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သင္၏ လက္ကုိင္မုိဘုိင္းဖုန္းကုိ မိတ္ဆက္ျခင္း 
 
 

သင့္မုိဘုိင္းဖုန္း၏ ကီးဘုတ္ခလုတ္မ်ား၊ မ်က္ႏွာျပင္displayမ်ား၊ သေကၤတiconမ်ား 
အေၾကာင္းကုိေလ့လာပါ။ 

 
 

ကီးဘုတ္ခလုတ္မ်ား 
 

သင့္ဖုန္း၏ အေရွ႕ဖက္ ျမင္ကြင္းမွ ေအာက္ပါ အေျခခံ အခ်က္မ်ားကုိ သင္ဂရုျပဳမိလိမ့္မည္။ 
                                 (စာမ်က္ႏွာ 1- 1.1 ကုိၾကည့္ပါ) 
ေအာက္ပါဇယားမွ သင့္အား ဖုန္း၏ ကီးဘုတ္ခလုတ္မ်ား အေၾကာင္းကုိ အျမန္ေဖာ္ျပခ်က္ ေပး သည္: 

အခ်က္ ကီးခလုတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

1 ပါဝါခလုတ္ 
မ်က္ႏွာျပင္ ဖန်သားပြင် ကုိ ပိတ္ထားရန္ႏွင့္ ကိရိယာ အဖြင့္/အပိတ္ 

ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္။  

2 အသံ ခိ်န္ညႇိခလုတ္ 

အသိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ျမည္သံကုိ ခ်ိန္ညႇိခြင့္ျပဳသည္။ 
ရုပ္သံထုတ္လြင္မႈမ်ား၏ အသံအတုိးအက်ယ္ကုိလည္းဘဲ 

ခ်ိန္ညႇိခြင့္ျပဳပါသည္။ 

3 အေနာက္သုိ႔ 

ယခင္မ်က္ႏွာျပင္screen သုိ႔မဟုတ္ အစီအစဥ္စာရင္းmenuသုိ႔ 

ျပန္လည္ေရာက္ရွိခြင့္ျပဳသည္. တစ္ခ်ိဳ႔ 

လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ့ေဆာ႔ဝဲလ္မ်ား ကုိလည္းဘဲ သင့္အား 
ပိတ္ခြင့္ျပဳသည္။ 

4 မူလေနရာဟုမ္း 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားကုိ ဖြင့္လ်က္ မူလေနရာ 

ဟုမ္းမ်က္ႏွာျပင္သုိ႔ တုိက္ရုိက္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးသည္။ 

5 အစီအစဥ္စာရင္းမီႏူ 

သင္ေရာက္ေနေသာ မ်က္ႏွာျပင္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ 

ေဆာ့ဝဲလ္မ်ား၏ မီႏူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသုိ႔ 

ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည္။ 
 

 



မ်က္ႏွာျပင္ 

 

သင္၏မုိဘုိင္းဖုန္း မ်က္ႏွာျပင္ကုိ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည္: 

                               (စာမ်က္ႏွာ 1-1.2 ကုိၾကည့္ပါ) 
 

သေကၤတiconမ်ား 
 

မ်က္ႏွာျပင္၏ ထိပ္ေပၚတြင္ ျပသေနေသာ ဖုန္း၏ အေနအထားကုိ ေဖၚျပေနသည့္ သေကၤတiconမ်ား 
အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာပါ: 
 

 
အခ်က္ျပ အင္အား 

 
ဝုိင္-ဖုိင္ ခိ်တ္ဆက္ျခင္း 

 
ဘလူးတြတ္ ဖြင့္ထားျခင္း 

 
USB ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ 

 
ဘက္ထရီ မီတာ 

 
သတင္း အသစ္ 

 
တုန္ခါမႈ ပရုိဖုိင္း 

 
အီးေမးလ္ အသစ္ 

 

သတ္မွတ္နယ္ေျမ၏ 

ျပင္ပေဖၚျပခ်က္  
ႏုိးဆက္ အလုပ္လုပ္သည္ 

 

နားအုပ္နားၾကပ္ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္  
အသံပိတ္ ပရုိဖုိင္း 

 
 

  



   
 

သင္၏ လက္ကုိင္မုိဘုိင္းဖုန္း ကုိျပင္ဆင္ျခင္း 
 
 

သင္၏ မုိဘုိင္းဖုန္း ပထမဦးဆံုး အသုံးျပဳရန္ settingခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားကုိ စတင္ပါ။ 
 
 
 

 

ဘက္ထရီႏွင့္ ဆင္းကဒ္ကုိ ထည့္သြင္းပါ။ 
 

သင္သည္ ဆယ္လူလာ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ပုံမွန္ ဝယ္ယူလုိက္ေသာအခါ သင္သည္ ပုဂၢဳိလ္ေရး 
မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ (PIN) ႏွင့္ စိတ္ၾကဳိက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ အေသးစိတ္ ေငြေၾကး 
သေဘာ တူညီမႈမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ဝယ္ယူသူ စာရင္းသြင္းဆင္းကာဒ္ကုိ ရရွိပါလိမ့္မည္။ 
ဘက္ထရီႏွင့္ ဆင္းကာဒ္ ထည့္သြင္းရန္ 

 

1. ဘက္ထရီ အဖုန္းကို ဖယ္လုိက္ပါ။ 
 

(စာမ်က္ႏွာ 2- 2.1ကုိၾကည့္ပါ) 
 

2. ဆင္းကာဒ္ကုိ ထည့္သြင္းပါ။ 
 

သင္၏ဖုန္းတြင္ ဆင္းကာဒ္ ထည့္ေပါက္ 2 ခုရွိပါသည္။ ဆင္းကာဒ္ 2 ကာဒ္ကုိ သုံးခြင့္ျပဳျပီး 
ယင္းဆင္းကာဒ္အၾကားတြင္ ေျပာင္းလဲခလုတ္ရွိသည္။  
 

(စာမ်က္ႏွာ 2- 2.2ကုိၾကည့္ပါ) 
 
 

• ဖုန္းအတြင္း ဆင္းကာဒ္၏ ေရြေရာင္ရွိေသာဖက္ကုိ ေအာက္ဖက္ မ်က္ႏွာျပဳ၍ ထည့္ပါ။ 
 
 

• ဆင္းကာဒ္ကုိ ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳဘဲ သင့္ဖုန္း၏ ကြန္ယက္ မရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ မီႏူး 
အခဳိ်႕ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။  
 

3. ဘက္ထရီကုိ ထည့္သြင္းပါ။ 
 

(စာမ်က္ႏွာ 2- 2.3ကုိၾကည့္ပါ) 
 

4. ဘက္ထရီ အဖုန္းကို ျပန္တပ္ပါ။ 



 
 

မွတ္ဥာဏ္ကာဒ္ကုိ ထည့္သြင္းပါ (စိတ္ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္မႈ) 
 

သင္သည္ ေနာက္ထပ္အပုိ ရုပ္သံဖုိင္မ်ား သုိေလွာင္ရန္ မွတ္ဥာဏ္ကာဒ္ကုိ ထည့္သြင္းရမည္။ 
 

• ကြန္ပဴ်တာေပၚတြင္ မွတ္ဥာဏ္ကာဒ္ကုိ ပုံစံခ်ျခင္းသည္ သင္၏ဖုန္းႏွင့္ သဟဇာတ မျဖစ္ ပါ။ 
ဖုန္းတြင္သာ မွတ္ဥာဏ္ကာဒ္ကုိ ပုံစံခ်ပါ။  

1. ဘက္ထရီ အဖုန္းကို ဖယ္လုိက္ပါ။ 
 

                         (စာမ်က္ႏွာ 3- 3.1ကုိၾကည့္ပါ) 
 

2. မွတ္ဥာဏ္ စုိက္စရာကုိ တံဆိပ္ရွိသည့္ဖက္ကုိ အေပၚဖက္ မ်က္ႏွာမူျပီး ထည့္သြင္းပါ။ 
 

                            (စာမ်က္ႏွာ 3- 3.2ကုိၾကည့္ပါ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   
 

အေျခခံ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း 
 
 

သင့္မုိဘုိင္းဖုန္း၏ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ား မည္က့ဲသုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ ေလ့လာပါ။ 
 
 
 

 

သင္ဖုန္း ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ျခင္း 
 

သင့္ဖုန္းကို ဖြင့္ရန္ 

 

1. ပါဝါခလုတ္ကုိ ၾကာၾကာႏွိပ္ပါ။ 
 

2. သင္၏ ပင္နံပါတ္ ရုိက္ထည့္ျပီး (အကယ္၍ လုိအပ္လွ်င္) OKကုိ ႏိွပ္ပါ 
 

သင္၏ဖုန္းကုိ ပိတ္ရန္ အေပၚမွ အဆင့္ 1ကို သြားပါ။ 
 
 

မီႏူႏွင့္ ေဆာ့ဝဲလ္မ်ား အသုံးျပဳခြင္ယူျခင္း 
 

မီႏူႏွင့္ ေဆာ့ဝဲလ္မ်ား အသုံးျပဳခြင္ရယူရန္ 

 

1. မ်က္ႏွာျပင္တြင္ သင္၏ဖုန္းအတြင္း သြင္းထားေသာ ေဆာ့ဝဲလ္ စာရင္းမ်ား 

ေပၚလာေစရန္မူလဟုမ္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္  ခလုတ္ကုိႏွိပ္ပါ။  
 

2. တစ္ျခား စာမ်က္ႏွာမ်ားရွိ ေဆာ့ဝဲလ္appsမ်ား ဝင္ေရာက္ အသုံးျပဳဖုိ႔ သင္၏လက္ကုိ ဘယ္ဖက္ 

သုိ႔မဟုတ္ ညာဖက္သုိ႔ စြဲေရြ႔လ်ားေပးပါ။ 
 

3. ေဆာ့ဝဲလ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ မည္သည့္ icon သေကၤတကုိမဆုိ ဖိႏွိပ္ေပးပါ။  
 

4. ေဆာ့ဝဲလ္မွထြက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ေျခရွိ Back ေနာက္ျပန္သြားခလုတ္ သုိ႔မဟုတ္ မူလဟုမ္း 
ခလုတ္ကုိ ႏိွပ္ပါ။  
 
  



 

အေျခခံ ေခၚဆုိမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း 
 

ဤအခန္းက႑တြင္ ဖုန္းေျဖၾကားျခင္းႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းကုိ ေလ့လာပါ။ 
 

ဖုန္းေခၚဆုိျခင္း: 
 

1. ေဆာ့ဝဲလ္ မီႏူ သုိ႔မဟုတ္ မူလမ်က္ႏွာျပင္homeရွိ  ဖုန္း icon သေကၤတကုိ ႏိွပ္ပါ။ 
 

2. ဧရိယာကုပ္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ႏိွပ္ပါ။ 
 

3. ဖုန္းခၚဆုိမႈ စတင္ဖုိ႔ ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

4. ေခၚဆုိမႈ ျပီးဆုံးဖုိ႔  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

ဖုန္းေျဖၾကားရန္: 

 

1. သင္ထံ ဖုန္းဝင္လာေသာအခါ ေျဖၾကားရန္အတြက္ ဖုန္းicon  

သေကၤတကုိ ညာဖက္သုိ႔ ဆြဲေရြ႕ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေခၚဆုိမႈကုိ ျငင္းပယ္ရန္ ဘယ္ဖက္သုိ႔ 
ဆြဲေရြ႕ပါ။. 
 

2. ဖုန္းေခၚဆုိမႈ အဆုံးသတ္ရန္  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

 

သတင္းမ်ား ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ပုိ႔ျခင္း 
 

ဤအခန္းက႑တြင္ မည္က့ဲသုိ႔ ပုိ႔ရန္ႏွင့္ လက္ခံရန္ ေလ့လာပါ: 
 

- စာသားသတင္းမ်ား (SMS). 

 

- ရုပ္သံသတင္း (MMS). 

 
 

  



ရုပ္သံသတင္းမ်ားႏွင့္ စာသား ပုိ႔ရန္ အဆင့္မ်ား: 
 

1. ေဆာ့ဝဲလ္ စာရင္းရွိ သတင္းမ်ား  ကုိႏိွပ္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေထာင့္တြင္ရွိ  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

2. ေပးထားေသာ အကြက္တြင္ ဖုန္းနံပါတ္ သုိ႔မဟုတ္ အဆက္အသြယ္ နာမည္ ကုိရုိက္ထည့္ပါ 

သုိ႔မဟုတ္  ကုိႏိွပ္ျခင္းျဖင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား လက္ခံရယူပါ။ 
 

3. သင္သတင္းမ်ားကုိရုိက္ပါ။ 
 

စာသားသတင္းမ်ားအတုိင္း ပုိ႔ရန္ အဆင့္ 5သုိ႔သြားပါ။ 
 

ရုပ္သံစုံ အရာမ်ားကုိ (အသံ၊ရုပ္ပုံ၊ စသျဖင့္) တြဲရန္ အဆင့္4သုိ႔ ဆက္လုပ္ပါ။ 
 

4. စာသားအကြက္၏ ဘယ္ဖက္ရွိ  ကုိႏိွပ္ပါ။ တြဲမည့္အမဳိ်းအစားကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ျပီးေနာက္ တြဲမည့္ 

အခ်က္အလက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
 

5. သတင္းပုိ႔ရန္  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 
 

အဆက္အသြယ္မ်ား ေပါင္းထည့္ပါ 
 

အေျခခံ ဖုန္းစာအုပ္ အဂၤါရပ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းကုိ ေလ့လာပါ။  
 

ဆက္သြယ္မႈ အသစ္ကုိ ေပါင္းထည့္ျခင္း: 
 

1. ေဆာ႔ဝဲလ္ စာရင္းတြင္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ကုိႏိွပ္ပါ။ ျပီးေနာက္ဆက္သြယ္မႈ အသစ္ 

ေပါင္းထည့္ရန္ ေအာက္ေျခရွိ  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

2. ဆက္သြယ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္ ( နာမည္၊ ေနာက္ဆုံးအမည္ႏွင့္ 
ဖုန္းနံပါတ္)ကုိ ျဖည့္စြက္ပါ။ အီးေမးလ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ က့ဲသုိ႔ေသာ အကြက္မ်ား ေနာက္ထပ္ေပါင္း 
ထည့္ႏုိင္ပါသည္။ 



3. မွတ္ထားရန္ မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ေပၚရွိ  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
အဆက္အသြယ္ ရွာေဖြျခင္း 
 

1. ေဆာ႔ဝဲလ္ စာရင္းတြင္ အဆက္အသြယ္မ်ား  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

2. ေအာက္ေျခမွ အေပၚသုိ႔ သင္၏လက္ျဖင့္ စာရင္းမ်ားကုိ လိွမ့္တင္စြဲယူပါ သုိ႔မဟုတ္ ရွာေဖြခလုတ္ 

 ကုိ ႏိွပ္ျပီး ပထမအမည္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆုံးအမည္ကုိ ရုိက္ထည့္ပါ။ 
 

3. ဆက္သြယ္မႈ အေသးစိတ္ကုိ ၾကည့္ရန္ နာမည္ သုိ႔မဟုတ္ အဆက္အသြယ္ ရုပ္ပုံကုိ ႏိွပ္ပါ။ 
 

အကယ္၍သင္ ဆက္သြယ္ေခၚဆုိမႈ ျပဳလုပ္လုိလ်င္ ဖုန္းနံပါတ္ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

ေတးဂီတ နားဆင္ျခင္း 
 

ေတးဂီတ ဖြင့္စက္ သုိ႔မဟုတ္ FM ေရဒီယုိ တုိ႔မွတစ္ဆင့္ ေတးဂီတကုိ မည္က့ဲသုိ႔ 

နားေထာင္ရမည္ကုိ ေလ့လာပါ။ 
 

FM ေရဒီယုိကုိ နားေထာင္ျခင္း: 
 

1. သင္၏ဖုန္းတြင္ နားၾကပ္တပ္ဆင္ပါ။ 
 

2. ေဆာ႔ဝဲလ္ စာရင္းတြင္ FMေရဒီယုိ  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

3. အသံလြင္ဌါနကုိ ေျပာင္းယူရန္ ေအာက္ေျခရွိ ကိရိယာဘားကုိ အသုံျပဳပါ။ 
 

ေတးဂီတ ဖုိင္မ်ားကုိ နာဆင္ျခင္း: 
 

ပထမဦးစြာ သင္၏ဖုန္း အတြင္းပုိင္း မွတ္ဥာဏ္ သုိ႔မဟုတ္ မုိက္ခရုိSDကာဒ္ အတြင္းသုိ႔ ေတးဂီတ 

ဖုိင္မ်ားကုိ ကူးယူပါ။ 
 

1. ေဆာ႔ဝဲလ္ စာရင္းတြင္ ေတးဂီတ  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

2.မ်က္ႏွာျပင္၏ ထိပ္ပုိင္းရွိ အစီအစဥ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီး သင္နားေထာင္ခ်င္ေသာ သီခ်င္းကုိ ႏိွပ္ပါ။ 



 

3. ေအာက္ေျခရွိ ကိရိယာဘားကုိ အသုံျပဳျခင္းျဖင့္ ေခတၱရပ္တန္႔ျခင္း၊ ထပ္ကာနားေထာင္ျခင္း၊ 
သီခ်င္းေျပာင္းျခင္းတုိ႔ကုိ သင္ျပဳလုပ္ႏိွပ္သည္။ 
 
 
 
 
 
 
 

ဝဘ္ကုိ အသုံးျပဳျခင္း 
 

သင္ႏွစ္သက္ေသာ ဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားကုိ မည္က့ဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈမည္ကုိ ေလ့လာပါ။  
 

1. ေဆာ႔ဝဲလ္ စာရင္းတြင္ ဝဘ္ဆုိဒ္ၾကည့္Browser  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

2. လိပ္စာဘားကုိ ႏိွပ္ျပီး သင္ၾကည့္လုိေသာ ဝဘ္ဆုိဒ္၏ လိပ္စာကုိ ရုိက္ပါ။ 
 
  



   
 

ကင္မရာကုိ အသုံးျပဳျခင္း 
 
 

အေျခခံ ဓါတ္ပုံမ်ား ၾကည့္ရူျခင္းႏွင့္ ရုိက္ျခင္းကုိ ေလ့လာျခင္း 
 
 
 

 

ဓါတ္ပုံမ်ား ရုိက္ျခင္း 
 

1. ေဆာ႔ဝဲလ္ စာရင္းတြင္ ကင္မရာ သေကၤတ  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

2. ဓါတ္ပုံခ်ိန္ရြယ္ျခင္းတြင္ မွန္ဘီလူးကို ခိ်န္ညႇိပါ။ လုိခ်င္ေသာ ခိ်န္ညႇိမႈ ရရွိရန္ ခိ်န္ညႇိမႈမ်ား settings 

ခလုတ္  ကုိႏိွပ္ျခင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ပါ။ 
 

3. ဓါတ္ပုံ ရုိက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ရုိက္ခလုတ္  ကုိႏိွပ္ပါ။ အလုိအေလွ်ာက္ မွတ္ထားပါလိမ့္မည္။ 
 

ရုိက္ျပီးဓါတ္ပုံမ်ား ၾကည့္ျခင္း 
 

ေဆာ႔ဝဲလ္ စာရင္းတြင္ Galleryျပခန္း ကုိႏိွပ္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သင့္ဖုန္းျဖင့္ ရုိက္ထားေသာ 

ဓါတ္ပုံမ်ားအားလုံး ျမင္ခြင့္ရရွိရန္ ကင္မရာ ဖုိင္တြဲ ကုိေရြးခ်ယ္ပါ။  
 
  



   
 

အင္တာနက္ ခိ်တ္ဆက္ျခင္း 
 
 

အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ သင္၏ဖုန္း ခ်ိန္ညႇိဖုိ႔ အေျခခံမ်ားကုိ ေလ့လာပါ။  
 
 
 

 

ခိ်တ္ဆက္မႈ အသစ္ကုိ ေပါင္းထည့္ပါ 
 

1. ကိရိယာ ခိ်န္ညႇိျခင္းသုိ ဝင္ေရာက္ရန္ ေဆာ႔ဝဲလ္ စာရင္းတြင္ ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားSettings  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

2. “More…”ေရြးခ်ယ္မႈကုုိႏိွပ္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ မုိဘုိင္းကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ လက္ခံဝင္ေရာက္ရန္ Access 

Point Names အမည္မ်ားကုိ ႏိွပ္ပါ။ ယခု သင္ခိ်န္ညႇိလုိေသာ ဆင္းကာဒ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။   
 

3. မီႏူကီးကိုႏိွပ္ျပီး APNအသစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထုိေနာက္ သင့္မုိဘုိင္းကုမၸဏီအရ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရုိက္ပါ။ 
 

အေျခခံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ: 

 

• အမည္ 

• APN 

• အသုံးျပဳအမည္ 

• စကားဝွက္ 

 

အခဳိ်႕မုိဘုိင္းဖုန္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ Proxy Servers ပရုိဆီ ဆာဗာမ်ား အသုံးျပဳပါသည္။ ေနာက္ထပ္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင္၏မုိုိဘုိင္းဖုန္း ကုမၸဏီ ခိ်န္ညႇိျခင္းမ်ားကုိ ရည္ညြန္းပါသည္။ 
 

4. သင္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရုိက္ထည့္ျပီးေသာအခါ မီႏးူကုိ ႏိွပ္ျပီးေနာက္ မွတ္ထား ပါ။ 
 

အကယ္၍ သင့္တြင္ တူညီေသာ ဆင္းကာဒ္အတြက္ APNအဆင့္ဆင့္ ခ်ိန္ညႇိျခင္းမ်ားရွိလ်င္ 

သင္မည္သည့္ တစ္ခု အသုံးျပဳလုိသည္ကုိ အမည္၏ေဘးရွိ ကုိႏိွပ္ျပီး ေရြးခ်ယ္ပါ။  
 

တျခား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ေပါင္းထည့္ရန္ အဆင့္3မွ ထပ္ကာလုပ္ပါ။ 
 

  



မုိဘုိင္း ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ခလုတ္ 

(ဆင္းကာဒ္မ်ား) 
 

အကယ္၍သင္သည္ ဆင္းကာဒ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ကုိ အသုံးျပဳျပီး တျခားတစ္ခုကုိ ခလုတ္ေျပာင္းခ်င္ပါက 

ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတုိင္း လုပ္ပါ။ 
 

1. ေဆာ႔ဝဲလ္ စာရင္းတြင္ ကိရိယာ ခ်ိန္ညႇိျခင္းကုိ ဝင္ေရာက္ရန္ Settings ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ား  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
   

2.  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
                                      

3. စိတ္ႀကဳိက္ေဒတာ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကို ေရြးခ်ယ္ျပီး သင္အသုံးျပဳလုိေသာ ဆင္းကာဒ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
 
  



   
 

Wi-Fi အသုံးျပဳျခင္း 
 
 

သဟဇာတရွိ မည္သည့္ ေဒသဆုိင္ရာ ႀကဳိးမ့ဲ ကြန္ယက္ကုိမဆုိ ခိ်တ္ဆက္ရန္ ဖုန္း၏ ႀကဳိးမ့ဲ 

လုပ္ႏိွင္စြမ္းရည္မ်ား အသုံးျပဳရန္ ေလ့လာပါ။ 
 
 

 

ႀကဳိးမ့ဲ ကြန္ယက္သုိ႔ ခိ်တ္ဆက္ျခင္း 
 

1. ကိရိယာ ခိ်န္ညႇိျခင္းသုိ ဝင္ေရာက္ရန္ ေဆာ႔ဝဲလ္ စာရင္းတြင္ Settings ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ား  ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

2. Wi-Fi ေရြးခ်ယ္မႈ ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

3. ဝုိင္ဖုိင္ဖြင့္ရန္ ညာဖက္ထိပ္ ေထာင့္စြန္းေပၚရွိ Wi-Fi ခလုတ္  ကုိႏိွပ္ျပီး ဖြင့္ပါ။ 
 

4. ႀကဳိးမ့ဲ ကြန္ယက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီး လိုအပ္ပါက လုံျခံဳေရး စကားဝွက္ကုိ ထည့္ပါ။ 
 

ႀကဳိးမ့ဲကြန္ယက္မွ ဆက္သြယ္မႈ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း 
 

1. ေဆာ႔ဝဲလ္ စာရင္းတြင္ ကိရိယာ ခ်ိန္ညႇိျခင္းကုိ ဝင္ေရာက္ရန္ Settings ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ား  

ကုိႏိွပ္ပါ။ 
 

2. Wi-Fi ေရြးခ်ယ္မႈ ကုိုိႏိွပ္ပါ။ 
 

3. ဝုိင္ဖုိင္ပိတ္ရန္ ညာဖက္ထိပ္ ေထာင့္စြန္းေပၚရွိ Wi-Fi ခလုတ္  ကုိႏိွပ္ျပီး ပိတ္ပါ။  
 
 
 

ႀကဳိးမ့ဲကြန္ယက္၏ နည္းပညာ အေသးစိတ္ကုိ ၾကည္ရႈျခင္း 
 

1. ေဆာ႔ဝဲလ္ စာရင္းတြင္ ကိရိယာ ခ်ိန္ညႇိျခင္းကုိ ဝင္ေရာက္ရန္ Settings ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ား  

ကုိႏိွပ္ပါ။  



 

2. Wi-Fi ေရြးခ်ယ္မႈ ကုိုိုိႏိွပ္ပါ။ 
 

3. ခ်ိတ္ဆက္မႈျမန္ႏႈန္း၊ အခ်က္ျပအင္အား တုိ႔က့ဲသုိ႔ေသာ အေသးစိတ္မ်ားကုိ ၾကည့္ရန္ အလုပ္ 
လုပ္ ေနေသာ ႀကဳိးမ့ဲကြန္ယက္ကုိ ႏိွပ္ပါ။ 

  



   
 

လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
 

ေက်းဇူးျပဳျပီး မည္သည့္အခါတြင္မဆုိ သင္၏ဖုန္းကို အသုံးျပဳသည့္အခါ သက္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းေတြႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာဖုိ႔သတိရေပးပါ။ ဤသည္မွာ သင္ႏွင့္ သင္၏ပတ္ဝန္းက်င္မွ 

မေကာင္းေသာ အကဳိ်းသက္ေရာက္မႈကုိ တားဆီးေပးပါလိမ့္မည္။ 
 
 
 
 

အေထြေထြ လုံျခဳံေရး 
 

 

သင္၏ကားေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လမ္း 
ေလၽွာက္ျခင္း ျပဳေသာအခါ နားၾကပ္ သုိ႔မဟုတ္ နားအုပ 
္နားၾကပ္ကုိ မသံုးပါႏွင့္။ သင္၏အာ႐ံုစူးစုိက္မႈကုိ လမ္းလြဲေစႏုိင္ျပီး 
မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ အခဳိ်႕ ပထဝီေဒသမ်ားရိွ တရား 
ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ေဘးကင္းလံုျခဳံေရး 
ႀကဳိတင္ ကာကြယ္မႈ မ်ားအတြက္ ကားေမာင္းေနစဥ္ သင္၏ 
ဖုန္းကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ အျမဲသင္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ သတိထား 
ေနဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ သင္ကားေမာင္းေနစဥ္ သင္၏ကိရိယာ 

အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဘးကင္းလံုျခဳံမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား အားလုံးကို လုိက္နာပါ။ 

 

ဓာတ္ဆီဆုိင္တြင္ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ 

 

ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ သင္၏ဖုန္းကုိ သင္၏နား 
သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ခႏၶာမွ အနည္းဆံုး 15 မီလီမီတာ အကြာအေဝး 

တြင္ထားပါ။ 

 

သင္၏ဖုန္းမွ ေတာက္ေျပာင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မိွတ္တုတ္မိွတ္တုတ္ 

အလင္းေရာင္ကုိ ထုတ္လုပ္ေပးလိမ့္မည္။ 



 

အေသးစား အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ အသက္ရူွလမ္းေၾကာင္း 
ပိတ္ဆုိ႕မူကုိ ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ 

 

သင္၏ဖုန္းကုိ မီးထဲတြင္ မစြန္႔ပစ္ပါႏွင့္။ 

 

 

မည္သည့္ အၾကားအာရုံ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကုိမဆုိ ေရွာင္ရွားရန္ 

အသံအက်ယ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္တုိးခ်ဲ႔ျပီး နားေထာင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ 
နားၾကပ္ သုိ႔မဟုတ္ နားအုပ္နားၾကပ္တုိ႔မွ အသံဖိအား 
အလြန္အကၽြံ ျဖစ္ေစျခင္းသည္ အၾကားအာရုံ ဆံုး႐ႈံးမႈကို 

ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ 

 

သံလုိက္ဓါတ္ရွိ အရာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္သြယ္မူကုိ 

ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 

 

ေသြးအတက္အက်၊ ေသြးခုန္ႏႈန္းတိုင္း ကိရိယာႏွင့္ 

အျခားအီလက္ထရြန္နစ္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ စက္ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ားမွ အေဝးတြင္ထားပါ။ 

 

အပူခ်ိန္ လြန္ကဲမႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 

 

ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ 
ေတာင္းဆုိလာေသာအခါ စက္ကုိပိတ္ေပးပါ။ 

 

အရည္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ သင္၏ဖုန္းကုိ 

ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ထားပါ။ 



 

ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ပိတ္ဖုိ႔ေျပာေသာအခါ 
စက္ပိတ္ထားပါ။ 

 

သင္၏ဖုန္းကုိ သီးျခား ယူမထားပါႏွင့္။ 

 

ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အရည္မ်ား 
အနီးအနားတြင္ ရွိေသာအခါ စက္ပိတ္ထားပါ။ 

 

အတည္ျပဳ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သာလၽွင္ အသံုးျပဳပါ။ 

 

အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားအတြက္ သင့္ဖုန္းကုိ အားမကုိးပါႏွင့္။ 

 

လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းသည့္ adapterတုန္း အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ပလပ္ေခါင္းႏွင့္ 
အလႊာမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္းကုိ မွန္မွန္ၾကည့္ရူေပးပါ။ အကယ္၍ 

လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းသည့္ adapterတုန္း ပ်က္ဆီးမႈရွိလွ်င္ ျပင္ဆင္တပ္ဆင္မႈ 
ရွိသည့္တိုင္ေအာင္  သင္အသုံးျပဳ၍မရပါ။ 

လွ်ပ္စစ္အထြက္ကုိ အလြယ္တကူ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းသည့္ 

adapterတုန္းကုိ လွ်ပ္စစ္ ပလပ္ေခါင္းတြင္ တပ္ဆင္ပါ။ အျမဲတမ္း 
အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းသည့္ adapterတုန္းကို လွ်ပ္စစ္ပလပ္ေခါင္း 

ျဖဳတ္ထားပါ။  
ကိရိယာအတြက္ ေပးထားေသာ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းသည့္ adapterတုန္းကုိသာ 

အသုံးျပဳပါ။ 
 



 

        လၽွပ္စစ္ ေဘးအႏၲရာယ္ သတိေပးျခင္း 
ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာရရွိမႈကုိ ေရွာင္ရွားရန္ အားသြင္းပလပ္ကုိ 

မထိပါႏွင့္! 
 

သင္အသံုးမျပဳေသာအခါ အားသြင္းတုန္းကုိ ျဖဳတ္ထားပါ။ 
 

ဆက္စပ္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ အားသြင္းတုန္းကုိ ျဖဳတ္ထားရန္ 

ပလပ္ကုိ ဆြဲျဖဳတ္ပါ။ ဓါတ္အားႀကဳိးမွ ဆြဲမျဖဳတ္ပါႏွင့္။ 
 

လွ်ပ္စစ္ပါဝါပုိင္းသည္ သင္၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အဆက္အသြယ္ 

ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကုိ လုပ္ခြင့္ျပဳေသာ အခရာက်ေသာ 

အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
 

လွ်ပ္စစ္ပါဝါပလပ္သည္ အလြယ္တကူ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ 

အေနအထားတြင္ရွိရမည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ သင္၏ ကားဒက္ရ္ွဘုတ္ေပၚ က့ဲသုိ႔ေသာ ေနေရာင္ျခည္ တုိက္ရုိက္ 

က်ေရာက္ေသာ ေနရာတြင္ သင္၏ကိရိယာကုိ မထားပါႏွင့္။ 
  

အပူလြန္ကဲမႈ ရွိခဲ့လ်င္ ကိရိယာကုိ အသုံးမျပဳပါႏွင့္။ 
 

လမ္းေလၽွာက္ေနစဥ္ စက္ကုိ အသံုးျပဳေသာအခါ သတိထားပါ။ 
 

ကိရိယာကုိ အျမင့္ေနရာမွ ျပဳတ္က်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရုိက္မိျခင္း 
မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ပ်က္စီးဆံုးရံုွးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ 

ပ်က္ျပားေစျခင္းမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ 
 

သင့္ဘာသာသင္ ကိရိယာကုိ ျဖဳတ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္မြန္းမံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

တပ္ဆင္ျခင္းတုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ 

 

ကိရိယာကုိ သန္႔ရွင္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာ အဝတ္ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းကုိ အသံုးျပဳပါ။ 
 

မည္သည့္ ဓာတုထုတ္ကုန္ သုိ႔မဟုတ္ ဆပ္ျပာကုိမဆုိ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ 



    EU WEEE 

 

 

ဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ EU WEEE အစီအစဥ္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္။ 
 

 

 

 

ဖုန္းသက္တမ္းကုန္ဆံုးမူကုိ ေရာက္ရိွသည့္အခါ ဖုန္းကုိမစြန္႔ပစ္ခင္ 

ေက်းဇူးျပဳၿပီးဘက္ထရီကုိဖယ္ရွားပါ။ 
 

ဒီထုတ္ကုန္ ပစၥည္းသည္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ 

ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးစြဲျခင္းကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ဥေရာပ သမဂၢ စည္းမ်ဥ္း 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ ဒီထုတ္ကုန္ သည္ 

သဘာဝသယံဇာတမ်ား၏ ထုတ္ယူမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈလုိအပ္ၿပီး အႏၲရာယ္ရိွေသာ 

ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္နုိင္သည္။ အထုပ္ပုိး အထက္ပါ သေကၤတသည္ တျခားအိမ္သုံး 
စြန္႔ပစ္ အမိႈက္ မ်ားႏွင့္အတူ မစြန္႔ပစ္ရန္ ေဖၚျပထားသည္။ ဥပမာ သင္၏ အသုံး 
မလုိ ေတာ႔သည္ ပစၥည္းကိရိယာကုိ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား ျပန္လည္ သုံးစြဲျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာသုိ႔ 

သယ္ေဆာင္ၿပီး စြန္႔ပစ္ရန္ သင့္တြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ 
 

သင္၏ အသုံးမလုိေတာ႔သည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား စြန္႔ပစ္သည့္ အခိ်န္တြင္ 
တသီးတျခားစီ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးစြဲျခင္းသည္ သဘာဝ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ကူညီၿပီး လူ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ 

ကာကြယ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္ အသုံးျပဳရာတြင္ ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္။ 
 

ျပန္လည္ အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ သင္၏စြန္႕ပစ္ပစၥည္းကုိ သင္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ 

ပစ္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

ေက်းဇူးျပဳၿပီး သင္၏ေဒသဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ရုံး၊ သင္၏အိမ္သုံး စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
ဝန္ေဆာင္မူလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ သင္ပစၥည္းဝယ္ယူသည့္ စတုိးဆုိင္ 
သုိ႔ဆက္သြယ္ပါ။  

  



အၾကံျပဳခ်က္မ်ား: 
 

• ကိရိယာ သုိ႔မဟုတ္ ဘက္ထရီမ်ားကုိ ကုိက္ျဖတ္ျခင္း၊ ဖြင့္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ျခင္းတုိ႔ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ 
 

• ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ဘက္ထရီတုိ႔ကုိ အပူ သုိ႔မဟုတ္ မီးသုိ႔မျပပါႏွင့္။ ေနေရာင္ျခည္ တုိက္ရုိက္ 

က်ေရာက္ေသာေနရာတြင္ ကိရိယာ ထားသုိျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 
 

• ဘက္ထရီကုိ ေလ်ာ႔မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ အျခားသံသတဳၱပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ၍ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 

ေရွာ့ဆုိက္ကစ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အံဆြဲအတြင္း ဘက္ထရီမ်ားကုိ မထားပါႏွင့္။ 
 

•ဘက္ထရီမ်ားကုိ စက္မႈေရွာ့ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ 
 

• ယုိစိမ့္မႈ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အရည္ကုိ သင္၏မ်က္စိ သုိ႔မဟုတ္ အသားအေရႏွင့္ မထိေတြ႔ပါေစႏွင့္။ အကယ္၍ 

ထုိသုိ႔ျဖစ္လာပါလၽွင္ ထိေတြ႔ေသာေနရာကုိ သန္႔ရွင္းေသာ ေရႏွင့္ေဆးေၾကာၿပီး 
ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အႀကံဉာဏ္ကုိ ရယူပါ။ 
 

• ကိရိယာႏွင့္ ဘက္ထရီေပၚရွိ အေပါင္း (+)အမွတ္အသား ႏွင့္ အႏုတ္(-) အမွတ္အသားအတုိင္း အသံုးျပဳမႈ 
မွန္ကန္ျခင္း ေသခ်ာပါေစ။  
 

• စက္ကိရိယာတြင္ အသံုးျပဳရန္မဟုတ္သည့္ မည္သည့္ဆက္စပ္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဘက္ထရီတုိ႔ကုိမဆုိ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ 
 

• ကေလးမ်ား ဘက္ထရီ အသံုးျပဳမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါ။ 
 

• ဘက္ထရီ သုိ႔မဟုတ္ ျဒပ္စင္ တစ္ခုစားသံုးမိခဲ့လ်င္ ခ်က္ခ်င္း ဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။ 
 

• ကိရိယာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အႀကံျပဳထားသည္ ဘက္ထရီကုိ အျမဲတမ္း ဝယ္ၾက ပါ။ 
 

• ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီကုိ အျမဲတမ္း သန္႔ရွင္းေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ထိန္းသိမ္းပါ။ 
 

• အကယ္၍ ညစ္ေပလာလွ်င္ ဘက္ထရီ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၏ အစိတ္ အပုိင္းမ်ားကုိ 

စင္ၾကယ္ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အဝတ္ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းႏွင့္ သုတ္ေပးပါ။  
 

• အသံုးမျပဳခင္ ဘက္ထရီကုိ အားသြင္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ အျမဲတမ္း အားသြင္း စက္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး 
အားသြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္လုပ္သူ၏ ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကိရိယာ၏ လက္စြဲကုိ 

ဖတ္ပါ။ 



 

• အသံုးမျပဳေသာအခါ ဘက္ထရီကုိ အားသြင္းလ်က္ မထားပါႏွင့္။ 
 

•ၾကာရွည္စြာ သုိေလွာင္မႈ ျပဳၿပီးေနာက္ အမ်ားဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္ ရရွိေစရန္ ဘက္ထရီကုိ 

အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အားသြင္းျခင္းႏွင့္ ထမ္းရြက္ျခင္းျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
 

• ကိရိယာ၏ မူရင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အျမဲတမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းပါ။ သင္၏အနာဂတ္ 

အကုိးကားအတြက္ ေနာက္ပုိင္း လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ 
 

•အကယ္၍ ျဖစ္နုိင္လၽွင္ အသံုးမျပဳေသာအခါ ကိရိယာ၏ဘက္ထရီကုိ ထုတ္ထားပါ။ 
 

•ေႏြရာသီ ကာလအတြင္း ကားတစ္စီး၏ အတြင္းပုိင္းရွိ အလြန္အမင္း ပူျပင္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ေအးသာေနရာမ်ားတြင္ မသုိေလွာင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။ စက္ပစၥည္းကုိ ပ်က္စီးေစျခင္းႏွင့္ 

ဘက္ထရီေပါက္ကြဲမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစေပလိမ့္မည္။ အပူခိ်န္ 5 ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ႏွင့္ 35 ဒီဂရီ 

စင္တီဂရိတ္အၾကားရွိ အကြာအေဝးအတြင္း ကိရိယာကုိ အသံုးျပဳရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ 
 

အၾကားအာရုံ ဆုံးရုံးမူ ကာကြယ္တားဆီးေရး 
 

အကယ္၍ စကားေျပာခြက္၊ နားၾကပ္၊ ေလာ္စပီကာ သုိ႔မဟုတ္ လက္လြတ္ကိရိယာ တုိ႔ကုိ 

အသံက်ယ္က်ယ္မွာ အသုံးျပဳျခင္းသည္ နဂုိအတုိင္းျပန္မေကာင္းႏုိင္ေသာ အၾကားအာရုံ ဆုံး႐ႈံးမူ 

အႏၲရာယ္မ်ားရိွေနပါသည္။ အႏၱရယ္မရွိေသာ အဆင့္ရွိ အသံကုိ ခ်ိန္ညႇိပါ။ 
သင္သည္ သာမန္အခိ်န္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္၍ အသံက်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳ ေကာင္းျပဳ လိမ့္မည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ဒါသည္သင္၏ အၾကားအာရုံကုိ ပ်က္စီးေစလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ 

တဝီဝီျမည္သံ၊ အသံမကြဲတကြဲ စကားသံကုိၾကားလ်င္ ကိရိယာကုိ အသုံးျပဳျခင္း ရပ္ဆုိင္းၿပီး 
အထူးကုႏွင့္ တိုင္ပင္ျပသပါ။ အသံပုိက်ယ္ ေလာင္ေလေလ သင္၏အၾကားအာရုံ ပုိလွ်င္ျမန္စြာ 

ပ်က္စီးေလျဖစ္သည္။  
   

အထူးကုမ်ားမွ ေပးေသာ ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ား: 
 

- ဟန္းဆက္ သုိ႔မဟုတ္ စပီကာ နားၾကပ္တုိ႔၏ အသံအက်ယ္ကုိ အနည္းဆုံး ထား ပါ။ 
- ဆူညံေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖံုးလႊမ္းရန္ အသံတုိးျမႇင့္ျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 
-သင္၏အနီးရွိလူမ်ား စကားေျပာျခင္းကုိ မၾကားနုိင္ပါက အသံအက်ယ္ကုိ ေလၽွာ့ ခ်ပါ။ 
  



   
 

SAR 
 
 

ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤအေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑ကုိ ဖတ္ရန္ အခိ်န္ယူပါ။ 
 
 

 
 

ေရဒီယုိလွႈိင္းမ်ား 
 

နုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း (ICNIRP) အမီွလုိက္နာမႈ ေထာက္ခံမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဥေရာပ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
2014/53 / EU (RED)သည္ ေစ်းကြက္သုိ႔ မတင္သြင္းခင္ မုိဘုိင္းဖုန္း ေမာ္ဒယ္အမဳိ်းအစား 
အားလုံးအတြက္ လုိအပ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ေသာ အသံုးျပဳသူ အျခားသူ တစ္ဦးဦးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးကင္း လံုျခံဳေရးမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ ဤစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ဤညႊန္ၾကားခ်က္၏ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ 
 
 

ဤကိရိယာသည္ ေရဒီယုိလွႈိင္းမ်ား ထိေတြ႕မႈအတြက္ နိုင္ငံတကာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ 
ရွိပါသည္။ 
 

သင့္မုိဘုိင္း ကိရိယာသည္ ေရဒီယုိ အသံလြင္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒါသည္ အျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အားျဖင့္ အႀကံျပဳထားသည့္ ေရဒီယုိလိႈင္းမ်ား(ေရဒီယုိ ႀကိမ္ႏႈန္း လၽွပ္စစ္ 
သံလုိက္ စက္ကြင္း)ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား မေက်ာ္လြန္ဖုိ႔ ဒီဇုိင္း ျပဳလုပ္ ထား 
သည္။ အဆုိပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ သိပၸံနည္းပညာ အဖြဲ႔အစည္း (ICNIRP) က 
တီထြင္ၿပီး ပုဂၢဳိလ္မ်ား အားလုုံးအတြက္ အသက္အရြယ္၊ က်န္းမာေရးတုိ႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ 

ေဘးကင္းလံုျခဳံေရး အာမခံနုိင္ဖုိ႔ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည့္ သိသာေသာ အနားသတ္ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ 
ပါဝင္သည္။ 
 

အဆုိပါေရဒီယုိလိႈင္းထိေတြ႔မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ တိက်ေသာ စုတ္ယူမႈ ႏႈန္းထား သုိ႔မဟုတ္ 

SAR အျဖစ္လူသိမ်ားေသာ တုိင္းတာျခင္း ယူနစ္ကုိ အသံုးျပဳပါသည္။ မုိဘုိင္း ထုတ္ကုန္မ်ား အတြက္ 

SARကန္႔သတ္ခ်က္သည္ အေလးခိ်န္ 2 W/kg ကီလုိဂရမ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

SAR အတြက္ စမ္းသပ္မႈမ်ားသည္ ေရဒီယုိလိႈင္းမ်ား အားလံုးတြင္ စမ္းသပ္ၿပီး အျမင့္ဆံုး အသိ 
အမွတ္ျပဳ ရရိွထားေသာ ပါဝါအဆင့္တြင္ ကိရိယာမွ ထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ေသာ စံႏႈန္း 
အေနအထားမ်ားကုိ သံုးၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည္။ 
 



ခႏၶာကုိယ္-ဝတ္ဆင္မႈ SAR စမ္းသပ္မႈတြင္ 1.5 စင္တီမီတာ အကြာအေဝးမွ ျခားၿပီး ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့သည္။ ခႏၶာကုိယ္-ဝတ္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ကာလအတြင္း RF ထိေတြ႕လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ 

ကိရိယာကုိ ခႏၶာကုိယ္မွ အနည္းဆံုး အကြာအေဝးတြင္ ထားသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ 

အသိအမွတ္ျပဳ ဆက္စပ္ပစၥည္းကုိ အသံုးမျပဳလ်င္ မည္သည့္ထုတ္ကုန္မဆုိ သံသတဳၱ အသုံး ျပဳျခင္း ႏွင့္ 
လြတ္ကင္းေၾကာင္း ေသခ်ာမႈရွိေစျပီး ၎ဖုန္း၏ တည္ေနရာသည္ ခႏၶာကုိယ္မွ အကြာ အေဝးတြင္ 

ေဖၚျပသည္။ 
ေနာက္ထပ္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.energizeyourdevice.com သုိ႔သြားပါ။ 
 

လၽွပ္စစ္သံလုိက္ စက္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အပုိေဆာင္း အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိေအာက္ပါဆုိဒ္ ေပၚတြင္ရရိွနိုင္ပါသည္။ http://www.who.int/peh-emf ။ 
 

သင္၏တယ္လီဖုန္းကို ပူးတြဲတပ္ဆင္ထားသည့္ အင္တင္နာငယ္ ပါရွိသည္။ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားအတြက္ ထိမိျခင္းႏွင့္ မရုိမေသ အသုံးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ 
 

သင္၏နားကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ အျခားအေနအထားမ်ားတြင္ မုိဘုိင္း ထုတ္ကုန္ကိရိယာ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာ တစ္ခုအကြာအေဝးတြင္ ရရွိႏုိင္သည့္ အေနျဖင့္အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ ကိရိယာကုိ နားအုပ္နားၾကပ္ သုိ႔မဟုတ္ USBေဒတာႀကဳိးမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳ 
ေသာအခါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာရမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အျခား ဆက္စပ္ပစၥည္း 
အသံုးျပဳေနလ်င္ အသုံးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ သတဳၱကင္းပစၥည္း ျဖစ္ျပီး ခႏၶာကုိယ္မွ အနည္း ဆံုး 
1.5 စင္တီမီတာအကြာ ေနရာတြင္ ရွိရမည္။  
  



   
 

CE 
 
 

ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤအေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑ကုိ ဖတ္ရန္ အခိ်န္ယူပါ။ 
 
 

ေရဒီယုိလွႈိင္းမ်ား 
 

နုိင္ငံတကာစံခိ်န္စံညႊန္း (ICNIRP) အမီွလုိက္နာမႈ ေထာက္ခံမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဥေရာပ 

ညႊန္ၾကားခ်က္ 2014/53 / EU (RED)သည္ ေစ်းကြက္သုိ႔ မတင္သြင္းခင္ 

မုိဘုိင္းဖုန္း ေမာ္ဒယ္အမဳိ်းအစား အားလုံးအတြက္ လုိအပ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ေသာ 
အသံုးျပဳသူ အျခားသူ တစ္ဦးဦးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း လံုျခဳံေရးမ်ား 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ ဤစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဤညႊန္ၾကားခ်က္ 
၏ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ 
 
 

ဤကိရိယာသည္ ေရဒီယုိလွႈိင္းမ်ား ထိေတြ႕မႈအတြက္ နုိင္ငံတကာ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိပါသည္။ 
 

သင့္မုိဘုိင္း ကိရိယာသည္ ေရဒီယုိ အသံလြင္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒါသည္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အားျဖင့္ အႀကံျပဳထားသည့္ ေရဒီယုိ 
လိႈင္းမ်ား(ေရဒီယုိ ႀကိမ္ႏႈန္း လၽွပ္စစ္သံလုိက္ စက္ကြင္း)ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ားအတြက္ 

ကန္႔သတ္မႈမ်ား မေက်ာ္လြန္ဖုိ႔ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည္။ အဆုိပါ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ သိပၸံနည္းပညာ အဖြဲ႔အစည္း (ICNIRP) ကတီထြင္ၿပီး 
ပုဂၢဳိလ္မ်ား အားလုုံးအတြက္ အသက္အရြယ္၊ က်န္းမာေရးတုိ႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ 

ေဘးကင္းလံုျခဳံေရး အာမခံနုိင္ဖုိ႔ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည့္ သိသာေသာ အနားသတ္ 

ေဘးကင္းလံုျခဳံမႈ ပါဝင္သည္။ 
  



 

EU စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ အတည္ျပဳခ်က္ 

 

ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤစက္ကိရိယာသည္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား 
သက္ဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကား ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 2014/53/EUကုိ လုိက္နာရသည္။ 
 

အတည္ျပဳ ေၾကျငာခ်က္အတြက္ ဝဘ္ဆုိဒ္ www.energizeyourdevice.com 

သုိ႔သြားပါ။ 
 

အသိေပးမႈ: ဤကိရိယာကုိ အသံုးျပဳေသာ တည္ေနရာရွိ ေဒသခံ အမဳိ်းသားေရး 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဂရုျပဳပါ။ ဤကိရိယာသည္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ျပည္နယ္ 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး သုိ႔မဟုတ္ အခဳိ်႕တြင္ အသံုးျပဳရန္ ကန္႔သတ္ေကာင္း 
ကန္႔သတ္ လိမ့္မည္။ 
 

မွတ္ခ်က္မ်ား: 
 

- အလုံပိတ္ ကိရိယာမ်ားကုိ အသုံးျပဳထားသည့္အတြက္ မုိဘုိင္းဖုန္းကုိ USB 

ခ်ိတ္ဆက္မႈူတြင္ ဗားရွင္း 2.0 သုိ႔မဟုတ္ ပုိမုိျမင့္မားေသာ ဗားရွင္းကိုသာ ခိ်တ္ 
ဆက္ရမည္။ ပါဝါUSB ဟုေခၚေသာ ႀကဳိးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကို တားျမစ္သည္။ 
 

- ကိရိယာ အနီးတြင္ အားသြင္းတုန္း adapterကုိ 

တပ္ဆင္ရ မည္ျဖစ္ျပီး အလြယ္တကူ အသုံးျပဳ၍ ရရိွေစရမည္။  
 

- အပူခ်ိန္ အလြန္နိမ့္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္ျမင့္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င့္တြင္ မုိဘုိင္း ဖုန္းကုိ 

အသုံးမျပဳပါႏွင့္။ ျပင္းျပေသာ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္ သုိ႔မဟုတ္ ေအးလြန္း ေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င့္တြင္တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းကို မထားပါႏွင့္။ ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း မ်ားအတြက္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အပူခ်ိန္မွာ -10 ℃ -55 ℃ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 

- အားသြင္းေသာအခါ သာမန္အခန္းအပူခ်ိန္ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဖုန္းကုိထားပါ။ အပူခိ်န္ 5 ℃ ~ 25 ℃အတြင္းရွိ ပတ္ဝန္း က်င္တြင္ 

ဖုန္းကိုအားသြင္းဖုိ႔ အႀကံျပဳပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ေပးထားေသာ 

အားသြင္းchargerကုိသာ သံုးစြဲဖုိ႔ေသခ်ာမႈရွိပါေစ။ အသုံးျပဳ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရိွဘဲ 

အားသြင္းchargerကုိ အသံုးျပဳျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိွင္ျပီး ဖုန္း၏အာမခံ 

ဥပေဒႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ၿခိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ 



 

- သတိေပးျခင္း: အကယ္၍ မမွန္ကန္ေသာ ဘက္ထရီ အမဳိ်းအစားႏွင့္ အစားထုိးလဲလွယ္မိပါက 

ေပါက္ကြဲမႈ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။ ။ အသံုးျပဳျပီးေသာ ဘက္ထရီမ်ားကုိ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း 
စြန္႔ပစ္ပါ။ 

 

- နားၾကပ္ႏွင့္ နားအုပ္နားၾကပ္တုိ႔မွ အသံဖိအား အလြန္အကၽြံ ျဖစ္ေစျခင္းသည္ 

အၾကားအာရုံ ဆံုးရံုွးမႈကုိ ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။  
 

ေနာက္ထပ္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင္ 

www.energizeyourdevice.com သုိ႔သြားႏုိင္ပါသည္။ 
 

လၽွပ္စစ္သံလုိက္ စက္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အပုိ 
ေဆာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါဆုိဒ္ ေပၚတြင္ရရိွနိုင္ပါသည္။ 
http://www.who.int/peh-emf. 
 

 သင္၏တယ္လီဖုန္းကို ပူးတြဲတပ္ဆင္ထားသည့္ အင္တင္နာငယ္ ပါရွိသည္။ အေကာင္းဆံုး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ထိမိျခင္းႏွင့္ မရုိမေသ အသုံးျပဳျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ 
 

သင္၏နားကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ အျခားအေနအထားမ်ားတြင္ မုိဘုိင္း ထုတ္ကုန္ကိရိယာ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာ တစ္ခုအကြာအေဝးတြင္ ရရွိႏုိင္သည့္ အေနျဖင့္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ ကိရိယာကုိ နားအုပ္နားၾကပ္ သုိ႔မဟုတ္ USB ေဒတာႀကဳိးမ်ားႏွင့္ အသံုး 
ျပဳေသာအခါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာရမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အျခား ဆက္စပ္ ပစၥည္း 
အသံုးျပဳေနလ်င္ အသုံးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ သတဳၱကင္းပစၥည္း ျဖစ္ျပီး ခႏၶာကုိယ္မွ အနည္းဆံုး 
1.5 cm အကြာ ေနရာတြင္ ရွိရမည္။ 

  


