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טיפול בסוללות ליתיום-יון נפוחות
בדומה למרבית המחשבים הניידים ,המחשבים הניידים של  Dellמשתמשים בסוללות ליתיום-יון .אחד מסוגי סוללת הליתיום-יון הוא סוללת הליתיום-יון
הפולימרית .הפופולריות של סוללות ליתיום-יון פולימריות נסקה בשנים האחרונות והן הפכו לרכיב סטנדרטי בתעשיית מכשירי החשמל והאלקטרוניקה בזכות
החיבה של לקוחות לגורם צורה דק( במיוחד במחשבים הניידים החדשים והדקים במיוחד )וחיי הסוללה הארוכים שלהן .הטכנולוגיה של סוללת הליתיום-יון
הפולימרית טומנת בחובה סיכון מובנה של התנפחות תאי הסוללה
סוללה נפוחה עלולה לפגוע בביצועי המחשב הנייד .כדי למנוע נזקים נוספים למארז או לרכיבים הפנימיים של המכשיר ,דבר שיוביל לתקלות ,יש להפסיק את
השימוש במחשב הנייד ולפרוק אותו ,על-ידי ניתוק מתאם ה AC-כדי לאפשר לסוללה להתרוקן.
אין להשתמש בסוללות נפוחות ,אלא להחליף אותן ולהשליך אותן כפסולת בהתאם להוראות .אנו ממליצים לפנות למחלקת התמיכה במוצרים של  Dellכדי
לקבל את מלוא האפשרויות להחלפת סוללה נפוחה ,בכפוף לתנאי האחריות או חוזה השירות הרלוונטיים ,כולל אפשרות של החלפה על ידי טכנאי שירות
מוסמך של .Dell
הנחיות לטיפול בסוללות ליתיום-יון והחלפתן
•

נקוט משנה זהירות בעת טיפול בסוללות ליתיום-יון.

•

פרוק את הסוללה לפני הסרתה מהמערכת.
כדי לפרוק את הסוללה ,נתק את מתאם ה AC-מהמערכת והפעל את המערכת באמצעות אספקת חשמל מהסוללה בלבד .כאשר המערכת לא נדלקת
בלחיצה על לחצן ההפעלה ,פירוש הדבר שהסוללה נפרקה באופן מלא.

•

אין למעוך ,להפיל ,להשחית או לנקב את הסוללה באמצעות חפצים זרים.

•

אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות גבוהות או לפרק את מארז הסוללה והתאים שלה.

•

אין להפעיל לחץ על פני השטח של הסוללה.

•

אין לכופף את הסוללה.

•

אין להשתמש בכלים מכל סוג כדי לשחרר את הסוללה או להפעיל עליה לחץ.

•

אם הסוללה נתקעת בתוך התקן כתוצאה מהתנפחות ,אין לנסות לחלץ אותה מכיוון שפעולות כגון ניקוב ,כיפוף או מעיכת הסוללה עלולות להיות
מסוכנות.
פנה אל מחלקת התמיכה במוצרים של  Dellבכתובת  https://www.dell.com/supportלקבלת סיוע והוראות נוספות.

•

שימוש בסוללה שאינה של  Dellאו שאינה תואמת עלול להגדיל את הסכנה לשריפה או להתפוצצות .החלף את הסוללה אך ורק בסוללה תואמת שנרכשה
מ ,Dell-המיועדת לשימוש במחשב  Dellשברשותך .אל תשתמש בסוללה ממחשבים אחרים במחשב שברשותך .הקפד תמיד לרכוש סוללות מקוריות
בכתובת  https://www.dell.comאו ישירות מ Dell-בדרכים אחרות.

סוללות ליתיום-יון עלולות להתנפח מסיבות שונות כגון גיל ,מספר מחזורי טעינה או חשיפה לחום גבוה .לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן לשפר את
הביצועים ואת אורך חייה של הסוללה של המחשב הנייד וכיצד למזער את הסבירות שבעיה כזאת תתרחש ,ראה Dell Laptop Battery - Frequently Asked
( Questionsשאלות נפוצות בנושא סוללת המחשב הנייד של ).Dell
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