
المنتفخة أيون ليثيوم بطاريات مع التعامل
 .الليثيوم أيون بوليمر بطارية في أيون الليثيوم بطاريات أنواع أحد يتمثل. أيون ليثيوم بطاريات Dell من المحمولة الكمبيوتر أجهزة تستخدم المحمولة، الكمبيوتر أجهزة غالبية غرار على

 مع خاصة (مكُالس القليل التصميم على المرتكزة العملاء لتفضيلات اًنظر الإلكترونيات صناعة في ًامعتاد استخدامها وأصبح الأخيرة السنوات في أيون الليثيوم بطاريات شهرة تزايدت
 لخلايا انتفاخ حدوث إمكانية عن الأساس في أيون ليثيوم بوليمر بطارية تقنية إلى الاستناد ينتج. للبطارية الطويلة العمل وفترة) فائق بشكل مكُالس القليلة الأحدث المحمولة الكمبيوتر أجهزة

البطارية
 الكمبيوتر استخدام عن توقف وظائفه، في خلل إلى يؤدي الذي الداخلية لمكوناته أو الجهاز لحاوية التلف من المزيد حدوث لمنع. المحمول الكمبيوتر أداء على ًاسلبي المنتفخة البطارية تؤثر قد

.البطارية بتصريف والسماح المتردد التيار مهايئ فصل طريق عن شحنته تفريغ إلى واعمد المحمول

 المنتفخة البطارية استبدال خيارات على للتعرف Dell لدى المنتجات دعم بقسم بالاتصال نوصي. صحيح بشكل منها والتخلص استبدالها ويتعين المنتفخة البطاريات استخدام عدم يجب
.Dell لدى معتمد صيانة خدمة فني بلِق من الاستبدال خيارات ذلك في بما الصيانة، خدمة عقد أو الساري الضمان شروط بموجب

واستبدالها أيون ليثيوم بطاريات مع التعامل إرشادات

.أيون ليثيوم بطاريات مع التعامل عند الحذر توخ•

.النظام من إزالتها قبل البطارية شحنة تفريغ إلى اعمد•

 يعني فهذا التشغيل، زر على الضغط حين التشغيل عن النظام توقف عند. فقط البطارية طاقة على النظام وتشغيل النظام من المتردد التيار مهايئ فصل إلى اعمد البطارية، شحنة لتفريغ
.بالكامل مشحونة البطارية أن

.خارجية بأجسام اختراقها أو تشويهيها أو رميها أو البطارية سحق إلى تعمد لا•

.وخلاياها البطارية مجموعات تفكيك أو مرتفعة لحرارة البطارية تعريض إلى تعمد لا•

.البطارية سطح على تضغط لا•

.البطارية ثني إلى تعمد لا•

.اتجاهها عكس شدها أو البطارية لرفع نوع أي من أدوات تستخدم لا•

.للخطر التعرض إلى سحقها أو ثنيها أو ثقبها يؤدي قد حيث تحريرها تحاول فلا انتفاخها، نتيجة جهاز في محشورة البطارية كانت إذا•

.التعليمات من المزيد على والتعرف للمساعدة https://www.dell.com/support على Dell منتجات بدعم اتصل

 ومصممة فقط Dell من شراؤها تم بطارية اًمستخدم البطارية استبدل. انفجار أو لحريق التعرض خطورة زيادة إلى متوافقة غير أو Dell إنتاج من ليست بطارية استخدام يؤدي قد•
//:https من الأصلية البطاريات شراء على اًدائم احرص. بك الخاص الكمبيوتر جهاز مع الأخرى الكمبيوتر بأجهزة الخاصة البطاريات تستخدم لا. Dell كمبيوتر مع للعمل

www.dell.com من أو Dell مباشرة.ً

 الكمبيوتر بطارية أداء تحسين كيفية حول المعلومات من لمزيد. مرتفعة لحرارة التعرض أو الشحن دورات عدد أو الافتراضي العمر مثل عديدة لأسباب أيون ليثيوم بطاريات تنتفخ أن يمكن
.الشائعة الأسئلة-  Dell من المحمول الكمبيوتر بطارية راجع المشكلة، حدوث احتمال وتقليل الافتراضي عمرها وزيادة المحمول
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