
GUIA RÁPIDO

Este é o Guia de Instalação do seu computador. 
Para informações mais completas, consulte também:

CEntRAl DE RElACIOnAmEntO POsItIvO

Pela Internet: www.meupositivo.com.br/empresas, 
seção SUPORTE TÉCNICO.

Por email: relacionamento@positivo.com.br
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RECOmEnDAÇÕEs DE UsO 
• Antes de iniciar a instalação deve-se retirar cuidadosamente os plásticos de proteção.
•  Para limpar seu computador, utilize somente pano levemente umedecido em água, sem 

detergentes ou solventes, como querosene ou álcool, com o equipamento desligado da 
rede de energia elétrica.

• Caso o seu computador venha acompanhado de um monitor, para limpar a tela, utilize 
uma fl anela.

•  É aconselhável desligar o equipamento da rede de energia elétrica durante tempestades ou 
ocasiões em que possa haver queda de energia. Raios podem danifi car seu computador.

•  Evite choque mecânico (quedas) contra o computador. A unidade de disco rígido (HD) 
pode ter seu funcionamento comprometido.

•  Não use o equipamento ao mesmo tempo em que estiver se alimentando. Resíduos de 
alimento que porventura entrem em contato com o equipamento, especialmente líqui-
dos, podem comprometer o bom funcionamento.

•  Não introduza objeto de nenhum tipo nas aberturas, pois isso pode danifi car seu com-
putador e lhe causar choques elétricos.

•  Utilize um antivírus atualizado em seu computador.
• As placas de expansão que porventura deseje instalar, somente podem ser colocadas por 

uma Assistência Técnica Autorizada. A instalação não autorizada implica perda da garantia.

A exposição prolongada a sons em altos volumes poderá causar danos a audição,
e quanto mais alto o volume, menor será o tempo necessário para prejudicar a 
audição. Para proteger a audição tome alguns cuidados:
• Reduza o volume se não for possível ouvir alguém falando ao seu redor.
• Evite aumentar o volume para bloquear ruídos do ambiente.
• Diminua o volume antes de conectar os fones de ouvido.
• Evite ouvir o som em alto volume por longos períodos.
Se sentir incômodo, desligue a fonte sonora e consulte um médico.

ImPORtAntE
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1º.

2º. suporte

3º. Base

4º. Encaixe de suporte na base
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5º. 

6º. Adaptador do tiny

7º. Encaixar o adaptador no suporte

8º. 
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9º. 

10º. 

11º.  Fixação do suporte no monitor

12º. 
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13º. Fixação do tiny no suporte
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GARAntIA E sUPORtE
O prazo de garantia do equipamento consta no campo de observações da nota fi scal 
de compra. Na ausência desta, o prazo de garantia e modalidade de atendimento 
pode ser consultado através de contato com um dos números da Central de Relacio-
namento Positivo, tendo o número de série do equipamento em mãos.

modalidades de Atendimento

1. Balcão - O equipamento deve ser encaminhado até a Assistência Técnica Autorizada 
Positivo Tecnologia indicada pela Central de Relacionamento Positivo.

2. On Site - Deve-se entrar em contato através de um dos telefones da Central de Rela-
cionamento Positivo para comunicação do problema. Caso seja necessária a presença 
de um técnico para a correção do problema, será providenciado o agendamento de uma 
visita técnica.

Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu 
equipamento e a nota fi scal de compra.

1.  Pela Internet: www.meupositivo.com.br/empresas, seção SUPORTE TÉCNICO. 

2.  Via e-mail: relacionamento@positivo.com.br;
 Ao encaminhar sua dúvida via e-mail, informar sempre o nome completo do solicitante, 

telefone para contato com código de área e número de série do Equipamento.

Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de 
Relacionamento Positivo: 4002 6440 (capitais e grandes centros) ou 0800 644 7500 
(demais regiões), de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 19 horas, e aos 
sábados das 8 às 14 horas (horário de Brasília).

A Central de Relacionamento Positivo prestará o devido suporte e, se necessário, em 
caso de problemas no hardware, indicará a Assistência Técnica ou ponto de serviço, com 
localização mais próxima da sua residência.

Preservação Ambiental
A conscientização ambiental faz parte da 
cultura de cada pessoa, faça a sua parte. 
Recomenda-se que seu equipamento antigo 
e em desuso não seja descartado no lixo 
comum. Para saber como colaborar, entre em 
contato através dos canais ao lado:

recicle@positivo.com.br

www.meupositivo.com.br/tiverde

4002 6440 
(capitais e grandes centros)                                                
0800 644 7500
(demais regiões)
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