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Håndtering af opsvulmede litium-ion-batterier
Som de fleste laptops anvender laptops fra Dell litium-ion-batterier. En type litium-ion-batteri er litium-ion-polymer-batteriet. Litium-ionpolymer-batterier er blevet mere populære i de senere år og er blevet standard i elektronikbranchen på grund af kunder, der foretrækker en
smal form (særligt med nyere ultratynde laptops) og lang batteritid. En uomgængelig egenskab ved teknologien i litium-ion-polymerbatterier er den potentielle opsvulmning af battericellerne
Et opsvulmet batteri kan påvirke computerens ydeevne. For at undgå yderligere skade på enhedens kabinet eller interne komponenter, som
fører til funktionsfejl, skal du stoppe med at bruge laptoppen og aflade den ved at frakoble AC-adapteren og lade batteri drænes.
Opsvulmede batterier må ikke anvendes og skal udskiftes og bortskaffes korrekt. Vi anbefaler at kontakte Dells produktsupport for at finde
ud af muligheder for at udskifte opsvulmede batterier under betingelserne for den relevante garanti eller servicekontrakt, herunder
muligheder for en udskiftning udført af en Dells autoriserede teknikere.
Retningslinjer ofr håndtering og udskiftning af litium-ion-batterier
•

Udvis forsigtighed, når du håndterer litium-ion-batterier

•

Aflad batteriet, før du fjerner det fra systemet.
For at aflade batteriet skal AC-adapteren frakobles fra systemet, så systemet kun fungerer med strøm fra batteriet. Når systemet ikke
længere tænder, hvis tænd/sluk-knappen bliver trykket ind, så er batteriet helt afladet.

•

Mas, tab, beskadig eller gennembor ikke batteriet med fremmedlegemer.

•

Udsæt ikke batteriet for høje temperaturer, eller demonter batteripakker og -celler.

•

Tryk ikke på batteriets overflade.

•

Bøj ikke batteriet.

•

Brug ikke redskaber af nogen form for at lirke på eller mod batteriet.

•

Hvis batteriet kommer til at sidde fast i enheden som følge af opsvulmning, må du ikke prøve at frigive det ved at punktere, bøje eller
mase batteriet. Det kan være farligt.
Kontakt Dells produktsupport på https://www.dell.com/support for at få hjælp og yderligere vejledning.

•

Brug af et batteri, der ikke er fra Dell eller er inkompatibelt, kan øge risikoen for brand eller eksplosion. Udskift kun batteriet med et
kompatibelt batteri købt fra Dell, der er designet til at fungere med din Dell computer. Brug ikke et batteri fra andre computere sammen
med computeren. Køb kun originalbatterier fra https://www.dell.com eller på anden måde direkte fra Dell.

Litium-ion-batterier kan svulme op af forskellige grunde såsom alder, antal opladningscyklusser eller udsættelse for høj varme. Få mere at
vide om, hvordan levetiden og ydeevnen for laptoppens batteri kan forbedres og muligheden for at problemet opstår minimeres, her Batteri
i Dell-laptop – ofte stillede spørgsmål.
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