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إشعار تمديد برنامج السحب 
 لدواعي السالمة 

ية إضافية  HPتعلن  يات أجهزة كمبيوتر دفتر  عن سحب بطار
عن تمديد برنامجها الطوعي الجاري حالًيا في جميع أنحاء العالم لسحب بعض  HP، أعلنت شركة 2017يناير  24في 

. لقد تم تمديد البرنامج ليشمل 2016بطاريات أجهزة الكمبيوتر الدفتري المحددة واستبدالها، الذي تم اإلعالن عنه في يونيو 
ت الكمبيوتر الدفتري نفسها. تم شحن البطاريات التي تنطبق عليها بعض البطاريات اإلضافية التي تم شحنها مع منتجا

 HP Pavilionو Compaq Presario، وHP ENVY، وHP ProBook، وCompaqالدفتري، و HPالشروط مع بعض أجهزة كمبيوتر 
ها ملحقات أو قطع ، و/أو التي بيعت باعتبار 2016حتى أكتوبر  2013التي بيعت في جميع أنحاء العالم في الفترة من مارس 

غيار، أو التي تم توفيرها باعتبارها قطًعا بديلة من الدعم. من المحتمل أن ترتفع درجة حرارة البطاريات التي تنطبق عليها 
 مما يعرض العمالء لخطر نشوب حريق واإلصابة بحروق.الشروط بشلك مفرط، 

ربما تنطبق عليها  تحث عمالءها على إعادة التحقق من جميع المنتجات التي HPشركة 
 الشروط

يطي يات المحتمل انطباق الشروط عليها وأرقام الكود الشر  البطار
 6BZLU^^^^^^^^^ 
 6CGFK^^^^^^^^^ 

 

 6CGFQ^^^^^^^^^ 
 

 

 6DEMA^^^^^^^^^ 
 6DEMH^^^^^^^^^ 
 6EBVA^^^^^^^^^ 

 
  6CZMB^^^^^^^^^ 

 

 6DGAL^^^^^^^^^ 

   

 رمز أو حرف.يمكن أن تشير عالمة ^ إلى رقم أو 
 

يتك، التحقق من الضروري إعادة   .قبل من حتى إذا قمت بفعل ذلكمن بطار
ية بديلة بالفعل، فلن يسري عليك هذا التمديد.  إذا قمت باستالم بطار

 

  ما يجب عليك فعله
إلعادة التحقق  http://www.HP.com/go/batteryprogram2016على:  HPموقع الويب لسحب البطاريات من انتقل إلى 

 من بطاريتك.
 HPإذا اكنت بطاريتك تنطبق عليها الشروط، فتوقف عن استخدامها على الفور وأزلها من الكمبيوتر الدفتري. ستوفر 

 ها الشروط وتم التحقق منها بدون مقابل.بطارية بديلة للك بطارية تنطبق علي
ويمكنك االستمرار في استخدام الكمبيوتر الدفتري الخاص بك دون تركيب البطارية به عن طريق توصيله  :مالحظة

 بمصدر طاقة خارجي. 
 

 .اتصل بناوتحديد  الويبموقع البرنامج على إذا اكن لديك أي أسئلة حول هذا البرنامج، فُيرجى االنتقال إلى 
 

 ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون أصابكم نتيجة لهذا اإلجراء. 
 

 .HPوتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير، 
 

 يتم إجراء هذا السحب بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الهيئات التنظيمية الحكومية.

https://h30686.www3.hp.com/?lang=ar-SA

