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ඔබෙ� ජංගම 
රකථනය හ��වා�ම    
 
 

ඔබෙ� ජංගම 
රකථනෙ� ය��, �ද�ශකය සහ අ�කන හ�නා ග�න. 
 
 

ය�� 
 
ඔබෙ� 
රකථනෙ� පහත සඳහ� අංග ද#නට ලැෙබනවා ඇත:  

(1.1 –3 ./ව බල�න) 
පහත ව1ව ඔබට 
රකථනෙ� ය�� .2බඳ ෙක3 4සත්රය# සපය�: 
 

අයතමය ය�ර කා�යය 

1 

�
� සැප!" 
ෙබ#$තම 
(Power 
Button) 

උපකරණය 8යා9මක :;මට / 8යා 4ර=ත 
:;මට සහ  >රය ෙල?# :;මට ඉඩ සලස�.    

2 

ශ2ද පාලන 
ෙබ#$තම 
(Volume 
Button) 

 


රකථන නාදෙ� සහ පB4ඩ නාදෙ� මCටම 
අවශD පEF පාලනය :;මට ඉඩ සලස�. 
එෙම�ම, බH මාධD ෙග?J නැවත වාදනය 
:;ෙKL (Multimedia Content Playback) ශ^ද 
මCටම අවශD පEF සකසා ගැ_මට ඉඩ සලස�. 

3 
ආප: යන 
ෙබ#$තම 

(Back Button) 

`�ව ෙමJවට ෙහa >රයට නැවත යාමට ඉඩ 
සලස�. එෙම�ම, යK යK ෙය
K වසා ඉව9 
bමටද ඉඩ සලස�.     

4 
?ලට යන 
ෙබ#$තම 

(Home Key) 

4වෘත කර ඇ> ෙය
K එෙලසම >dයL, ෙමය 
ඍfව ඔබව gලට (Home) >රය ෙවත iෙගන 
ය�. 

5 
ෙමE ෙබ#$තම 
(Menu 
Button) 

ඔබ j3න ෙය
ෙK ෙහa >රෙ� කා�යය ෙමJවට 
(Functions Menu) �ෙmශbමට ඉඩ සලස�. 

 
 

  



Gරය (Screen) 
 

ඔබෙ� ජංගම 
රකථනෙ� >රය පහත පEF සැලnK කර ඇත: 
(1.2 –3./ව බල�න) 

 

 
අIකන (Icons) 

 
 


රකථනෙ� 44ධ අංගවල 8යාකා; මCටම ෙප�JK කරp� >රෙ� ඉහළ 
Fස්වන අ�කන .2බඳව දැන ග�න: 
 

 
j�නr �බල9වය 

 
ව�-ෆ� සබඳතාව 

 
^uv9 සwයව ඇත. 

 
USB සKබ�ධ කර ඇත.   

 
බැටE {ටරය 

 
අ|9 පB4ඩය:.   

 
ව�ෙ}ෂ� ත9වය   

 
අ|9 ඊ ෙKr පB4ඩය:.   

 
ෙරap� 8යාකා;9වය 

 
එලාK 8යා9මක�. 

 

ෙහ�ෙසC සKබ�ධ කර 
ඇත.     

හඬ �හඬ කර ඇත. 

  



   
 

ඔබෙ� ජංගම 
රකථනය Lදාන" MNම  
 

 
ඔබෙ� ජංගම 
රකථනය පළg වරට භා4ත :;ම සඳහා �දානK :;ම 
 
 

 
O"පත සහ බැටPය ඇ�R MNම 

 
ඔබ ෙස��ල� 
රකථන ෙස�වාවක �ාහක9වය ලැ� පn, ඔබෙ� ��ග�ක 
හ�නා ගැ_K අංකය (PIN) සහ 4කrප ෙස�වා වැ� �ාහක 4ස්තර සමග ඔබට 
�ාහක හ�නා ගැ_K ෙම?��ලපත# ෙහව9 jKපත# ලැෙබJ ඇත.    
 
jKපත සහ බැටEය ඇ�r :;ම සඳහා, 
 
1. බැටE ආවරණය ඉව9 කර�න. 
 

(2.1–4 ./ව බල�න) 
 

2. jKපත ඇ�r කර�න. 
 
ඔබට jKප9 2# භා4ත :;මට සහ ඒවා මා�ෙව� මා�වට භා4ත :;මට 
හැ:වJ .Bස ඔබෙ� 
රකථනෙ� jKප9 ඇ�r කළ හැ: ස්ථාන 2# ඇත. 
 

(2.2–4 ./ව බල�න) 
 
 

• ර� පැහැ> සKබ�ධක ය3පැ9තට j3න ෙස� jKපත 
රකථනයට 
ඇ�r කර�න. 
 

• jKපත# ඇ�r ෙන?කර ඔබට ඔබෙ� රකථනෙ� ජාලමය ෙන?වන 
ෙස�වා සහ සමහර ෙමJ භා4ත කළ හැ:ය.    
 

  



3. බැටEය ඇ�r කර�න. 
 

(2.3 –4 ./වබල�න) 
 

4. බැටE ආවරණය නැවත ස4 කර�න. 
 
 

මතකපතS ඇ�R MNම (අවශTන" පමණS) 
 
අමතර මr3 {�යා ෙග?J ගබඩා :;මට අවශDනK, ඔබ මතකපත# ඇ�r 
කළ ��ය. 
 
 

• මතකපත පEගණකය:� ෙෆaමැC :;ෙම� එය 
රකථනය හා සංගත 
ෙන?වන ත9වය# ඇ>4ය හැ:ය. මතකපත 
රකථනය ම��ම 
ෙෆaමැC කළ ��ය. 
 
 

1. බැටE ආවරණය ඉව9 කර�න. 
 

(3.1 –5 ./ව බල�න) 
 
 

2. ෙrබලය ඇ> පැ9ත උඩට j3න ෙස� මතක රඳවනය (Memory Holder)   
ඇ�r කර�න. 

 
(3.2 –5 ./ව බල�න) 

 
  



   
 

V�ක කා�යය� O
 MNම 
 

 
ඔබෙ� ජංගම 
රකථනෙ� ��ක 8යාකා;9වය ගැන දැන ග�න.  
 

 
ඔබෙ� 
රකථනය Wයා$මක MNම සහ Wයා �රXත MNම 

 
ඔබෙ� 
රකථනය 8යා9මක :;ම සඳහා, 
 
1. 4
� සැප�K ෙබ?9තම (Power Button) වැ� ෙවලාව# ඔබාෙගන j3�න.  
 
2. ඔබෙ� ��ග�ක හ�නා ගැ_K අංකය (PIN No.) ට�� කර OK ෙබ?9තම 

ඔබ�න (අවශDනK).   
 
ඔබෙ� 
රකථනය 8යා 4ර=ත :;ම සඳහා, ඉහත 1 වන .යවර අJගමනය 
කර�න.  
 
 

ෙමE සහ ෙය
"වලට YෙZශය 
 

ෙමJ සහ ෙය
Kවලට �ෙmශbම සඳහා,   
 
1. ඔබෙ� 
රකථනයට එක� කර ඇ> ෙය
K ලැ�ස්�ව දැක ගැ_ම සඳහා 

Home >රයට ෙග?ස ්එ= Fස්වන  ෙබ?9තම ඔබ�න. 
 
2. අෙන�9 ෙය
K ./ කරා යෑම සඳහා ඔබෙ� ඇ�rල >රය මත ද�ණට 

ෙහa වමට යව�න.   
 
3. ඕනෑම ෙය
මකට �ෙmශbම සඳහා, අ�කනය ස්ප�ශ කර�න. 
 
4. ෙය
ෙම� ඉව9bම සඳහා, >රෙ� පහ>� ඇ> ආපn (Back) ෙහa gලට 

(Home) සල�� ඔබ�න.   
 

V�ක ඇම�" කා�යය� භා�ත MNම 
 



ඇම�K ලබා ගැ_ම සහ ඇම�K සඳහා .2��Lම .2බඳව දැනග�න. 
 

ඇම�මS ලබා ගැ\ම: 

1. gr >රෙ� ෙහa ෙය
K ෙමJෙm Fස්වන 
රකථන අ�කනය
ඇ�rෙල� ස්ප�ශ කර�න.  

 
2. �ාෙ��ය අංකය සහ 
රකථන අංකය සඳහ� කර�න. 

3. ඇම�ම ලබාගැ_ම සඳහා සල�ණ ස්ප�ශ කර�න. 

4. ඇම�ම අවස� :;ම සඳහා  සල�ණ ස්ප�ශ කර�න. 
 

ඇම�" සඳහා _`�� �ම: 
 
1. ඔබට ඇම�ම# ලැෙබන 4ට, එයට .2�� Lම සඳහා 
රකථන අ�කනය 
ද�� ෙදසට ඇ�rෙල� යව�න.  ඇම�ම �>#ෙෂ�ප :;ම සඳහා අ�කනය 

වKපසට යව�න . 
 

2. ඇම�ම අවස� :;ම සඳහා  සල�ණ ස්ප�ශ කර�න. 
 
 

 
පa�ඩ යැcම සහ පa�ඩ බලා ගැ\ම 

 
ෙමම ෙක?ටj�, පB4ඩ යැbම සහ ලබාගැ_ම .2බඳව දැන ග�න: 
 
- පB4ඩ පාඨ (SMS) 
 
- බH4ධ මාධD පB4ඩ (MMS) 

 
  



පa�ඩ පාඨ සහ මRe fgයා පa�ඩ යැcෙ" _`ෙවල: 
 

1. ෙය
K ලැ�ස්�ෙm ඇ> පB4ඩ අ�කනය ස්ප�ශ කර ෙක?නට ව�නට 

ඇ>  සල�ණ ස්ප�ශ කර�න. 
 
2. අදාළ ස්ථානෙ� 
රකථන අංකය ෙහa අමත�නාෙ� නම ට�� කර�න 

නැ>නK සබඳතා ලැ�ස්�ව ෙවත �ෙmශ bම සඳහා  සල�ණ ස්ප�ශ 
කර�න. 
 
3. ඔබෙ� පB4ඩය ට�� කර�න. 
 
පB4ඩ පාඨය# වශෙය� යැbම සඳහා 5 වන .යවර අJගමනය කර�න.    
 
මr3 {�යා අයතමය# (¡වD අයතමය#, ඡායා£පය# වැ�) ඒ සමග යැbම 
සඳහා 4 වන .යවර අJගමනය කර�න.    

4. පාඨෙය� වKපසට ව�නට ඇ> සල�ණ ස්ප�ශ කර ඇg�K ව�ගය 
ෙතaරාග9 පn අයතමය ෙතaරා ග�න. 
 

5. පB4ඩය යැbම සඳහා සල�ණ ස්ප�ශ කර�න. 
 

සබඳතා ලැIස්�වට එක� කර ගැ\" 
 
Phone book අංගය භා4ත :;ම .2බඳ ��කාංග දැන ග�න. 
 

සබඳතා ලැIස්�වට නව සබඳතාවS එS MNම: 
 

1. ෙය
K ලැ�ස්�ෙm ඇ> සබඳතා සල�ණ  ස්ප�ශ කර, නව සබඳතාව# 

එ# :;ම .Bස එ= පහළට ව�නට ඇ>  සල�ණද ස්ප�ශ කර�න. 
 
2. සබඳතාව .2බඳ ෙත?ර�� (නම, අවසානයට ෙයෙදන නම සහ 
රකථන 
අංකය) සඳහ�කර�න. ඊෙKr, �.නය වැ� 4ස්තරද ඔබට එ# කළ හැ:�.  
 



3. ෙස�m :;ම සඳහා >රෙ� ඉහළ Fස්වන  සල�ණ ස්ප�ශ කර�න. 

 
සබඳතාවS ෙසcම 

1. ෙය
K ලැ�ස්�ෙm ඇ> සබඳතා සල�ණ  ස්ප�ශ කර�න. 
 
2. පහළ jට ඉහළට ඇ�rල යවp� සබඳතා ලැ�ස්�ව අJචලනය කරp� 

සබඳතාව ෙස?යාග�න. නැතෙහ?9 ෙස¦K ෙබ?9තම ස්ප�ශ කර 
ෙස?ය�න. ෙම= පළg අ�� ෙහa අවස� නම ට�� කර�න.   
 
3. සබඳතා .2බඳ 4ස්තර බලා ගැ_ම සඳහා, සබඳතාෙm නම ෙහa ඡායා£පය 
ස්ප�ශ කර�න.        
 
ඔබට සබඳතාව# ඇම§මට අවශDනK 
රකථන අංකය ස්ප�ශ කර�න.   
 

සංjතයට සව� �ම 
 
p�j# �ෙrය� ෙහa FM 1ව�4
� ය�¨ය හරහා සං©තයට සව� ෙදන 
අකාරය දැනග�න. 
 

FM lව��
� ය�mයට සව� �ම: 
 
1. ඔබෙ� 
රකථනයට ඉය� ෙපaන සKබ�ධ කර�න. 

2. ෙය
K ලැ�ස්�ෙm ඇ> FM 1ව�4
� ය�¨ සල�ණ  ස්ප�ශ 
කර�න. 
 
3. 1ව�4
� නා�කාව ෙවනස ්:;ම සඳහා පහළ ඇ> ෙමවලK §�ව භා4ත 
කර�න.   

 
සංjත ෙග#Eවලට සව� �ම: 
 
පළgව සං©ත ෙග?J 
රකථනෙ� අභD�තර මතකයට ෙහa ම�ෙªa SD පතට 
ෙක?. කර ග�න.   

1. ෙය
K ලැ�ස්�ෙm ඇ> සං©ත සල�ණ  ස්ප�ශ කර�න. 
 



 
2. >රෙ� ඉහළ Fස්වන අJªpක රටාව# ෙතaරාෙගන ඔබට සව�Lමට අවශD 
©තය ස්ප�ශ කර�න.  
 
 
3. පහ>� Fස්වන ෙමවලK §�ව භා4ත කර ©තය නැව9bමට, නැවත ඇ¬මට 
ෙහa ෙවනස ්:;මට ඔබට හැ:ය.   
 
 

අ�ත� ජාලෙn සැP සැNම 
 

ඔබෙ� යතම ෙත?ර�� අඩ4වලට �ෙmශ වන අ�� දැන ග�න. 
 

1. ෙය
K ලැ�ස්�ෙm ඇ> ®mසර සල�ණ  ස්ප�ශ කර�න.  
 
 
2. �.න §රය ස්ප�ශ කර ඔබට .4¬මට අවශD ෙත?ර�� අඩ4ෙ� �.නය 
ට�� කර�න. 
 
 

  



   
 

කැමරාව භා�ත MNම 
 
 
ඡායා£ප ගැ_ම සහ ග9 ඡායා£ප බැ¯ම .2බඳ ��කාංග ගැන දැන ග�න.    
 

 
ඡායාpප ගැ\ම 

1. ෙය
K ලැ�ස්�ෙm ඇ> කැමරා සල�ණ  ස්ප�ශ කර�න.  
 
2. ඡායා£ප ඉල#කෙ� ඇ> කාච අවශD පEF සකස ්කර Settings ෙබ?9තම

 ස්ප�ශ :;ෙම� අවශD ෙවනස්කK කර ග�න. 
 

3. ඡායා£පය ගැ_ම සඳහා, >රෙ� Fස්වන Shot ෙබ?9තම  ස්ප�ශ 
කර�න. ඡායා£පය ස්වයංwයව ෙස�m වJ ඇත. 
 

 
ග$ ඡායාpප බැqම 

 

ෙය
K ලැ�ස්�ෙm ඇ> Gallery සල�ණ  ස්ප�ශ කර�න. ඉ�පn ඔබෙ� 
 

රකථනෙය� ග9 jය|ම ඡායා£ප ෙවත �ෙmශ b බලාගැ_ම සඳහා කැමරා 
 

ෙෆarඩරය  ෙතaරාග�න. 
 
  



   
 

අ�ත� ජාලය හා ස"බ�ධ cම 
 
 

ඔබෙ� 
රකථනය 4නDාස කර අ�ත�ජාලය හා සKබ�ධbම .2බඳ ��කාංග 

ගැන දැනග�න. 
 

 
නව සබඳතාවS එS MNම 

 

1. උපකරණෙ� 4නDාසය කරා �ෙmශ bම සඳහා ෙය
K ලැ�ස්�ෙm ඇ> 

Settings සල�ණ ස්ප�ශ කර�න.   
 
2. “More…”4කrපය ස්ප�ශ කර ඉ�පn Mobile networks ද අන��ව 
�ෙmශ ස්ථාන නාමය ද (APN) ස්ප�ශ කර�න. දැ� ඔබට 4නDාස :;මට 
අවශD jKපත ෙතaරා ග�න.    
 
3. Menu key ස්ප�ශ කර New APN ෙතaරා ග�න. ඉ�පn ඔබෙ� වාහකය 
අJව අදාළ පරාp>ය� ට�� කර�න. 
 
��ක පරාp>ය� ව�ෙ�:   
 

• නම  

• �ෙmශ ස්ථාන නාමය (APN) 

• පE�ලක නාමය  

• gර පදය  
 
සමහර වාහක ��� ෙස�වාදායකය (Proxy Servers) ෙය?දා ග�නා �සා 
වැ�
ර ෙත?ර�� දැන ගැ_ම සඳහා ඔබෙ� වාහකෙ� 4නDාසය බල�න.   
 
4. අවශD පරාp>ය� ට�� කර අවස� ¸ පn Menu සහ ඉ�පn Save ස්ප�ශ 
කර�න.   
 
 
එකම jKපත සඳහා ඔබට 44ධ �ෙmශ සථ්ාන නාම (APN) 4නDාස ඇ9නK, 

නෙK ද�� පැ9තට ව�නට ඇ> ෙ��ෙයa ෙබ?9තම  ස්ප�ශ කර ඔබට 



භා4ත :;මට අවශD 4නDාසය ෙතaරා ග�න. 
 
තව9 සබඳතාව# එ#කර ගැ_ම .Bස, 3වන .යවෙර= jට ඇ> .යවර ය2 
.2පF�න.    

 
වාහක අතර මා�cම 

(O"ප$) 
 
 
ඔබ 44ධ jKප9 භා4ත කර�ෙ�නK සහ තව9 jKපතකට මා�bමට අවශD 
නK, ෙමම .යවර අJගමනය කර�න: 
 
1. උපකරණෙ� 4නDාසයට �ෙmශ bම සඳහා ෙය
K ලැ�ස්�ෙm ඇ> Settings 

අ�කනය ස්ප�ශ කර�න.   
 
 
2. jKප9 අ�කනය ස්ප�ශ කර�න. 
 
 
3. 4කrප ද9ත සබඳතාව ෙතaරාෙගන (Option Data Connection) ඔබට 
භා4ත :;මට අවශD jKපත ෙතaරා ග�න.    
 

  



   
 

වI-ෆI සබඳතාව භා�තMNම 
 
 

අJ£º ගැලෙපන iහැ� ර=ත �ාෙ��ය ජාලය# හා සKබ�ධbම සඳහා 

රකථනෙ� iහැ� ර=ත සබඳතා හැ:යාව� භා4ත කරන ආකාරය 

ගැන දැනග�න.   
 

uහැ� රXත ජාලයS හා ස"බ�ධ cම 

1. උපකරණෙ� 4නDාසයට �ෙmශ bම සඳහා, ෙය
K ලැ�ස්�ෙm ඇ>  
Settings අ�කනය ස්ප�ශ කර�න. 
 

2. ව�-ෆ� 4කrප සල�ණ ස්ප�ශ කර�න.   
 
3. ව�-ෆ� 8යා9මක :;ම සඳහා, ඉහළ ද�� ෙකලවෙ� ඇ> ෙබ?9තම

   ස්ප�ශ කර�න.   
 
4. iහැ� ර=ත ජාලය# ෙතaරාෙගන අවශDනK ආර»ත gර පදය ඇ�r 
කර�න. 
 

uහැ� රXත ජාලෙය� බැහැරcම 
 

1. උපකරණෙ� 4නDාසයට �ෙmශ bම සඳහා, ෙය
K ලැ�ස්�ෙm ඇ>  
Settings අ�කනය ස්ප�ශ කර�න. 
 

2. ව�-ෆ� 4කrප සල�ණ ස්ප�ශ කර�න.  
 
3. ව�-ෆ� 8යා 4ර=ත :;ම සඳහා, ඉහළ ද�� ෙකලවෙ� ඇ> ෙබ?9තම

   ස්ප�ශ කර�න.   
 
 

  



uහැ� රXත ජාලයක තාSෂaක ෙත#ර�� බලා ගැ\ම 
 
1. උපකරණෙ� 4නDාසයට �ෙmශ bම සඳහා, ෙය
K ලැ�ස්�ෙm ඇ> 

Settings අ�කනය ස්ප�ශ කර�න. 
 

2. ව�-ෆ� 4කrප සල�ණ ස්ප�ශ කර�න.   
 
3. සබඳතාෙව= ෙmගය, j�නr �බල9වය ආL 4ස්තර බලාගැ_ම සඳහා   
8යාකා; iහැ� ර=ත ජාලය ස්ප�ශ කර�න.      
  



   
 

ආරSwත පPහරණය _`බඳ ෙත#ර�� 
 
 
ඔබ 
රකථනය භා4ත කරන සෑම අවස්ථාවකLම අදාළ _>;> හා 4¼4ධාන 
.2පැLමට මතක තබාග�න. එම�� ඔබට ෙම�ම පEසරයටද අ=තකර 
බලපෑK ඇ>bම වළ#වා ගත හැ:ය. 

 

සාමානT ආරSෂාව 
 

 

Eය පදවන4ට, ය�� පැFෙ� ගම� ග�නා 4ටෙහa 
ඇ4Fන 4ට ෙහ�ෙපa� ෙහa ඉය�ෙපa� 

භා4තෙය� වළ:�න. එම�� ඔබෙ� අවධානය 
ෙවනතක ෙය?gb අන�� ඇ>4ය හැ: අතරම එය 
සමහර ½ෙගa¯ය �ෙ�ශ �ළ _>යටද පටහැ� 4ය 
හැ:ය. `�ව ආර#¾ත 8යාමා�ගය# ෙලස, Eය 
පදවන අතර ඔබ 
රකථනය භා4තෙය� වැළ¿ 

සැම4ටම ඔබෙ� වට.ටාව .2බඳව 4මjrෙල� 
j3�න. ඔබ Eය පදවන අතර�ර 
රකථන 

භා4තයට අදාළ jය|ම ආර#¾ත උපෙදස ්සහ 
4¼4ධාන අJගමනය කර�න. 

 

ඉ�ධන .ර¦KහrවලL 
රකථනය භා4ත :;ෙම� 
වළ:�න. 

 

ඇම�K  ලබාගැ_ෙKL 
රකථනය ඔබෙ� කෙන� 
ෙහa j�ෙර� අවම වශෙය� p.{. 15# ඈ>� 

තබා ග�න.   

 

ඔබෙ� 
රකථනය L�>ම9 ෙහa තද ආෙලaකය# 
��9 කරනවා 4ය හැ:ය.     

 

එ= �ඩා ෙක?ටස ්�¯මට ඉඩ ඇත. 

 

ඔබෙ� 
රකථනය ඉවත ලෑෙKL ��නට 
ෙන?දම�න. 



 

¡වන හා�ය වළ#වා ගැ_ම සඳහා, F1 ෙmලාව# 
අ¼ක ශ^ද මා¨ාව�ට සව� Lෙම� වළ:�න. 

ඉය�ෙපa� සහ ෙහ�ෙපa�ව�� ��9 වන අ¼ක 
ශ^ද තරංග ºඩනය ෙහ��ෙව� ¡වන ශ#>ය 

නැ>4ය හැ:ය.        

 

ÁKබක ශ#>ෙය� �� දෑ සමග ගැෙට�නට 
සැල¬ෙම� වළ:�න. 

 

හෘද ස්ප�දන රටාව ªමව9 කරන උපකරණ සහ 
අෙන�9 ඉෙල#ෙÂ?�ක ෛවදD උපකරණව�� 

ඈ9ෙක?ට තබ�න.      

 

අ¼ක උෂ්ණ9ව ත9වය�ට ල# :;ෙම� 
වළ:�න. 

 

ෙරaහr සහ ෛවදD මධDස්ථානවලL ඉrලා 
ඇ>4ට 
රකථනය 8යා 4ර=ත කර�න. 

 

Äව හා ගැÅමට ඉඩ ෙන?තබ�න. ඔබෙ� 
රකථනය 
4ය2ව තබා ග�න. 

 

1ව�යානා �ළ සහ 1ව� ෙත?/ෙප?ලවලL ඉrලා 
ඇ>4ට 
රකථනය 8යා 4ර=ත කර�න. 

 


රකථනය කෑ�වලට ගැලbෙම� වළ:�න.   

 

��රණ ÄවD ෙහa Äව අසල ඇ>4ට 
රකථනය 8යා 
4ර=ත කර�න.  



 

අJමත උපාංග පමණ# ෙය?දා ග�න. 

 

හFj අවස්ථා ස��ෙmදන කට��වලL ඔබෙ� 

රකථනය මත 4ශ්වාසය තැÆෙම� වළ:�න. 

 
ඇඩ�ටරය හා�b ඇ9දැ� දැන ගැ_ම සඳහා 4ෙශ�ෂෙය�ම 
ෙ�Jව gල සහ ආවරණය �ර��ව  ප;#ෂා කර බල�න. 

ඇඩ�ටරය හා�b ඇ9නK, එය .2සකර කරන�� ඔබට භා4ත 
කළ ෙන?හැක.  

 
ඇඩ�ටරය පහnෙව�ළඟා4ය හැ: 4
� ෙ�Jවකට සKබ�ධ 
කර�න. පEහරණෙය� පn සැම4ටම එය ෙ�Jෙව� ගලවා 

ඉව9 කර�න.  
 


රකථනය සමග ලබාෙදන ඇඩ�ටරය පමණ# භා4ත කර�න.        

 

�
� අන�� _`බඳ අන�� හැඟcම 
 

බරපතල හා� වළ#වා ගැ_ම සඳහා, ආෙරaපකෙ� 
ෙ�Jව ඇr¯ෙම� වළ:�න! 

 
ආෙරaපකය භා4ත ෙන?කරන අවස්ථාවලL 4ස�¼ 

කර තබ�න. 
 

  ආෙරaපකය ෙහa උපාංගය# 4ස�¼ :;ෙKL, 
4
� ෙ#බලය ෙන?ව ෙ�Jව ගලවා දම�න. 

 
උපකරණය 4ස�¼ :;මට උපකා; 

වනෙක?ටසව�ෙ� 4
� සැප�K ෙම?��ලය�.  
 

4
� ෙ�Jව පහnෙව� ලං4ය හැ: තැනක >dය 
���.   

 



උදාහරණය# වශෙය�, ෙමaට� රථෙ� ඩෑෂ් �ව�ව ෙස� ඔබෙ� 
උපකරණය ඍfව =� එ2යට �රාවරණය bමට ඉඩ 

ෙන?හE�න.   

 
උපකරණය අ¼ක ෙලස ර9b ඇ>4ට භා4ත :;ෙම� 

වළ:�න. 

 
ඇ4Fන අතර�ර 
රකථනය භා4ත :;ෙKL �ෙmශK ව�න. 

 

රකථනය දැ� ඝCටනයකට ල#bමට ෙහa ඉහළ උසක jට 

වැÅමට ඉඩ ෙන?තබ�න. එම�� උපකරණයට හා�bම ෙහa 
එය �j පEF 8යා ෙන?:;ම  j
4ය හැ:ය.  

 
ඔබ එ= කෑ� ෙව�:;මට,නbකරණය :;මට ෙහa ස4 :;මට 

උ9සාහ ෙන?ග�න.    

 
උපකරණය .Ej� :;ම සඳහා .Ej� සහ j�� ෙරF 
කැබැrල# ෙය?දා ග�න. ඒ සඳහා :j
 රසාය�ක 

�ෂ්පාදනය# ෙහa ෙස�
K කාරකය# භා4ත ෙන?කර�න.      

 

  



      EU WEEE 
 

පාEෙභa�ක�� සඳහා ඉවත ලන 4දÊ9 හා ඉෙල#ෙÂ?�ක 
උපකරණ .2බඳ  �ෙරaපා සංගK 4¼4ධානය අJගමනය :;මට 

අදාළ ෙත?ර��  
 

 

 

රකථනෙn {�ත කාලය ඉ}$ ~ වහාම, එය අපහරණය MNමට 

ෙපර එX බැටPය ගලවා ඉව$ කර�න.   
 

ෙමම �පැ�ම භා4ත කළ 4දÊ9 හා ඉෙල#ෙÂ?�ක උපකරණ 
නැවත භා4තය සහ �>චwයකරණය �ව�ධනය කරන �ෙරaපා 
සංගK 4¼4ධානවලට යට9 ෙm. ෙමම �පැ�ම සඳහා ස්වභා4ක 
සKප9 ෙය?දා ගැ_ම අවශD ¸වා ෙස�ම ෙම�ළ  අ�තරායකර ÄවD 
අ�ත�ගත 4ය හැ:ය. �පැ�ම ෙහa එ= ඇn�ම මත දැ#ෙවන 
යෙථa#ත සල�ණ ම�� ෙප�JK කරJෙ� ෙමය ඔෙ^ 
අෙන�9 ගෘහස්ථ අපÄවD සමග අපහරණය ෙන?කළ �� බව�. ඒ 
ෙවJවට, ඔබ ඉවතලන 4දÊ9 හා ඉෙල#ෙÂ?�ක උපකරණ 
�>චwයකරණය :;ම සඳහා �යpත එ#iස් :;K මධDස්ථාන 
ෙවත භාරLම ම�� ඒවා අපහරණය :;ම ඔබෙ� වග¿ම ෙm. 
 
ඔබ ඉවතලන උපකරණ අපහරණය කරන අවස්ථාෙm ඒවා ෙවන 
ෙවනම iස්කර �>චwයකරණය :;ෙම� ස්වභා4ක සKප9 
සංර#ෂණය :;මට ��ල# වන අතරම p�ස ් ෙසËඛDය සහ 
පEසරය ආර#ෂා වන අ�E� �>චwයකරණ 8යාව�ය j
 
:;මද සහ>ක ෙකෙ�. 
 
ඉවතලන උපකරණ �>චwයකරණය සඳහා භාරFය �� ස්ථාන 
.2බඳ වැ�
ර ෙත?ර�� දැනගැ_ම සඳහා, ඔබෙ� �ෙ�ශෙ� ඇ> 
නගර කා�යාලය, ගෘහසථ් අපÄවD බැහැර :;ෙK ෙස�වය ෙහa ඔබ 
�පැ�ම pලLග9 අෙල4සැල අමත�න.     

 
 

  



 ��ෙ�ශ: 
 

• උපකරණය කෑ�වලට ගැලbම, 4වෘත :;ම ෙහa එ= බැටE 
ඉව9 :;ම ෙන?කළ ���.  

 

• උපකරණය ෙහa බැටEය තාපයට ෙහa ��දරට �රාවරණය 
ෙන?කළ ��ය. උපකරණය ඍfව =� එ2යට �රාවරණය වන 
තැනක තැÆෙම�ද වැළ:ය ���.     

 

• බැටEය |Hව9 :;ෙම� වළ:�න. බැටE එ:ෙනක හා ගැÅ 
|Hව9 4ය හැ: ෙහa ෙවන9 ෙලaහමය වස්Í� සමග ගැ3ය 
හැ: ලාÎÁවක තැÆෙම� වළ:�න.     

 

• බැටEවලට යා�Ïක කKපනය ඇ> :;ෙම� වළ:�න.    
 

• බැටEෙ� කා�
bම# ඇ>¦වෙහ?9, එම Fයරය ඔබෙ� ඇස ්
ෙහa සම මත තැව;ෙK ඉඩකඩ වළ#වා ග�න. එෙලස 
තැව�ණෙහ?9 එම සථ්ානය .Ej� ජලෙය� ෙසaදා ෛවදD 
උපෙදස් පත�න.  

 

• බැටEෙ� සහ උපකරණෙ� දැ#ෙවන ධන (+) සහ ඍණ (-) 
සල�� අJගමනය කර ඒවා �වැරFව  ෙයL ඇ> බව තහ¦� 
කර ග�න.  

 

• උපකරණය සඳහා භා4ත :;මට ��මාණය කර ෙන?මැ> 
උපාංග ෙහa බැටE ෙය?දා ගැ_ෙම� වළ:�න. 

 

• �ඩා ළg� 4j� බැටE අතපත ගාන අවස්ථාවලL ප;#ෂාකා; 
ව�න. 

 

• ෙම= ඇ> යK ÄවDය# ෙහa බැටEය# �|ණ අවස්ථාවකL 
වහාම ෛවදDවරෙය� හgව�න.    

 

• උපකරණෙ� �ෂ්පාදක 4j� ��ෙ�ශ කරන බැටE පමණ# 
සැම4ටම pලL ග�න.  

 



• සැම4ටම උපකරණය සහ බැටEය .Ej�ව සහ 4ය2ව තබා 
ග�න. 

 

• උපකරණෙ� ෙහa බැටEෙ� අග ෙක?ටස් :�3 b ඇ9නK 
.Ej� 4ය2 ෙරF කැබැrල:� .ස දම�න.  

 

• බැටEය පEහරණයට ෙපර ආෙරaපණය :;ම අවශD ෙm. ඒ 
සඳහා සැම4ටම ආෙරaපකය භා4ත කල �� අතර බැටE 
ආෙරaපණය සKබ�ධ උපෙදස ්උෙදසා �ෂ්පාදක උපෙදස ්ෙහa 
උපකරණෙ� අ9ෙප?ත :යවා බල�න.  

 

• බැටEය �ෙයaජනයට ෙන?ග�නා අවස්ථාවලL එය 
ආෙරaපණය :;ෙම� වළ:�න.  

 

• F1 කල# ගබඩා කර >Æෙම� පn, උපEම 8යාකා;9වය# 
ලබා ගැ_ම සඳහා බැටEය :=ප වර#ම ආෙරaපණය :;ම සහ 
4ස�ජනය :;ම අවශD 4ය හැ:ය.   

 

• සැම4ටම උපකරණෙ� gr ෙrඛන ni:ව තබා ග�න, ඒවා 
පn කෙලක :යවා බැ¯ම සඳහා ඔබට අවශD 4ය හැ:ය. 

 

• උපකරණෙ� බැටEය භා4ත ෙන?කරන අවස්ථාවලL, හැ:නK, 
එය ගලවා ඉව9 කර තබ�න. 

 

• Ñෂ්ම කාලෙ�L ෙමaට� රථය �ළ වැ� තF� ර9වන ෙහa 
තF� jjr වන ස්ථානවල ඔබෙ� උපකරණය තැÆෙම� 
වළ:�න. එම�� උපකරණයට හා� 4ය හැ: අතර බැටEය 
��රා යාමටද ඉඩ ඇත.  ෙස. 5˚ සහ ෙස. 35˚ අතර උෂ්ණ9ව 
පරාසය# �ළ ෙමම උපකරණය පEහරණය :;ම ��ෙ�ශ 
ෙකෙ�.  

  



�වන හා� වළSවා ගැ\ම  
 
අ¼ක ශ^ද මා¨ාව:� E¬වරය, ඉය�ෙපaන, ලm�ස්ºකරය ෙහa 
අ9 �දහස ් කCටලය භා4ත කළෙහ?9, ඔබට �කෘ>ම9 කල 
ෙන?හැ: ¡වන හා�ය# ඇ>bෙK අවදානම# පව§. ශ^දය 
හා�කර ෙන?වන මCටමකට සකස ්කර ග�න. කාලය9 සමග ඔබ 
අ¼ක ශ^දය:� උපකරණය පEහරණය :;මට H� 4ය හැ: 

නg9 එය ඔබෙ� ¡වන ශ#>යට හා� කරJ ඇත. ඔබට කෙන= 
1g 1g ශ^දය# ෙහa කථාව නෑ¬යාම# ඇ> ව�ෙ�නK, එම 
උපාංග භා4තය නවතා 4ෙශ�ෂඥ ෛවදDවරෙය# හg ව�න.  

ශ^දය වැ�bම9 සමගම, ඔබෙ� ¡වන ශ#>යට හා�bෙK 
ෙmගයද වැ�4ය හැ:ය.        

 
 
 
4ෙශ�ෂඥ�� 4j� පහත සඳහ� ��ෙ�ශ ලබාෙදJ ලැෙ^: 
 
- ෙහ�ෙපaනෙ�, ස්ºකරෙ� ෙහa අ9 �දහස් කCටලෙ� අ¼ක     

ශ^දය අවම කර�න.       
    - අ¼ක ශ^දෙය� �� පEසරය# ඇ> ෙන?වJ .Bස ශ^දය 

වැ�:;ෙම� වළ:�න.   

    -  අසල j3�න� කථා කරJ ඔබට නෑෙස�ෙ�නK ශ^දය අÔ කර�න.      

 
  



   
 

�ෙශ�ෂ අවෙශ�ෂණ අEපාතය (SAR) 

 
 

වැදග9 වන ෙමම ෙක?ටස ෙහ?Õ� :යවා බල�න.    
 

 
lව� �
� තරංග 
 
සෑම ජංගම 
රකථන මාF2ය#ම ෙවළඳෙප?ළට ඉFEප9 :;මට ෙපර 
අ�ත�ජා>ක �p> (ICNIRP) ෙහa 2014/53/EU (RED) දරන �ෙරaපා 
සංගK 4¼4ධානයට අJÙල වන බව තහ¦� :;ෙK සා#¾ අවශD ෙm. 
පE�ලකෙ� ෙහa ෙවන9 ඕනෑම ��ගලෙය�ෙ� ෙසËඛDය සහ ආර#ෂාව 
nර#¾ත :;ම ෙමම �p> ෙහa 4¼4ධානෙ� අ�වා�ය අවශDතාව:. 
 

ෙමම උපකරණය lව��
� තරංගවලට �රාවරණය cම _`බඳ අ�ත� 
ජාGක මා�ෙග�පෙ�ශ _`පැද ඇත. 
 
ඔබෙ� ජංගම 
රකථනය 1ව� 4
� සKෙ��ෂකය# සහ ආදායකය# ෙm. එය 
සැලnK කර ඇ9ෙ9 අ�ත� ජා>ක මා�ෙගaපෙ�ශ ම�� ��ෙ�ශ කරඇ> 
ආකාරයට 1ව�4
� තරංගවලට �රාවරණය bෙK ¬මා (1ව�4
� සංඛDාත 
4දÊ9 ÁKභක ෙÚ�¨) ඉ#මවා ෙන?යන පEFය.  මා�ෙගaපෙ�ශ ස්වාÛන 
4දDා9මක ආයතනය# (ICNIRP) 4j� සකස් කර ඇ> අතර වයස සහ 
ෙසËඛDය ෙකෙලස ¦වද සැමෙ� ආර#ෂාව සහ>ක :;ම .Bස සැලnK කළ 
�මාණව9 nර#¾තතා ආ�>කය# ඒවාෙය= ඇ�ළ9ෙm.  
 
1ව�4
� තරංගවලට �රාවරණය bම .2බඳ මා�ෙගaපෙ�ශ �ළ 4ෙශ�¾ත 
අවෙශaෂණ අJපාතය (SAR) වශෙය� හ��වන pJK ඒකකය# 
භා4තෙකෙ�. ජංගම උපකරණ සඳහා 4ෙශ�¾ත අවෙශaෂණ අJපාත ¬මාව 
(SAR limit) 8.�ෑ. 1කට ෙව?C 2:. 
 

4ෙශ�¾ත අවෙශaෂණ අJපාත ¬මාව (SAR) සKබ�ධ ප;#ෂා j
 
ෙකෙරJෙ� උපකරණය සKමත වශෙය� භා4ත කරන ස්ථාන ෙය?දා 
ග�p� එ= සහ>ක කළ උපEම බල සැප�K මCටම# ඇ>4ට ප;#ෂා 
කරන ලද jය|ම සංඛDාත §රවලL සKෙ��ෂණය කරන ආකාරය සැල:rලට 
ගැ_ෙම�.   
 



1ව�4
� සංඛDාතවලට �රාවරණයbමට අදාළ මා�ෙගaපෙ�ශවලට අJÙල 
වJ .Bස j�ර හා උපකරණය අතර ෙස.{. 1.5 පරතරයකL උපකරණය 
ශ;රෙ� පැළඳ 4ෙශ�¾ත අවෙශaෂණ අJපාත (SAR) ප;#ෂාව j
කර ඇත. 
ශ;රෙ� පැළඳ 8යා කරන අවස්ථාවකL උපකරණය j�ෙ� jට අවම වශෙය� 
ෙම¿ 
E�ව9 ස්ථාන ගත කළ ��ය. ඔබ අJමත උපාංගය# භා4ත 
ෙන?කර�ෙ� නK, භා4ත කරන �ෂ්පාදනය �ම# ¦වද එය ෙලaහව�� 
ෙත?ර4ය �� අතර 
රකථනය j�ෙ� jට �යpත 
E� ඇ> බවට වග 
බලාගත ���.   
 
වැ�
ර ෙත?ර�� දැන ගැ_ම සඳහා, www.energizeyourdevice.com 
ෙත?ර�� අඩ4යට .4ෙස�න. 
 
4දÊ9 ÁKබක ෙÚ�¨ සහ මහජන ෙසËඛDය  .2බඳ වැ�
ර ෙත?ර�� පහත 
සඳහ� ෙත?ර�� අඩ4ෙය= දැ#ෙm.  
http://www.who.int/peh-emf. 
 
ඔබෙ� 
රකථනයට ස4වර ඇ�ටනාව# එ#කර ඇත. �ශස්ත 8යාකා;9වය 
උෙදසා, ඔබ එය ඇr¯ෙම� ෙහa කඩා දැ{ෙම� වළ:�න.  
 
ජංගම උපකරණ කා�ය පරාසය:� සම�4ත �සා ඔබෙ� කන හැර ෙවන9 
ස්ථානවල භා4ත කළ හැ:ය. එවැ� අවස්ථාවලL, ෙහ�ෙසC ෙහa USB ද9ත 
ෙ#බල සමග භා4ත කරන 4ට උපකරණය මා�ෙගaපෙ�ශවලට අJÙලවJ 
ඇත. ඔබ ෙවන9 උපාංගය# භා4ත කර�ෙ� නK, භා4ත කරන �ෂ්පාදනය 
�ම# ¦වද එය ෙලaහව�� ෙත?ර 4ය �� අතර 
රකථනය j�ෙර� අවම 
වශෙය� ෙස.{. 1.5# ඈ>� තබන බවට වග බලාගත ���.  
  



   
 

!ෙර��ය අE�ලතාව (CE) 
 

 
වැදග9 වන ෙමම ෙක?ටස ෙහ?Õ� :යවා බල�න.    

 
 

 

lව� �
� තරංග 
සෑම ජංගම 
රකථන මාF2ය#ම ෙවළඳෙප?ළට ඉFEප9 :;මට 
ෙපර අ�ත�ජා>ක �p> (ICNIRP) ෙහa 2014/53/EU (RED) 
දරන �ෙරaපා සංගK 4¼4ධානයට අJÙල වන බව තහ¦� 
:;ෙK සා#¾ අවශD ෙm. පE�ලකෙ� ෙහa ෙවන9 ඕනෑම 
��ගලෙය�ෙ� ෙසËඛDය සහ ආර#ෂාව nර#¾ත :;ම ෙමම 
�p> ෙහa 4¼4ධානෙ� අ�වා�ය අවශDතාව:. 
 

ෙමම උපකරණය lව��
� තරංගවලට �රාවරණය cම 
_`බඳ අ�ත� ජාGක මා�ෙග�පෙ�ශ _`පැද ඇත. 

 
ඔබෙ� ඔබෙ� ජංගම 
රකථනය 1ව�4
� සKෙ��ෂකය# සහ 
ආදායකය# ෙm. එය සැලnK කර ඇ9ෙ9 අ�ත�ජා>ක 
මා�ෙගaපෙ�ශ ම�� ��ෙ�ශ කර ඇ> ආකාරයට 1ව�4
� 
තරංගවලට �රාවරණය bෙK ¬මා (1ව�4
� සංÞයාත 4දÊ9 
ÁKභක ෙÚ�¨) ඉ#මවා ෙන?යන පEFය.  මා�ෙගaපෙ�ශ ස්වාÛන 
4දDා9මක ආයතනය# (ICNIRP) 4j� සකස්කර ඇ> අතර 
වයස සහ ෙසËඛDය ෙකෙලස ¦වද සැමෙ� ආර#ෂාව සහ>ක 
:;ම .Bස සැලnK කළ �මාණව9 nර#¾තතා ආ�>කය# 
ඒවාෙය= ඇ�ළ9 ෙm.  

 
!ෙර�පා සංග" �යාමනයට අE�ල cම 
 
ෙමම��, ෙමම උපකරණය  2014/53/EU 4¼4ධානෙ� අ�වා�ය 
අවශDතාවලට සහ අෙන�9 අදාළ 4¼4ධානවලටඅ JÙල ෙm.     
 
අJÙලතා �කාශය සඳහා, www.energizeyourdevice.com 
ෙත?ර�� අඩ4යට .4ෙස�න. 
 
 



දැ�bම: උපකරණය භා4ත ෙකෙරන ස්ථානයට අදාළ ජා>ක 
�ාෙ��යමය 4¼4ධාන අJගමනය කර�න.  ෙමම උපකරණය 
�ෙරaපා සංගමෙ� සමහර ෙහa jය|ම සාමාßක රටවr සඳහා 
¬මා4ය හැ:ය. 
 
සටහ�: 
 
- භා4ත කර ඇ> �ාවරණ ÄවDය �සාෙව� 2.0 ෙහa ඊට ඉහළ 
මාF2යක USB අ�� gHණතකට පමණ# ජංගම 
රකථනය 
සKබ�ධ කල ��ය. Power USB වශෙය� හ��ව�න 
ෙය?දාග�p� සKබ�ධ :;ම තහනK ෙm.    
 
- උපකරණය අසල ඇඩ�ටරය ස්ථා.ත කල �� අතර එයට 
පහnෙව� ළංbමට හැ:4ය ���.  
 
- ජංගම 
රකථනය අ¼ක ෙහa අවම උෂ්ණ9වය# ඇ> පEසරයක 
භා4ත ෙන?කළ ���. එය :j4ටක  දැ� =� එ2යට ෙහa අ¼ක 
ෙත9 ත9වයකට �රාවරණය ෙන?4ය ���. 
රකථනය සහ 
උපාංග සඳහා ෙයaගD උෂ්ණ9වය ෙස. 10˚-55˚ ෙm. 
 
- 
රකථනය ආෙරaපණය කරන4ට සාමානD කාමර උෂ්ණ9වය 
සහ මනා වාතා¡ය ඇ> ස්ථානයක තැdය ���. ෙස. 5˚-25˚ අතර 
උෂ්ණ9ව පරාසය# ඇ> ස්ථානයකL 
රකථනය ආෙරaපණය 
:;ම ��ෙ�ශ ෙකෙ�. �ෂ්පාදක 4j� ලබාෙදන ආෙරaපකය 
පමණ# භා4ත :;මට වගබලා ග�න. අනවසර ආෙරaපක භා4ත 
:;ෙම� අන�� ඇ>4ය හැ: අතර එම��  
රකථනය .2බඳ 
අවසරයද වග¿K සහ>කයද උrලංඝනය වJ ඇත.    

 
- අන�� ඇඟcම: වැර� ව�ගෙn බැටPයS   ෙය#දා ගැ\ෙම� 


රකථනය ��රා යාෙ" අවදානම පව�. පා���ෙය� ඉව$ කරන බැටP 
උපෙදස්වලට අE�ලව අපහරණය කර�න. 

 
- ඉය�ෙපaන   සහ ෙහ�ෙපaන ම�� ��9වන අ¼ක ශ^දෙ� 
බලපෑෙම� ¡වන හා� ඇ>4ය හැ:ය. 
 
වැ�
ර ෙත?ර�� දැන ගැ_ම සඳහා, ඔබට 
www.energizeyourdevice.com ෙත?ර�� අඩ4යට .4jය 
හැ:�.  



 
4දÊ9 ÁKබක ෙÚ�¨ සහ මහජන ෙසËඛDය .2බඳ වැ�
ර ෙත?ර�� 
පහත සඳහ� ෙත?ර�� අඩ4ෙය= දැ#ෙm.  
http://www.who.int/peh-emf. 
 
ඔබෙ� 
රකථනයට ස4වර ඇ�ටනාව#    එ#කර ඇත. එ= �ශස්ත 
8යාකා;9වය උෙදසා, ඔබ එය ඇr¯ෙම� ෙහa කඩා දැ{ෙම� 
වළ:�න.  

 
ජංගම උපකරණ   කා�ය පරාසය:� සම�4ත �සා ඔබෙ� කනහැර 
ෙවන9 ස්ථානවල භා4ත කළ හැ:ය. එවැ� අවස්ථාවලL, ෙහ�ෙසC 
ෙහa USB  ද9ත ෙ#බල සමග භා4ත කරන4ට උපකරණය 
මා�ෙගaපෙ�ශවලට අJÙලවJ ඇත. ඔබ ෙවන9 උපාංගය# භා4ත 
කර�ෙ� නK, භා4ත කරන �ෂ්පාදනය �ම# ¦වද එය ෙලaහව�� 
ෙත?ර 4ය �� අතර 
රකථනය j�ෙර� අවම වශෙය� ෙස.{. 1.5# 
ඈ>� තබන බවට වග බලාගත ���.  

  



අ., AVENIR TELECOM, 
(208, �ෙල?pය�ස ්àrවා�, 13581 මා�jr ¬ෙඩ#ස ්20, ෆ්i�jස)් 
ෙමෙස� �රකාශ කර�: 
 
ENERGIZER �පැ�Kවල �රp> සහ 4¼4ධාන සමග සKපාදනය කර�. 2014/53 / 
�ෙරaපා සං�රහෙ� IV වන වග�>ෙ� �ශ්áතව ද#වා ඇ> අJÙලතා සහ>කය පහත 
සඳහ� සං4ධානෙ� පාලනය යටෙ9 පව§: 
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 
www.baclcorp.com 

Phone: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 
 
උපාංගය අJÙලතා සහ>කෙ� සK`�ණ .ටපත පහත �.නයට ඉr¯ම# මත ඉr¯ම මත 
AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
France 
 
 
 
2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(Date)  (Name and signature of authorized person) 
 

ෙමම ආකෘ>ය සඳහා ¸ උපEම SAR සහ එය වා�තා කරන ලද ෙක?�ෙ�j: 

EGSM 900 0.590 W/kg 10g =ස SAR | 0.417 W/kg 10g j�ර  SAR 
DCS 1800 0.010 W/kg 10g =ස SAR | 0.059 W/kg 10g j�ර  SAR 

WCDMA 900 0.030 W/kg 10g =ස SAR | 0.697 W/kg 10g j�ර  SAR 
WCDMA 2100 0.046 W/kg 10g =ස SAR | 0.219 W/kg 10g j�ර  SAR 

LTE Band 1 0.149 W/kg 10g =ස SAR | 0.171 W/kg 10g j�ර  SAR 

LTE Band 3 0.255 W/kg 10g =ස SAR | 0.294 W/kg 10g j�ර  SAR 
LTE Band 7 0.038 W/kg 10g =ස SAR | 0.096 W/kg 10g j�ර  SAR 
LTE Band 8 0.100 W/kg 10g =ස SAR | 0.137 W/kg 10g j�ර  SAR 
LTE Band 20 0.029 W/kg 10g =ස SAR | 0.062 W/kg 10g j�ර  SAR 

LTE Band 28 0.016 W/kg 10g =ස SAR | 0.021 W/kg 10g j�ර  SAR 
LTE Band 38 0.025 W/kg 10g =ස SAR | 0.207 W/kg 10g j�ර  SAR 
LTE Band 40 0.084 W/kg 10g =ස SAR | 0.049 W/kg 10g j�ර  SAR 

 
 

 

 

 
ස"?G සහGකය 

POWERMAX P600S 



භා4තා :;ම අතර�ර, ෙමම උපාංගය සඳහා සැබෑ SAR අගය� ෙබ?ෙහa 4ට ඉහත සඳහ� 
කළ අගය වඩා ෙබෙහ4� පහත වැෙC. ෙමය ප�ධ>ෙ� කා�ය#ෂමතාවය සහ ජාලය �ළ 
මැFහ9bම අවම :;ම සඳහා, ඔෙ^ ජංගම උපාංගෙ� #Eයාකා; බලය ස්වයං#Eය අÔ වන 
4ට ඇම�K සඳහා අවශය් ෙන?ෙm. උපාංගෙය= බලන �මැ¦ම අÔ වන අතර එය SAR අගය 
අÔ කර� 

  



 


