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Recall importante de segurança 
 

Programa de reposição de baterias de notebooks HP  
 
14 de maio de 2009 
 
Este programa trata de questões referentes a determinadas baterias utilizadas em determinados 
notebooks HP, HP Pavilion, HP Compaq e Compaq.   

• Esse recall da HP é mundial.  
• Os clientes da HP poderão receber gratuitamente uma bateria de reposição por cada bateria 

a que têm direito. 
• Visite o site do programa de reposição de baterias de notebooks da HP no endereço 

http://www.hp.com/support/BatteryReplacement para obter mais informações. 

 
Prezado cliente HP, 

Em colaboração com a Comissão de Segurança dos Produtos para o Consumidor dos E.U.A. e 
outras autoridades reguladoras das áreas de segurança, em 14 de maio de 2009, a HP anunciou 
um recall voluntário mundial e um programa de substituição de algumas baterias usadas em 
determinados notebooks HP, HP Pavilion, HP Compaq e Compaq. Os clientes HP, afetados por 
esse programa, terão o direito de receber gratuitamente uma bateria nova por cada bateria 
verificada, incluída no recall. 

Estamos tomando essas providências cumprindo o compromisso de fornecer um serviço da mais 
alta qualidade aos nossos clientes de notebooks. Você está sendo avisado antecipadamente sobre 
o assunto e estamos preparados para substituir todas as baterias verificadas. 

Observação: Esse recall não está relacionado a nenhum recall anterior de baterias. 

A HP e o fabricante de baterias consideram que certas baterias fornecidas com os notebooksHP 
fabricados entre agosto de 2007 e janeiro de 2008 podem representar um perigo potencial de 
segurança para os clientes. As baterias podem sobreaquecer, causando perigo de incêndio e 
queimaduras.   

Para reduzir a possibilidade de que um defeito na bateria provoque danos, deixe 
de usar a sua bateria imediatamente e siga instruções a seguir, para determinar 
se a sua bateria está ou não afetada: 

O QUE FAZER: 

1. IDENTIFIQUE o número de produto do seu notebook. 

Pode encontrar o número de produto e o número de série do seu notebook na etiqueta de serviço 
localizada na parte inferior do notebook. A etiqueta de serviço é como segue: 

http://www.hp.com/support/BatteryReplacement


 

2.  DETERMINE se o seu notebook está potencialmente afetado.  

As baterias afetadas foram distribuídas em todo o mundo em determinados notebooks do(s) 
seguinte(s) modelo(s)/série(s). Verifique se o número de produto do seu notebook corresponde a 
um dos números de produtos indicados a seguir: 

  

HP Pavilion Compaq Presario HP  HP 
Compaq 

dv2000 dv6700 A900 V3700 G6000 6720s 
dv2500 dv9000 C700 V6000 G7000  
dv2700 dv9500 F700 V6500   
dv6000 dv9700 V3000 V6700   
dv6500  V3500    

Observação: Nem todos os notebooks HP relacionados abaixo têm uma bateria afetada. A HP 
incentiva que você valide todas as baterias enviadas com o notebook ou compradas como opção 
ou de reposição. 

Se o seu notebook estiver potencialmente afetado, deixe de usar ele imediatamente e    

3.  CONTATE a HP para obter instruções suplementares consultando o Programa de Reposição 
de Baterias de Notebooks HP no site Web  http://www.hp.com/support/BatteryReplacement OU 
contate a HP telefonando para os números de telefone indicados a seguir: 

Números de telefone do suporte ao cliente 

Brasil  

Brasil (segunda a sexta-feira das 8h às 
17h) 

(11) 4004-7751 para Grande São Paulo e 0800 709-7751 
para as demais localidades. Digite 5 para Programas Especiais e o 
código 709 para mais informações. 

América do Norte Número do telefone 

Canadá (das 7h às 19h, hora padrão 
central dos EUA  
de segunda a sexta-feira) 

1-800-889-2031 

Sábados e domingos (das 7h às 19h, 
hora padrão central dos EUA) 

Pavilion: 800-474-6836 ou 1-800-HP invent  
Presario: 800-652-6672 ou 1-800-OK Compaq 

EUA (das 7h às 19h, hora padrão 
central dos EUA  
de segunda a sexta-feira) 

1-800-889-2031 

Sábados e domingos (24 horas/dia) Pavilion: 800-474-6836 ou 1-800-HP invent 
Presario: 800-652-6672 ou 1-800-OK Compaq 

Em outros países http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 

http://www.hp.com/support/BatteryReplacement
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html
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Observação:  Para obter suporte em outros países, selecione o link mundial na tabela acima; 
selecione o país/idioma e clique em Suporte técnico após a compra. 

A sua segurança é a maior preocupação da HP.  Para reduzir a possibilidade de falha dabateria, 
interrompa o uso de cada bateria em recall, removendo ela do notebook e validando ela  no 
programa do site Web ou telefonando para a HP.   

Observação:  O notebook funcionará com a fonte de alimentação CA sem uma bateria instalada 
nonotebook. 

Ao receber seu pedido, a HP enviará uma bateria de reposição, sem custos para você. Você deve 
receber a bateria em 3 a 5 dias úteis nas remessas dentro dos EUA/Canadá  e em 7 a 10 dias 
úteis nas remessas internacionais. Use a embalagem da bateria de reposição para devolver a 
bateria em recall. Consulte as instruções que acompanham sua bateria para obter informações 
sobre a devolução da bateria em recall. 

A HP pede desculpas por qualquer inconveniente que isso possa ter causado a você. A qualidade 
do produto e a satisfação do cliente são as coisas mais importantes na missão da HP. 

 

Atenciosamente, 

 

Hewlett-Packard Company 

 

 

 

 

 


