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แล็ปท็อปของ Dell ใช้ แบตเตอรี่ ลเิ ธียมไอออนเช่นเดียวกับแล็ปท็อปอื่นๆ หนึง่ ในประเภทของแบตเตอรี่ ลเิ ธียมไอออนคือแบตเตอรี่ ลเิ ธียมไอออนโพลิเมอร์ แบตเตอรี่ ลเิ ธียมไอออนโพลิเมอร์ ได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นในช่วง
ไม่กี่ปีที่ผา่ นมา และได้ กลายเป็ นมาตรฐานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากความต้ องการของลูกค้ าที่ต้องการอุปกรณ์ที่มีลกั ษณะบางเฉียบ (โดยเฉพาะแล็ปท็อปแบบบางพิเศษรุ่นใหม่) และอายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ที่
ยืนยาว เทคโนโลยีแบตเตอรี ลเิ ธียมไอออนโดยธรรมชาตินนมี
ั ้ แนวโน้ มที่จะเกิดการบวมของเซลล์แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ที่บวมอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแล็ปท็อป เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตกับส่วนครอบอุปกรณ์หรื อส่วนประกอบภายในซึง่ นําไปสูก่ ารทํางานผิดปกติ การยุตกิ ารใช้ งานแล็ปท็อป
และคายประจุโดยการถอดอะแดปเตอร์ AC และปล่อยให้ แบตเตอรี่ หมด
ไม่ควรใช้ งานแบตเตอรี่ ที่บวม และควรเปลีย่ นและกําจัดอย่างเหมาะสม เราแนะนําให้ ตดิ ต่อฝ่ ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Dell สําหรับคําแนะนําในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ที่บวมภายใต้ เงื่อนไขของสัญญาการรับประกัน
หรื อการบริ การที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงตัวเลือกในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยฝ่ ายบริ การทางเทคนิคที่เป็ นตัวแทนของ Dell
แนวทางสําหรับการจัดการและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ลเิ ธียมไอออน
● ใช้ ความระมัดระวังเมื่อจัดการกับแบตเตอรี่ ลเิ ธียมไอออน
● คายประจุแบตเตอรี่ โดยการถอดออกจากระบบ
วิธีในการคายประจุ ให้ ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากระบบ และใช้ งานระบบด้ วยพลังงานจากแบตเตอรี่ เท่านัน้ เมื่อไม่สามารถเปิ ดใช้ งานระบบได้ เมื่อกดปุ่ มเปิ ด แสดงว่าแบตเตอรี่ ได้ คายประจุออกหมดแล้ ว
●
●
●
●
●
●
●
●

อย่ากระแทก ทําหล่น ทําให้ เสียหาย หรื อเจาะแบตเตอรี่ ด้วยวัตถุแปลกปลอม
อย่าให้ แบตเตอรี่ สมั ผัสกับอุณหภูมิสงู หรื อถอดชิ ้นส่วนแบตเตอรี่ และเซลล์ออก
อย่าใช้ แรงกดบนพื ้นผิวของแบตเตอรี่
อย่างอแบตเตอรี่
อย่าใช้ เครื่ องมือประเภทใดๆ เพื่อแงะแบตเตอรี่
หากแบตเตอรี่ ตดิ อยูใ่ นอุปกรณ์จากการบวม อย่าพยายามนําแบตเตอรี่ ออกมาด้ วยการเจาะ งอ หรื อกระแทกแบตเตอรี่ เนื่องจากจะเป็ นอันตราย
อย่าพยายามประกอบแบตเตอรี่ ที่ชํารุดหรื อบวมเข้ าไปในโน้ ตบุ๊ก PC
ควรส่งคืนแบตเตอรี่ ที่บวมให้ Dell ในกล่องขนส่งที่ได้ รับอนุมตั ิ (ที่ Dell เตรี ยมไว้ ให้ ) เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับในการขนส่งหรื อกําจัดที่ศนู ย์รีไซเคิลที่ได้ รับอนุมตั ิ
ติดต่อฝ่ ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Dell ที่ https://www.dell.com/support สําหรับการช่วยเหลือและคําแนะนําเพิ่มเติม

● การใช้ แบตเตอรี่ ที่ไม่ใช่ของ Dell หรื อแบตเตอรี่ ที่เข้ ากันไม่ได้ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดไฟหรื อการระเบิด เปลีย่ นแบตเตอรี่ ด้วยแบตเตอรี่ ที่เข้ ากันได้ ซงึ่ ซื ้อจาก Dell ที่ออกแบบมาให้ ใช้ งานกับคอมพิวเตอร์
Dell ของคุณเท่านัน้ อย่านําแบตเตอรี่ จากคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่นมาใช้ กบั คอมพิวเตอร์ ของคุณ ซื ้อแบตเตอรี่ แท้ จาก https://www.dell.com หรื อซื ้อโดยตรงจาก Dell ทุกครัง้
แบตเตอรี่ ลเิ ธียมไอออนสามารถบวมได้ ด้วยหลายเหตุผล เช่นอายุการใช้ งาน จํานวนวงจรการชาร์ จ หรื อการสัมผัสกับความร้ อนสูง สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพและอายุการใช้ งานของแบตเตอรี่
แล็ปท็อป และการลดความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดปั ญหาแบตบวม ดูที่ คําถามที่พบบ่อย - แบตเตอรี่ แล็ปท็อปของ Dell
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