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Dellovi prenosni računalniki tako kot večina prenosnih računalnikov uporabljajo litij-ionske baterije. Ena vrsta take baterije je litij-ionska
polimerna baterija. V preteklih letih je priljubljenost litij-ionskih polimernih baterij narasla – zaradi želja strank po tanki obliki (zlasti pri
novejših ultratankih prenosnih računalnikih) in dolgi življenjski dobi baterije so postale standard v elektronski industriji. S tehnologijo litij-
ionskih polimernih baterij pa je neločljivo povezana možnost, da baterijske celice nabreknejo.

Nabrekla baterija lahko vpliva na delovanje prenosnega računalnika. Če želite preprečiti nadaljnje poškodbe ohišja naprave ali notranjih
delov, ki bi povzročile okvaro, prenehajte uporabljati prenosni računalnik in ga izpraznite, tako da odklopite napajalnik na izmenični tok in
pustite, da se baterija izprazni.

Nabreklih baterij ne smete uporabljati. Morate jih ustrezno zamenjati in zavreči. Priporočamo, da se za menjavo nabrekle baterije, obrnete
na službo za podporo za izdelke Dell v skladu s pogoji veljavne garancije ali pogodbe o storitvah, vključno z možnostmi za zamenjavo, ki jo
opravi Dellov pooblaščeni serviser.

Smernice za obravnavanje in zamenjavo litij-ionskih baterij

● Pri delu z litij-ionskimi baterijami bodite posebej previdni.
● Preden baterijo odstranite iz sistema, jo izpraznite.

Če želite izprazniti baterijo, iz sistema odklopite napajalnik na izmenični tok in ga uporabljajte samo z napajanjem z baterijo. Baterija je
popolnoma izpraznjena, ko se sistem ob pritisku gumba za vklop ne vklopi več.

● Ne stiskajte je, ne prebadajte je z drugimi predmeti, varujte jo pred padci in poškodbami.
● Ne izpostavljajte je visokim temperaturam. Baterijskih sklopov in celic ne razstavljajte.
● Ne pritiskajte na površino baterije.
● Baterije ne upogibajte.
● Ne uporabljajte nobenega orodja, s katerim bi jo lahko privzdignili.
● Če baterija nabrekne in se zatakne v napravi, je ne poskušajte izvleči. Luknjanje, upogibanje ali stiskanje baterije je lahko nevarno.
● Poškodovane ali nabrekle baterije ne poskušajte znova vstavljati v prenosni računalnik.
● Zaradi skladnosti s predpisi glede transporta morate nabrekle baterije vrniti Dellu v odobreni posodi za pošiljanje (ki jo zagotovi Dell) ali

jih zavreči v potrjenem centru za recikliranje.

Za pomoč in dodatna navodila se obrnite na službo za podporo za izdelke Dell na https://www.dell.com/support.

● Z uporabo nezdružljive baterije ali baterije, ki ni Dellova, se poveča tveganje požara ali eksplozije. Baterijo zamenjajte samo z ustrezno
Dellovo baterijo, ki je pripravljena za delo z računalnikom Dell. Z vašim računalnikom ne uporabljajte akumulatorja drugega računalnika.
Vedno kupite originalne baterije na https://www.dell.com ali neposredno pri Dellu.

Litij-ionske baterije lahko nabreknejo zaradi več razlogov, denimo starosti, števila ciklov polnjenja ali izpostavljenosti visoki temperaturi. Če
potrebujete več informacij glede izboljšanja delovanja in življenjske dobe baterije prenosnega računalnika ter če želite zmanjšati možnost, da
pride do te težave, preberite Baterija prenosnega računalnika Dell – pogosta vprašanja.

Številka dokumenta: A05
Rev. A05
June 2020

1

https://www.dell.com/support
https://www.dell.com
https://www.dell.com/support/article/sln128667

	Obravnavanje nabreklih litij-ionskih baterij 

