
  

Minha bateria não está carregando 100% 
 

O que devo fazer? 
 

Soluções 
Primeiramente certifique-se que:  
A Bateria começa a carregar quando o carregamento restante da bateria diminui para menos de 
95% isto previne que a bateria seja carregada frequentemente. Minimizar os ciclos de 
recarregamento de recarregamento ajuda a prolongar o tempo útil da bateria. 
 

1- O ícone da bandeja da bateria esta mostrando de 96% para 99%, 
mas isso não chegar a carregar 100%. 
  
Desconecte o adaptador de alimentação do notebook, e use o mesmo até que sua 
bateria esteja inferior a 95%. Volte a ligar o adaptador de energia no notebook. E 
Verifique se bateria será carregada até 100%. 
 

2- A bateria não fica carregada, o indicador da bateria pisca de forma 
anormal, ou a bateria não pode ser carregada mais de 95%. 
  
a)Verifique se o adaptador de energia está funcionando normalmente. Desconecte o 
carregador de energia e conecteo novamente. 
b) Desligue o notebook e remova a bateria. Verifique visualmente se a bateria possui 
qualquer sinal de dano principalmente em seus slots de conexão (pontos metalicos 
que contactam a bateria ao notebook)Qualquer sinal de dano. 
c) Coloque a bateria de volta no lugar. Certifique-se de que as travas da mesma estão 
devidamente trancadas. 
d) Atualizar o BIOS para a versão mais recente. 
e) Se o problema não for resolvido, entre em contato com nossa central de 
atendimento para obter ajuda. 
 
 

3- A duração da bateria parece menor do que o anunciado. 
  
A duração da bateria depende da configuração do sistema e condição de uso. Fatores 
tais como CPU, luminância LCD, conexões USB, VGA entre outros mudar a vida da 
bateria. 
  
Para prolongar a duração da bateria, verifique as opções abaixo (Somente no modo 
bateria): 
a) Escolha um modo Power4Gear que corresponde à sua condição de uso. 
b) Reduza a luminosidade da tela. Clique aqui para saber como. 
c) Desligue qualquer dispositivo do sistema não estiver em uso, tais como Bluetooth 
ou wireless. 
d) Remova qualquer dispositivo externo que não está sendo usado, como disco 
rígido(HD), mouse USBs, ou qualquer outro dispositivo USB. 
e) Abaixe o volume do áudio do sistema ou deixe o mesmo no mudo. 


