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Kännykkätuki – lukeminen ja kirjoittaminen
Nämä tehtävät on tarkoitettu yhdistettäväksi Kännykkätuki-ohjeen kanssa.
Lue alla olevat tekstit erilaisista kännykkätuista. Vastaa sen jälkeen tekstien perässä
oleviin kysymyksiin.

”Virkattu kännykkätuki
Mies tykkää lueskella päivän lehtiä kännykästään pöydän ääressä ja yrittää haalia
milloin mitäkin kännykän alle, jotta se pysyisi sopivassa lukuasennossa. Kun
Pinterest sitten yhtenä päivänä tarjosi pinnattavakseni virkattua kännykkätukea, niin
sehän oli siinä!
Kännykkätuen - vai pitäisikö sanoa kännykkätyynyn - kulmaan kiinnitin pätkän
nahkanauhaa tasaniitillä lenkiksi, josta tyynyn voi ripustaa koukkuun silloin kun se ei
ole käytössä.
Suhtauduin aluksi vähän varauksella tämän kännykkätuen toimivuuteen, mutta ihan
syyttä. Se hoitaa tehtävänsä ihan loistavasti, ja kännykän voi laittaa siihen vaakaan
tai pystyyn. Ja tabletin kanssakin se toimii, kun tabletti on vaaka-asennossa.”
Lähde: http://uutar.blogspot.com/2016/06/

Kysymykset:
a) Miksi kirjoittaja halusi valmistaa kännykkätuen?

b) Mikä häntä arvelutti tuotteessa?

”Multipidike kännykälle + teline autoon tai seinään
Monipuolinen kännykkäpidike. Sen avulla pidät kännykkää helposti yhdellä kädellä
samalla, kun kirjoitat viestejä tai selaat Facea. Saat sen avulla puhelimen pöydälle
kallelleen. Paketissa tulee myös näppärä teline, johon voit ripustaa puhelimesi
multipidikkeestä. Voit myös makoilla sohvalla ilman pelkoa, että kännykkä tipahtaa
naamalle. Multipidikkeen silikoninen lenkki on helppo liu’uttaa tarpeen mukaan
näkyviin ja piiloon. Silikoni ei luista helposti, joten puhelimesi pysyy hyvin yhden
sormen varassa. Ja Multipidike suojaa puhelimesi takaosaa myös naarmuilta.
Tuotepäällikkö käyttänyt tätä jo useamman kuukauden eikä kuulemma halua luopua
siitä.”
Lähde: https://www.e-ville.com/fi/3045603-puhelintelineet/23307-kannykka-teline-autoon-taiseinaan-silikoninen-luistamaton.html

Kysymykset:
a) Mitkä ovat tämän kännykkätuen parhaat ominaisuudet?

b) Mitkä ovat tuotepäällikön terveiset?

”iRelax säkkituoli pöytäteline matkapuhelimille
Loistava tapa säilyttää puhelinta työpöydällä! Tämä pikku "hernepussi" sopiikin
luonnollisen täydellisesti lähes kaikille puhelinmalleille. iRelax antaa rankkaa työtä
tekevän puhelimesi relata viileän tyylikkäästi täysin aidon mallisessa mutta
miniatyyrikokoisessa säkkituolissa. Ei enää puhelimen pinnan naarmuuntumista
kovalla ja kylmällä pöydällä - pehmeäpintainen iRelax -säkkituoli onkin jokaisen
puhelinmallin unelmaistuin!”
Lähde: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/30674/cxvxm/iRelax-sakkituoli-poytatelinematkapuhelimille

Kysymykset:
a) Miten tuotetta kuvaillaan mainoksessa?

b) Mitä iRelax -pöytätelineen käyttäjän ei tarvitse enää pelätä?

Tehtävä:
Kirjoita alle oma esittelyteksti valmistamastasi kännykkätuesta. Voit mainita
tekstissä erimerkiksi tuotteen mitat, värin sekä painon. Voit myös kuvailla, miten sitä
käytetään ja mitkä ovat sen ominaisuudet. Kirjoita kokonaisin lausein.

