
Thu hồi thiết bị Verizon HotSpot  

 

Verizon đã được thông báo rằng một số lượng rất ít - dưới 0,001% - trong số các thiết 

bị điểm truy cập Verizon internet hotspots (các thiết bị được gọi là “Verizon Ellipsis 

Jetpack MHS900L và MHS900LS”) được sử dụng cho việc học tập từ xa đã quá nóng 

và gây ra các hư hại. 

 

Verizon và hãng sản xuất thiết bị đang điều tra nguyên nhân của những sự việc đó và 

chúng tôi đang làm việc với Verizon để tìm cách đổi thiết bị nếu quý vị muốn. 

 

Xin gọi cho Verizon theo số 800-540-4263 để sắp xếp việc trao đổi thiết bị trực tiếp. 

 

Để giúp thúc đẩy việc sử dụng an toàn tất cả các thiết bị, hãng sản xuất đề nghị các 

thực hành tốt nhất sau: 

 

• Chỉ sử dụng các dây sạc điện đã được chấp thuận, như dây sạc điện đã được 

cung cấp với thiết bị. 

• Rút dây sạc điện ra sau khi thiết bị được sạc đầy đủ. Không nên cắm điện hoài. 

• Khi không sử dụng, hãy tắt thiết bị đi. 

• Để thiết bị trên bề mặt phẳng, cứng và chắc chắn như sàn nhà hoặc bàn. 

• Đừng che đậy thiết bị để cho thoáng. 

• Giữ các thiết bị theo nhiệt độ trong phòng khi sử dụng. 

• Đừng để thiết bị ở nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp trong thời gian dài. 

• Đừng để thiết bị hoặc pin của thiết bị gần nước hoặc các chất lỏng khác. 

• Đừng làm rớt thiết bị và đừng bỏ các vật lạ vào pin hoặc thiết bị. 

 

Công nghệ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục. Nếu quý vị có 

thắc mắc hoặc mối quan tâm về công nghệ được cung cấp cho học sinh, xin liên lạc với 

trường học để được hỗ trợ. 

 

 


