Número do documento: A05
Rev. A05
June 2020

Manusear baterias de íons de lítio inchadas
Versão atual: A05
Data de lançamento: 2020-06-11
Versão anterior: A04
© 2020 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. A Dell, a EMC, e outras marcas são marcas comerciais da Dell Inc.
ou suas subsidiárias. Outras marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Manusear baterias de íons de lítio inchadas
Versão atual: A05
Data de lançamento: 2020-06-11
Versão anterior: A04
Como a maioria dos laptops, os laptops da Dell usam baterias de íon de lítio. Um tipo de bateria de íons de lítio é a bateria de polímero de
íons de lítio. As baterias de polímero de íons de lítio aumentaram em popularidade nos últimos anos e tornaram-se padrão na indústria de
eletrônicos devido às preferências do cliente por um formato compacto (especialmente com notebooks mais finos mais novos) e longa
duração da bateria. Inerente à tecnologia de bateria de polímero de lítio-íon é o potencial de inchaço das células da bateria
A bateria inchada pode afetar o desempenho do laptop. Para evitar possíveis danos adicionais ao gabinete do dispositivo ou a
componentes internos que causem mau funcionamento, interrompa o uso do laptop e descarregue-o desconectando o adaptador CA e
deixando a bateria descarregar.
Baterias inchadas não devem ser usadas e devem ser substituídas e descartadas adequadamente. Recomendamos entrar em contato com
o suporte ao produto Dell para obter opções de substituição de uma bateria inchada, de acordo com os termos da garantia aplicável ou do
contrato de serviço, incluindo opções de substituição por um técnico de serviço autorizado da Dell.
Diretrizes para manuseio e substituição de baterias de íons de lítio
● Tenha cuidado ao manusear baterias de íons de lítio.
● Descarregue a bateria antes de removê-la do sistema.
Para descarregar a bateria, desconecte o adaptador CA do sistema e opere o sistema somente com a energia da bateria. Quando o
sistema não ligar mais quando o botão liga/desliga for pressionado, a bateria estará totalmente descarregada.
●
●
●
●
●
●

Não esmague, derrube, mutile ou penetre na bateria com objetos estranhos.
Não exponha a bateria a altas temperaturas nem desmonte baterias e células.
Não aplique pressão na superfície da bateria.
Não incline a bateria.
Não use ferramentas de qualquer tipo para forçar contra a bateria.
Se uma bateria ficar presa em um dispositivo como resultado de um inchaço, não tente soltá-la, pois pode ser perigoso perfurar, dobrar
ou esmagar uma bateria.
● Não tente remontar uma bateria danificada ou inchada em um PC notebook.
● As baterias inchadas devem ser devolvidas à Dell em um recipiente de envio aprovado (fornecido pela Dell), para cumprimento das
normas de transporte ou descarte em um centro de reciclagem aprovado.
Entre em contato com o suporte ao produto da Dell em https://www.dell.com/support para obter assistência e mais instruções.
● O uso de uma bateria não da Dell ou incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria somente por uma
compatível comprada da Dell, que seja projetada para funcionar com seu computador Dell. Não use uma bateria de outros
computadores em seu computador. Sempre compre baterias genuínas em https://www.dell.com ou diretamente da Dell.
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As baterias de íons de lítio podem inchar por vários motivos, como idade, número de ciclos de carga ou exposição a altas temperaturas.
Para obter mais informações sobre como melhorar o desempenho e a vida útil da bateria do laptop e minimizar a possibilidade de
ocorrência do problema, consulte Bateria de laptop Dell - Perguntas mais frequentes.
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