iPhone pil değiştirme süreci
ve merak edilenler
Merhaba,
Bu yazımda, yakın bir zamanda gerçekleştirmiş olduğum iPhone
pil değişimi hakkındaki süreci aktarmaya çalışacağım.
Umarım, pil değişimi yapmayı düşünenler için faydalı olur.
Kullanmış olduğum iPhone 6S yaklaşık 2.5 yıllık bir cihaz
olduğundan, pil seviyesi oldukça azalmıştı.
Pilin maksimum kapasitesi, %79’a kadar düşmüştü.
Pilin çabuk tükeniyor olması, artık bana bir servis yolunun
görünmesi anlamına geliyordu.
Zaten, birkaç aydır cihazımın pilini değiştirmek için fırsat
kolluyordum.
Apple’ın, pillerde indirime gitmesi tam da zamanında imdadıma
yetişti.
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Cihazımızın pilini değiştirmek için, öncelikle bir rezervasyon
oluşturmamız gerekiyor.
İstanbul’da iki adet Apple Store olması sebebiyle, buralardan
randevu almak imkânsıza yakın bir şey maalesef.
Randevu almadan gitmek de açıkçası işime gelmedi.
Onca yol gittikten sonra, rezervasyonunuz yok diye geri
çevrilebilirdim.
İşi şansa bırakmamak için, Apple yetkili servislerinden hizmet

almaya karar verdim.

Rezervasyonumuzu oluşturalım
Apple yetkili servislerinden hizmet almaya karar verdik fakat,
yine de bir rezervasyon oluşturmamız gerekiyor.
Bunun için,
Apple Destek
Uygulamasından faydalandım.
Uygulama, iOS 11 yüklü tüm Apple ürünlerinde kullanılabiliyor.
Ayrıca, uygulama kullanmak istemeyenler,
Buradan
İşlem gerçekleştirebilirler.
Uygulamayı açıp, destek alın sekmesine giriş yapıyoruz.
Birden fazla Apple ürünümüz varsa, destek almak istediğimiz
ürünümüzü seçiyoruz.
Pil, Güç ve Şarja dokunuyoruz.
Karşımıza çıkan seçeneklerden,
bölümüne giriş yapıyoruz.
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Onarım için getirin seçeneği altında, hemen konum bulun
alanına giriş yapıyoruz.
Konum servisleri kapalıysa açmamızı isteyecek, onay vererek
devam ediyoruz.
Konum servislerini aktif hale getirdikten sonra, rezervasyon
yapmak istediğimiz Apple yetkili servisini seçiyoruz.
Randevu saatleri, ilgili servisi seçtikten sonra görünecektir.

Bize uygun servisi ve saati seçtik. Son aşamada, bilgilerimizi
inceliyoruz ve rezervasyonumuzu tamamlıyoruz.
İşlemin ardından, Apple tarafından bir bilgilendirme e-postası
alıyoruz.
Ancak, bu e-postanın gelip gelmemesi çok da önemli değil.
Uygulamadaki hesap sekmesindeki son etkinlikler seçeneği
üzerinden, almış olduğumuz randevu bilgilerini görüntülememiz
mümkün.
Apple Destek uygulaması, Randevumuza yaklaşık 1 saat kala
bizlere bir hatırlatma bildirimi gönderiyor.
Ben, randevumu Perşembe akşamı oluşturdum.
Bana uygun olan gün Cumartesiydi ve o gün, saat 14:00’e
randevu aldım.
Şişli’de bulunan
Artı Troy
Üzerinden hizmet aldım.

Haydi, servise gidiyoruz!
Artık, son işlemleri tamamlamak için servise gidebiliriz.
Cihazımı götürürken, umarım işlemler uzamaz ve aynı gün cihazı
teslim alırım diye düşünüyordum.
Çok şükür öyle de oldu.
Kapıdan içeri girdim, baktım herkes numara alıyor.
Eh, bir tane de biz alalım dedik.
Numarayı aldıktan sonra, her ihtimale karşı görevlinin yanına
gittik ve rezervasyonumuzun olduğunu söyledik.

Görevli, sağolsun
ilgiliydi.

oldukça

güler

yüzlüydü

ve

oldukçada

İşini severek yaptığı her halinden belliydi.
Sıra bana geldiğinde, cihazımın pilini değiştirmek istediğimi
söyledim.
Cihazı teslim ederken, görevli bayan cihazda ekstra bir
problemin bulunmaması halinde, bir saat içerisinde cihazı
alabileceğimi söyledi.
Oturup beklemeye başladım.
Yaklaşık 40
elimdeydi.
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Baktığımda, telefonun şarj seviyesi %20’deydi.
Ödemeyi yaparak teşekkür ettim ve servisten ayrıldım.
İşlemlerin sorunsuz ve hızlı bir biçimde tamamlanması, beni
son derece mutlu etti.
Hele, Pil Sağlığından, pilin maksimum kapasitesini %100 olarak
görmenin keyfi gerçekten bir başka.
Bu arada, pil değişim ücretinin 129 TL olduğunu belirteyim.
Ancak cihazınızın garantisi devam ediyorsa, pilinizi ücretsiz
olarak değiştirebilirsiniz.
Bu ücret, garantisi olmayan cihazlar için geçerli.
Son olarak, indirimli pil değiştirme tarihinin, 31 Aralık’a
kadar geçerli olduğunu hatırlatmak isterim.
Süreçle ilgili yazacaklarım bu kadar.
Merak ettiğiniz daha farklı şeyler olursa, yazının altına
yorum bırakabilirsiniz.

