
O REPARO nº 1 em Chromebooks HP são as TELAS! Mantenha a CAPA no
Chromebook! Certifique-se de que NÃO HÁ OBJETOS ESTRANGEIROS
(caneta, lápis ou parte do cabo) antes de fechar a tampa.

NÃO CARREGUE o Chromebook em uma mochila cheia de livros.

CUIDADOS COM SEU CHROMEBOOK

● Use seu notebook em uma superfície dura, como uma

escrivaninha, bandeja ou mesa.

● Os Chromebooks não devem ser trazidos para a praia ou

deixados no carro.

● Use ou guarde o notebook em um local limpo.

● Use as mãos limpas ao usar o notebook.

● Mantenha todos os líquidos longe do teclado.

● Guarde o notebook em uma superfície plana e rígida.

CARREGANDO SEU CHROMEBOOK

● Use apenas o adaptador de força que veio com seu notebook
HP

● Sempre guarde o cabo de força de seu notebook em um feixe

● Nunca enrole o cabo de força de seu notebook em volta do
adaptador de força ou qualquer outro objeto

● Guarde o notebook em uma superfície plana e rígida

(Português)



TRANSPORTANDO SEU CHROMEBOOK

● fechadoo notebook antes de transportar

● Carregue o notebook com responsabilidade

● carregueFeche totalmente a tampa do notebook antes de
carregá-lo

● Carregue o notebook com segurança

● Não sobrecarregue a pasta ou mochila

● Desconecte todos os cabos e dispositivos periféricos antes de
mover um notebook

● Use um dispositivo de segurança ao usar um notebook em
umlocalização pública

Referências de:
https://support.hp.com/us-en/product/hp-chromebook-11-g8-ee/31588584/document/c01507270

● COMO LIMPAR A TELA OU EXIBIÇÃO

Para limpar manchas da tela LCD, escolha um pano ou toalha não
abrasivo. Desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação.
Limpe a tela suavemente com um pano macio e seco. Se alguma marca
permanecer, umedeça o pano com limpador de LCD e, em seguida, passe
suavemente o pano pela tela em uma direção, movendo de cima para
baixo.

● Nunca borrife ou derrame qualquer líquido diretamente na tela LCD.

● Não limpe a tela enquanto o sistema estiver ligado.

● Alguns limpadores de janela comerciais contêm amônia e, portanto, são
inaceitáveis.

(Português)
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