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Οδηγίες σωστής χρήσης μπαταριών Laptop
Η μπαταρία του laptop σας χρειάζεται κι αυτή τη δική της φροντίδα!
Ακολουθώντας κάποιους απλούς, βασικούς κανόνες, προστατεύετε το laptop σας
και αυξάνετε τη μακροζωία της μπαταρίας.
1. Πριν την πρώτη χρήση, φορτίστε στον υπολογιστή σας την μπαταρία πλήρως στο
100%. Κατόπιν, εκφορτίστε την έως το 15% και φορτίστε την ξανά.
2. Φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10οC και 30οC.
Γενικά, τα όρια ορθής λειτουργίας μιας μπαταρίας κυμαίνονται σε θερμοκρασίες
μεταξύ 0οC και 40οC.
3. Η καινούρια σας μπαταρία είναι τεχνολογίας Lithium-Ion και άρα δεν έχει το
φαινόμενο μνήμης. Το να την εκφορτίζετε πλήρως, μπορεί να της δημιουργήσει
πρόβλημα, διότι την φέρνει στα όρια της αντοχής της. Αντί αυτού η σωστή χρήση
επιβάλλει να κάνετε περιοδικές εκφορτίσεις ως το 20%-25% και συχνές φορτίσεις.
4. Η μπαταρία δεν πρέπει να μένει μόνιμα στην τροφοδοσία. Θα πρέπει να την
εκφορτίζετε, να την αφαιρείτε και να την φορτίζεται ξανά, ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.
5. Η «γήρανση» της μπαταρίας επιταχύνεται κατά την εκτέλεση προηγμένων
εφαρμογών. Για παράδειγμα, αν παίζετε τρισδιάστατα παιχνίδια, η ισχύς της
μπαταρίας μειώνεται γρηγορότερα σε σχέση με το χρόνο αποφόρτισης όταν
χρησιμοποιείτε απλές εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου. Αν η CPU και ο σκληρός
δίσκος ανεβάζουν θερμοκρασία πάνω από τους 60οC (παιχνίδια, δύσκολα γραφικά,
αρχιτεκτονικές εργασίες, κ.α.), καλό θα είναι να αφαιρείτε την μπαταρία από το
laptop σας και να το χρησιμοποιείτε χωρίς αυτήν.
6. Η υψηλή θερμοκρασία είναι ο πιο σοβαρός λόγος μείωσης της ζωής μιας
μπαταρίας. Συνεπώς, διατηρώντας το laptop σας «δροσερό», βοηθάτε στη
μακροζωία και του laptop αλλά και της μπαταρίας, επικουρικά υπάρχουν ειδικές
βάσεις ψύξης με ανεμιστηράκια, που βοηθούν ακόμη περισσότερο στην ψύξη του
laptop . Γενικά, θα πρέπει να αφήνετε το laptop να «αναπνέει» από κάτω και να
μην το τοποθετείτε πάνω σε επιφάνειες που κλείνουν τη δίοδο του αέρα (π.χ.
κουβέρτες, καναπέδες, κτλ.).
7. Η θερμοκρασία είναι ο χειρότερος εχθρός της μπαταρίας, γι’ αυτό να μην αφήνετε
τον υπολογιστή σας ή την μπαταρία του δίπλα σε συσκευές που εκπέμπουν
θερμότητα (π.χ. καλοριφέρ). Επίσης, την καλοκαιρινή περίοδο, μην αποθηκεύετε το
laptop στο αυτοκίνητό σας.
8. Μην προσπαθείτε να τροποποιήσετε, ανακατασκευάσετε, ή να εισάγετε ξένα
αντικείμενα στην μπαταρία. Επίσης μην εκθέσετε την μπαταρία σε νερό ή άλλα
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υγρά. Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, οι οποίες είναι εξαιρετικά
επιβλαβείς για την υγεία και η επαφή τους με το δέρμα ή τα μάτια μπορεί να
προκαλέσει ερεθισμό, εξανθήματα, ή και εγκαύματα.
9. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε την μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα
(μεγαλύτερο των 3 μηνών), η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί κατ’ ελάχιστον στο
40%, να αφαιρεθεί και να αποθηκευτεί σε όσο το δυνατόν πιο δροσερό και ξηρό
περιβάλλον.
Με εκτίμηση,
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