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Viktig uppdatering: Säkerhetsmeddelande, 2017 
Förlängning av programmet för säkerhetsåterkallelse och utbyte av HP-notebookdatorbatterier 
till juni 2016 – Ytterligare batterier berörda 

HP ber sina kunder att kontrollera alla produkter som kan beröras av detta en gång 
till 

Bäste HP-kund, 

I samarbete med olika myndighetsreglerande ombud har HP informerat om ett tillägg till det pågående 
världsomspännande programmet för säkerhetsåterkallelse och utbyte av vissa notebook-datorbatterier, som 
presenterades i juni 2016. Programmet har utökats till att inkludera extra batterier som levererades med 
samma notebook-produkter. 

De berörda batterierna levererades med specifika HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario och 
HP Pavilion Notebook-datorer som såldes jorden runt från mars 2013 till och med oktober 2016, och/eller 
såldes som tillbehör eller reservdelar, eller tillhandahölls som ersättningsalternativ genom support.  

Batterierna kan överhettas och eventuellt vara en brandfara för kunderna. Din säkerhet är HP:s största 
prioritet. Eftersom de berörda batterierna utgör en brand- och brännskaderisk är det extremt viktigt att 
kunderna kontrollerar om batterierna de har är berörda.  

Det är avgörande att du kontrollerar ditt batteri igen, även om du gjorde det tidigare och fick 
informationen att det inte var berört. Obs! Om du redan har tagit emot ett ersättningsbatteri berörs du 
inte av det här tillägget. 

Gå till webbplatsen för återkallande av HP-batteri på adressen: http://www.hp.com/go/batteryprogram2016 
för att kontrollera om batteriet berörs av det här återkallelseprogrammet. Om valideringsprocessen indikerar 
att batteriet är berört ska du sluta använda batteriet omedelbart och ta bort det från notebooken. HP erbjuder 
batteribyte för varje kontrollerat, berört batteri, utan någon kostnad. Du kan fortsätta använda din notebook 
utan att ha batteriet installerat, genom att ansluta notebooken till extern ström. För att avgöra om ett gratis 
batteribyte behövs, gå till webbplatsen för återkallande av HP-batteri på adressen: 
http://www.hp.com/go/batteryprogram2016. 
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Obs!  Det är inte alla batterier på alla HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario, och HP Pavilion 
Notebook-datorer som berörs. Om valideringsprocessen indikerar att ett batteri inte är berört kan det 
fortsätta att användas och byte är i så fall inte nödvändigt. 

Kontakta HP 
Om du har några frågor om Programmet för säkerhetsåterkallelse och utbyte av HP-notebookbatterier ska du 
gå till Kontakt oss på programwebbplatsen. 

Vi ber om ursäkt för allt besvär som detta kan ha orsakat dig.  
 

Med vänlig hälsning,  
HP.  
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