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Seperti kebanyakan laptop, laptop Dell menggunakan baterai litium ion. Salah satu jenis baterai litium ion adalah baterai polimer litium ion.
Kepopuleran baterai polimer litium ion meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi standar dalam industri elektronik karena
pelanggan memilihnya atas dasar faktor pembentuk yang tipis (khususnya denga laptop ultra-tipis baru) dan masa pakai baterai yang lama.
Yang melekat dalam teknologi baterai polimer litium ion adalah potensi untuk penggembungan sel baterai

Baterai yang menggembung dapat memengaruhi kinerja laptop. Untuk mencegah kemungkinan kerusakan lebih lanjut pada kerangka
perangkat atau komponen internal yang menyebabkan gangguan fungsi, hentikan penggunaan laptop dan kosongkan daya dengan
memutuskan sambungan adaptor AC dan membiarkan daya baterai terkuras.

Baterai yang menggembung tidak boleh digunakan dan harus diganti, dan dibuang dengan benar. Kami menyarankan Anda untuk
menghubungi dukungan produk Dell untuk opsi mengganti baterai yang menggembung menurut ketentuan jaminan yang berlaku atau
kontrak layanan, termasuk opsi untuk penggantian oleh teknisi layanan resmi Dell.

Pedoman untuk menangani dan mengganti baterai Litium ion

● Hati-hati saat menangani baterai Lithium-ion.
● Kosongkan daya baterai sebelum membuangnya ke sistem.

Untuk mengosongkan daya baterai, cabut adaptor AC dari sistem dan operasikan sistem hanya dengan daya baterai. Saat sistem tidak
lagi menyala ketika tombol daya ditekan, daya baterai benar-benar telah kosong.

● Jangan menghancurkan, menjatuhkan, memotong, atau menembus baterai dengan benda asing.
● Jangan memaparkan baterai ke suhu tinggi, atau membongkar kemasan dan sel baterai.
● Jangan menekan permukaan baterai.
● Jangan menekuk baterai.
● Jangan gunakan alat jenis apa pun untuk mencungkil baterai.
● Jika baterai terjebak di dalam perangkat akibat menggembung, jangan coba untuk melepaskannya karena tusukan, bengkokan, atau

menghancurkan baterai bisa menjadi berbahaya.
● Jangan mencoba untuk memasang kembali baterai yang rusak atau menggembung ke PC notebook.
● Baterai yang menggembung harus dikembalikan ke Dell di dalam wadah pengiriman yang disetujui (disediakan oleh Dell), untuk

memenuhi peraturan transportasi pengangkutan atau dibuang di pusat daur ulang yang disetujui.

Hubungi dukungan produk Dell di https://www.dell.com/support untuk mendapatkan bantuan dan petunjuk lebih lanjut.
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● Menggunakan baterai yang tidak disediakan oleh Dell atau yang tidak kompatibel dapat meningkatkan risiko kebakaran atau ledakan.
Ganti baterai hanya dengan baterai kompatibel yang dibeli dari Dell dan didesain untuk digunakan dengan komputer Dell Anda. Jangan
gunakan baterai dari komputer lain pada komputer Anda. Selalu beli baterai asli dari https://www.dell.com atau hubungi langsung Dell.

Baterai Litium ion dapat menggembung karena berbagai alasan seperti usia, jumlah siklus pengisian, atau terpapar panas tinggi. Untuk
informasi lebih lanjut tentang cara meningkatkan kinerja dan masa pakai baterai laptop Anda, dan untuk meminimalkan kemungkinan
masalah, lihat Baterai Laptop Dell - Pertanyaan yang Sering Diajukan.
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