều đó xảy ra. 

Nó rơi vào bồn cầu trong nhà vệ sinh. Hành động vụng về của bạn đã làm 

đổ cốc nước lên nó. Bạn đã quên nó trong túi của bạn khi bạn nhảy xuống 

hồ bơi. Đó chỉ là một vài trong số hàng trăm cách mà điện thoại của bạn 

có thể tiếp xúc với chất lỏng gây nguy hiểm đến tính mạng. 

May mắn thay, chống thấm nước đã trở thành tiêu chuẩn chủ yếu trên điện 

thoại hiện đại. IPhone mới, thiết bị Samsung Galaxy và điện thoại Pixel mới 

nhất của Google đều có khả năng chống nước hoặc chống thấm ở một 

mức độ nào đó. Mức độ chống nước của điện thoại được đo trên thang 

điểm IP (hoặc Bảo vệ chống xâm nhập). Nếu điện thoại của bạn được xếp 

hạng với một số lượng cao, chẳng hạn như bảo vệ IP67 hoặc IP68, xin 

chúc mừng, nó có thể sẽ ổn! Nhưng nếu nó có đánh giá thấp hơn hoặc 

không có gì cả, bạn nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trước khi bắt 

đầu ngâm mình trong bồn nước nóng với Sidekick đáng tin cậy của bạn. 

Vì vậy, khi điện thoại của bạn quyết định lặn xuống nước, ngay sau khi 

bạn hoàn toàn lo lắng, có thể bạn sẽ bắt đầu điên cuồng gõ vào tất cả các 

nút, thổi vào nó hoặc làm nổ nó bằng máy sấy tóc để nhanh chóng loại bỏ 

hết lượng nước đó. Mặc dù đó đều là những hành động có ý nghĩa, nhưng 

hãy đoán xem? Hoàn toàn là cách tiếp cận sai lầm. Đây là cách phù hợp 

để cứu chiếc điện thoại thông minh bị vô nước của bạn. 
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Đầu tiên, hãy truy xuất nó càng nhanh càng tốt. Nếu điện thoại của bạn 

vẫn ở dưới đáy bể sục hoặc bồn cầu, hãy lấy điện thoại ra càng sớm càng 

tốt. Càng ở trong chất lỏng lâu, khả năng bị hư hỏng càng lớn. 

Khi thiết bị không còn ngập nước, hãy tắt nguồn ngay lập tức. Đừng cố 

nhấn bất kỳ nút nào khác hoặc tải bất kỳ ứng dụng nào, chỉ cần tắt nó đi.  

Nếu bạn có điện thoại có pin rời, hãy tháo pin ra. Bạn muốn cắt điện trong 

thiết bị càng nhanh càng tốt để ngăn chặn khả năng xảy ra đoản 

mạch. Hầu hết các điện thoại thông minh hiện nay không có pin tháo rời, 

nhưng một số mẫu cũ hơn hoặc các mẫu mới được thiết kế có tính đến 

khả năng sửa chữa như Nokia 1.3 , cho phép bạn tháo pin ra. 

Không sấy khô điện thoại còn ướt hoặc để điện thoại trong lò nướng! Nhiệt 

có thể làm hỏng các thiết bị điện tử mỏng manh bên trong. Những gì bạn 

nên làm là lau nhanh điện thoại không có vỏ bằng khăn sạch, đảm bảo 

không có nước vô tình chảy vào cổng sạc, khe cắm SIM hoặc MicroSD 

hoặc giắc (jack) cắm tai nghe (nếu điện thoại của bạn vẫn còn) . Nếu có 

dấu vết của nước bị kẹt bên trong các vết nứt hoặc vết lõm của vỏ máy, 

hãy thử cẩn thận và thận trọng bằng cách sử dụng khí nén để thổi nó 

ra. Nếu bạn không có lon khí nằm xung quanh, bạn có thể dùng miệng để 

thổi nhẹ ra ngoài. Chỉ cần lưu ý không để nước thổi thêm vào bên trong 

điện thoại hoặc thêm bất kỳ chất nào của riêng bạn vào hỗn hợp. 

Tiếp theo, chúng ta có một vài tùy chọn khác nhau. Nếu bạn tìm kiếm trên 

internet hoặc hỏi bạn bè, một lời khuyên phổ biến mà bạn sẽ nghe được là 

hãy nhét thiết bị của mình vào một túi gạo. Nó có thể hiệu quả, nhưng 

phương pháp đó có thể gây ra một số vấn đề. Mặc dù gạo có tính hấp thụ, 

nhưng nó không có khả năng thu thập tất cả độ ẩm ẩn sâu bên trong điện 

thoại của bạn, vì vậy nó chỉ có tác dụng khắc phục một phần. Ngoài ra, 
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cơm sẽ nhão và dính khi nó hấp thụ nước, và sau đó bạn có thể có vấn đề 

với những hạt cơm dẻo dính trong các đường nối và cổng của điện thoại 

hoặc bụi bám sâu trong các kẽ hở của thiết bị. Bạn có thể quấn điện thoại 

một cách lỏng lẻo trong khăn giấy trước khi thả điện thoại vào gạo, nhưng 

đây vẫn không phải là lựa chọn tốt nhất của bạn. 

Tốt hơn hết bạn nên nhờ đến những người chuyên nghiệp để được giúp 

đỡ. Một số cửa hàng bán lẻ như Staples cung cấp dịch vụ sửa chữa điện 

thoại bị ướt TekDry sử dụng máy được thiết kế đặc biệt để kéo nước ra 

ngoài. Dịch vụ này không hề rẻ: Việc sửa chữa một chiếc điện thoại thông 

minh bị ngâm nước sẽ khiến bạn mất 70 đô la. Ngoài ra, các hạn chế của 

Covid có thể có nghĩa là một cửa hàng gần bạn có thể không mở cửa, vì 

vậy hãy nhớ gọi điện và kiểm tra với cửa hàng trước khi bạn đến. 

Tất nhiên, đối với những tai nạn dễ xảy ra và dù cẩn thận như thế nào, 

bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc ngâm điện thoại không thể tránh khỏi 

này trước bất kỳ tai nạn thực tế nào. Lựa chọn thông minh nhất là có sẵn 

chất hút ẩm tổng hợp (chất làm khô). Chúng thường có dạng những gói 

vuông nhỏ mà bạn tìm thấy trong hộp đựng giày và gói thịt bò khô. Bạn 

biết đấy, những thứ "Không được ăn ". Những gói này thường chứa một ít 

hạt silica gel, có tác dụng hút ẩm xung quanh chúng. Chúng làm việc 

nhanh chóng và hiệu quả hơn lúa gạo, và chúng ít gây them phiền toái. 

Bạn cũng có thể tích trữ các gói mà bạn đã nhận được miễn phí. Bắt đầu 

ngay bây giờ: Mỗi khi bạn thấy một gói hút ẩm lỏng lẻo trong hộp có ổ 

cứng mới hoặc một lô hàng gia vị hoặc bất cứ thứ gì, hãy kéo nó ra và cất 

vào hộp kín. (Bạn cũng có thể mua các gói hút ẩm với số lượng lớn .) Đổ 

tất cả chúng vào một hộp nhựa hoặc thủy tinh mà bạn chắc chắn có niêm 

phong kín khí. Sau khi bạn đã thu thập được một loạt chúng, bạn đã có 
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sẵn một thứ cứu hộ khẩn cấp cho điện thoại. Chỉ cần thả điện thoại đã 

được phủ lớp sơn vào hộp đựng để nó được bao quanh bởi các gói, niêm 

phong hộp đựng và đợi từ 24 đến 48 giờ. 

Nine Lives Wet Phone Fix Giá 15 đô la  là một giải pháp làm sẵn mà bạn 

có thể đặt hàng và giữ trên kệ tại nhà. Bạn có thể định kỳ thả điện thoại 

vào túi nhựa kín khí (chẳng hạn như sau khi quần jean của bạn bị ngâm 

trong mưa bão) để đảm bảo không có hơi ẩm kéo dài nào bắt đầu gây hư 

hại bên trong điện thoại của bạn hoặc chỉ sử dụng nó nếu điện thoại của 

bạn gặp phải tình trạng dị ứng toàn bộ điện thoại (full-on liqui-mergency). 

Nanoflow X là một lựa chọn khác. Giải pháp tương tự như Nine Lives: Bạn 

chỉ cần niêm phong điện thoại của mình bên trong túi đựng chất hút ẩm, 

sau đó đợi một khoảng thời gian nhất định (12 đến 24 giờ) để điện thoại 

của bạn khô. Bạn có thể mua một chiếc túi với giá rẻ 5 đô la trên Amazon. 

Mẹo cho tất cả các phương pháp này là để chất hút ẩm làm được điều kỳ 

diệu của nó, nó cần được đựng trong hộp kín để chỉ có thể hút nước từ 

điện thoại của bạn chứ không phải từ không khí bên ngoài. Ngoài ra, bạn 

cần có đủ chất hút ẩm để hút hết nước. 

Làm theo những mẹo này, rất có thể điện thoại của bạn có thể sống sót 

sau khi bất thình lình bị ngập bởi nước. Nhưng nếu nó bị ngâm trong nước 

quá lâu, bạn có thể hết cách lựa chọn. Trong trường hợp đó, có lẽ cuối 

cùng đã đến lúc mua cho mình một chiếc điện thoại chống nước. 
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