
 
Thông báo An toàn dành cho Máy chiếu Epson với khung treo trần bị tạm ngưng  

Cảm ơn Quý khách hàng vì đã liên tục ủng hộ Epson. 

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng máy chiếu Epson không phù hợp để lắp đặt trong các môi 
trường tiếp xúc nhiều với khói, hơi nước hoặc các loại hơi có chứa dầu hoặc dung môi có khả 
năng gây bào mòn lớp vỏ nhựa bên ngoài.  

Đối với những khách hàng đã lắp đặt máy chiếu Epson loại treo trần và treo tường trong những 
môi trường như vậy, lớp vỏ nhựa của máy chiếu có thể yếu đi tại vị trí nối máy chiếu và khung 
treo, và lớp nhựa này có thể bị vỡ.  

Nếu điều này xảy ra, máy chiếu có thể rơi xuống từ khung treo. Những địa điểm thường xảy ra 
các trường hợp tiếp xúc này gồm có khu vực gần nhà bếp hoặc gần quạt hút. 

Vui lòng tham khảo các địa điểm có nguy cơ tiềm ẩn trong danh sách dưới đây: 

Hình thức lắp đặt Môi trường/ Địa điểm Ví dụ 

Treo trần 
Treo tường 
Chân đế máy chiếu 
 

Địa điểm có nhiều khói và dầu Nhà máy, nơi nấu ăn, nhà bếp 
… 

Địa điểm có các hóa chất và dung 
môi bay hơi 

Nhà máy, phòng thí nghiệm… 

Địa điểm có dầu, chất tẩy rửa, 
hóa chất … bám dính 

Nhà máy, nơi nấu ăn, nhà 
bếp… 

Địa điểm có tinh dầu thơm được 
đốt thường xuyên  

Phòng giải trí… 

Địa điểm có nhiều khói và bong 
bóng dùng cho sân khấu sự kiện 
(trừ các thành phần dầu) 

Xung quanh khu vực thiết bị tạo 
hiệu ứng sân khấu… 

 

Các ví dụ về môi trường 

   
Nơi nấu ăn nhiều khói và dầu Xung quanh nhà bếp Nhà máy với rất nhiều dầu 

 

Địa điểm Hotline Giờ hoạt động 

Singapore 800-1205564 
9 giờ sáng đến 6 giờ tối, Thứ Hai – 
Thứ Sáu (Trừ Ngày Lễ) 

Malaysia 1800-8-17349 
9 giờ sáng đến 6 giờ tối, Thứ Hai – 
Thứ Sáu (Trừ Ngày Lễ) 

Philippines 
1-800-1069-37766  
1-800-3-0037766  

9 giờ sáng đến 6 giờ tối, Thứ Hai – 
Thứ Bảy (Trừ Ngày Lễ) 



 

Thailand (66) 2-685-9899 
8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, Thứ 
Hai – Thứ Sáu (Trừ Ngày Lễ) 

Indonesia 1-500-766 
8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, Thứ 
Hai – Thứ Bảy (Trừ Ngày Lễ) 

Vietnam Vui lòng gửi email đến địa chỉ support@epson.com.vn 

 


