
 
 

 
 

 
 

Instruções para Embalagem e Envio de seu Notebook 
Versão 5 – Atualizado em 30/04/2015. 

 
Siga as orientações desse documento. A Campmax não se responsabilizará por 

danos devido à embalagem inapropriada e/ou que não tenha seguro de transporte.  

O propósito desse documento é servir como um guia somente. Em caso de dúvidas 

ou se precisar de ajuda com a embalagem, consulte a empresa transportadora. 

 

Precisa de Ajuda ? – Favor entrar em contato com nosso Atendimento ao Cliente, 

pelo telefone (19) 2511-6500 ou email sac@campmax.com.br. 

 

 

 

 

Enviaremos a você uma caixa completa, 

com material para embalagem, para que 

seu notebook possa ser corretamente 

preparado e enviado para nosso centro de 

reparos. 

Siga as orientações a seguir… 

 

   

 

 

Na caixa enviada, você encontrará uma 

folha de ‘plástico-bolha’ medindo 

aproximadamente 150cm x 50cm, a qual 

deverá ser usada para embalar o notebook. 

Na caixa você encontrará material para 

proteção (styrofoam), que servirá para 

proteger o conteúdo da caixa contra batidas 

e danos durante o processo de transporte. 
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 Antes de enviar seu notebook para nosso 

Centro de Reparos, remova CD/DVDs e 

disquetes. Certifique-se ainda que a tela 

esteja fechada e travada.   

Caso existam cartões pcmcia (fax e rede), 

envie-os também, com os cabos. 

Por favor, lembre-se de enviar a bateria 

e o carregador (adaptador AC) com o 

cabo de força. 

Embale e envie o carregador AC na mesma 

caixa, mas embale-o separadamente no 

‘plástico-bolha’ e o coloque de modo que 

não fique em contato com o notebook. 

   

 

 

Coloque o notebook sobre o plástico e 

empacote a unidade... 

 

 

 

usando todo o material. Lembre-se de 

centralizar a unidade, para maior proteção.  

   

 

 

Prenda o final do plástico com fita adesiva, 

de modo que fique seguro. 

   



 

 

Agora, prenda com fita adesiva o final do 

pacote... 

   

 

 

Faça o mesmo com o outro lado. 

 

   

 
. 

 

 

Agora, remova metade do Styrofoam 

(material de preenchimento) da caixa e 

coloque o notebook no centro da caixa. 

Coloque o adaptador AC (carregador) na 

caixa, ao lado do computador. 

Por favor, certifique-se do adaptador 

estar embalado individualmente e não 

estar em contato (em cima ou em 

baixo) com o computador. (Esse 

procedimento é muito importante para evitar 
eventual dano à tela (lcd) durante o transporte) 

   



 

 

Agora, complete com o material de 

preenchimento. Coloque material suficiente 

(aprox. 2cm acima do topo da caixa). 

Esse procedimento vai assegurar que o 

material fique protegido e firme no interior 

da caixa. 

   

 

 

Agora, feche a caixa com fita adesiva. 

Movimente-a e certifique-se que o conteúdo 

ficou firme e seguro. 

Em caso de dúvida, peça orientação à 

empresa transportadora.. 

 

Último Passo – Coloque a etiqueta de 

endereçamento enviada no topo da 

caixa e providencie o despacho. 

 

 

 

 
Checklist: 
 

__- A unidade está segura e embalada com o ‘plástico-bolha’ ? 
__- Você se lembrou de incluir a bateria ? 

__- Você se lembrou de também incluir o carregador (adaptador AC) ? 
__- O material está firme e seguro na caixa ? 

__- A etiqueta de endereçamento está fixada no topo da caixa ? 
__- O número da Ordem de Serviço (RMA) está claramente visível ? 

 
 

 
Entraremos em contato por e-mail ou telefone assim que seu 

material der entrada em nosso Centro de Reparos. 
 

 


