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يات من أجهزة كمبيوتر  الدفتري واستبدالها لدواعي السالمة الذي تم إطالقه  HPتمديد برنامج سحب البطار

يات اإلضافية التي تنطبق عليها  – 2016في يونيو   الشروطالبطار

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

 عليها الشروط

 الموقر، HPعزيزنا عميل 

عن تمديد برنامجها الطوعي الجاري  HPبالتعاون مع مجموعة متنوعة من الهيئات التنظيمية الحكومية، أعلنت شركة 

ريات أجهزة الكمبيوتر الدفتري المحددة واستبدالها لدواعي السالمة، حالًيا في جميع أنحاء العالم لسحب بعض بطا

. لقد تم تمديد البرنامج ليشمل بعض البطاريات اإلضافية التي تم شحنها مع 2016الذي تم اإلعالن عنه في يونيو 

 منتجات الكمبيوتر الدفتري نفسها.

 HP، وHP ProBook، وCompaqالدفتري، و HPتم شحن البطاريات التي تنطبق عليها الشروط مع بعض أجهزة كمبيوتر 

ENVYو ،Compaq Presarioو ،HP Pavilion  حتى أكتوبر  2013التي بيعت في جميع أنحاء العالم في الفترة من مارس

 التي تم توفيرها باعتبارها قطًعا بديلة من الدعم. ، و/أو التي بيعت باعتبارها ملحقات أو قطع غيار، أو 2016

من المحتمل أن ترتفع درجة حرارة البطاريات بشلك مفرط، مما يعرض العمالء لخطر نشوب حريق واإلصابة بحروق. 

الرئيسي هو سالمتك. ونظًرا ألن البطاريات التي تنطبق عليها الشروط تعرض العمالء لخطر نشوب  HPإن شاغل 

 صابة بحروق، فمن المهم للغاية أن تتحقق مما إذا اكنت بطاريتك تنطبق عليها الشروط أم ال. حريق واإل
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يتك،  حتى إذا قمت بفعل ذلك من قبل وتم إبالغك بأنها ال تنطبق عليها من الضروري إعادة التحقق من بطار

ية بديلة بالفعل، فلن يسري عليك هذا التالشروط   مديد.. مالحظة: إذا قمت باستالم بطار

على العنوان التالي:  HPموقع الويب لسحب البطاريات من ُيرجى االنتقال فوًرا إلى 

http://www.hp.com/go/batteryprogram2016 ريتك تنطبق عليها شروط برنامج السحب للتحقق مما إذا اكنت بطا

الممدد هذا أم ال. إذا أشارت عملية التحقق من الصحة إلى أن بطاريتك تنطبق عليها الشروط، فتوقف عن استخدامها 

بطارية بديلة للك بطارية تنطبق عليها الشروط وتم التحقق  HPعلى الفور وأزلها من الكمبيوتر الدفتري. ستوفر 

. ويمكنك االستمرار في استخدام الكمبيوتر الدفتري الخاص بك دون تركيب البطارية به عن طريق منها بدون مقابل

موقع الويب لسحب توصيله بمصدر طاقة خارجي. لطلب بطارية بديلة مجانية، إذا توفرت الشروط، انتقل إلى 

 .http://www.hp.com/go/batteryprogram2016العنوان التالي:  على HPالبطاريات من 

 HP، وHP ProBook، وCompaqالدفتري، و HPليست جميع البطاريات الموجودة في أجهزة الكمبيوتر   مالحظة:

ENVYو ،Compaq Presarioو ،HP Pavilion الشروط. قد ُتظهر عملية التحقق من الصحة أن  تنطبق عليها

بطاريتك ال تنطبق عليها شروط برنامج السحب الممدد هذا، وفي هذه الحالة يمكن أن تستمر في 

 استخدام البطارية بحوزتك، وال يلزم استخدام بطارية بديلة.

 HPاالتصال بشركة 

الدفتري واستبدالها لدواعي  HPإذا اكنت لديك أي استفسارات بشأن برنامج سحب البطاريات من أجهزة كمبيوتر 

 .موقع البرنامج على الويب على اتصل بناالسالمة، فُيرجى االنتقال إلى 

 ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون أصابكم نتيجة لهذا اإلجراء. 

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير، 

HP.  
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