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Cep telefonundan dizüstü bilgisayara kullan-
dığımız birçok cihazın şarj edilebilir pili var. 
Bu cihazlar genellikle lityum iyon polimer 
adı verilen bir tür Li-ion pil kullanıyor.  Li-ion 
piller güvenli, hafif, hızlı şarj edilebilir ve gö-
rece ucuz olmasından dolayı tercih ediliyor. 
Öte yandan günlük hayatın bir parçası olan 
pilli cihazların en olmadık zamanda şarjının 
bitmesi modern insanın sıkıntılarının başın-
da geliyor. Şarj edilebilir piller zaman için-
de depolama kapasitesini kaybetmeye başlı-
yor. İlk aldığınızda bir gün boyunca rahatlık-
la kullandığınız bir cep telefonu bir yıl son-
ra akşam olmadan şarjı biter hâle gelebili-
yor. Li-ion pillerin ömrü şarj döngü sayısı ile 
tanımlanıyor. Ortalama 300 ila 500 şarj dön-
güsünden sonra Li-ion pillerin depolama ka-
pasiteleri önemli ölçüde düşüyor. Muhteme-
len önümüzdeki otuz yıl içerisinde çok uzun 
ömürlü pillerin çıkmasıya sorun tümüyle çö-
zülecek olsa da bugün için yapabileceklerini-
ze göz atalım:

n

Pili %20 ila %80 doluluk oranında 
kullanın. Piller tümüyle bittiğin-
de ya da tam doluluğa yakın oldu-
ğunda daha çabuk yıpranıyor.

n

Cihazınızı gece şarja takmayın. 
Bu durumda pil uzun bir süre 
%100 dolulukta durduğu için öm-
rü kısalıyor. Üstelik mini şarj dön-
güsü (%100 -> %99 -> %100) pil 
ömrüne olumsuz etki ediyor. Ba-
zı şarj kabloları cihaz şarj oldu-
ğunda güç akışını otomatik kese-
rek pil ömrünü uzatmayı sağlıyor, 
bulabilirseniz bu tür kabloları kul-
lanın.

n

Hızlı şarj özelliğini pek fazla kul-
lanmayın. Bazı cihazlarda hız-
lı şarjı kapatma ayarı bulunuyor. 
Hızlı şarj özelliği, cihazların pil-
lerini kısa sürede doldurmak için 
hayli faydalı olsa da pil ömrünü 
önemli ölçüde kısaltıyor. Bu özel-
liği acil durumlar dışında kullan-
mamaya gayret edin. 

n

Cihazı oda sıcaklığında kullanın. 
Aşırı sıcak veya aşırı soğuk, pil 
ömrünün kısalmasına neden olu-
yor. Özellikle gece yatarken yastık 
altına konulan cihazlar aşırı ısına-
biliyor, hatta tehlikeli yaralanma-
lara neden olabiliyor.

n

Cihazınız şarj olurken yoğun güç 
gerektirecek şekilde kullanmayın. 
Oyun oynamak, yüksek çözünür-
lüklü video izlemek gibi cihazın sı-
nırlarını zorlayacak işlemler, yük-
sek voltaj ve yüksek sıcaklık ile bir-
leşince pil ömrünü kısaltıyor.

n

Cihazlarınızı uzun bir süre kullan-
mamayı düşünüyorsanız pil öm-
rünü %70 civarında bırakın ve se-
rin bir yerde muhafaza edin. Pil-
leri tam dolu hâlde bırakmak yıp-
ranmalarını hızlandırır.

n

Tüm bu tavsiyelere rağmen, her 
pilin bir ömrü olduğunu unutma-
yın. Ne kadar dikkatli kullanırsa-
nız kullanın bir süre sonra cihazın 
pilini değiştirmeniz gerekebilir.
_

http://bit.ly/pil-omru

Nasıl Şarj Etmeli?

Buğday Yığınları 
(Yaz Sonu) 
Tarih: 1890/91
Sanatçı: 
Claude Monet
Fransız, 1840-1926

İki Kız Kardeş 
(Balkonda) 
Tarih: 1881
Sanatçı: 
Pierre-Auguste Renoir
Fransız, 1841-1919
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