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तपा को मोबाइल फोनको प रचय दन े
 
 

आ नो मोबाइल फोनको लेआउट, कु ी, िड ले र आइकनह  बारे जा ुहोस्। 
 
 

कु ीह  
 

िन  तािलकाले तपा लाई फोनका कु ीह को बारेमा तु िववरण ताव गछ: 
 

  

व त ु कु ी काय 

1 काय ि नको तलितर संकेत ग रएको काय स पादन गनुहोस्। 

2 निेभगसेन 
ा डबाइ मोडमा, तपा ले मेनु मोडमा मेनु िवक पह  

माफत ोल गरी योगकता ारा प रभािषत कायह मा 
प ँच गन स ु छ। 

3 कल 
हालैका कलह को सूची खो नुहोस ्वा दशन ग रएको 

न बरमा कल गनुहोस्। तपा ले आगमन कलको जवाफ दन 
स ु छ। 

4 कल समा  गनहुोस ्
कल समा  गनुहोस ्वा आगमन कललाई अ वीकार गनुहोस्। 
फोनलाई चालू गन / ब द गनको लािग 3 सेके डस म हो ड 

गनुहोस्। 

5 1……0 न बर, पाठ र/वा िवशेष वणह  िव  गनुहोस्। 



ि न 
 

तपा को मोबाइल फोनको ि नलाई िन ानुसार िडजाइन ग रएको छ: 
 

(1.2 – पृ  2 मा हनेुहोस्) 
 

आइकनह  
 

फोनको ि थित संकेत ग ररहेको ि नको मािथ दशन भएका आइकनह को बारे 
जा ुहोस्: 
 

आइकन कायको िववरण 

 
हालको स ाल िस ल जनाउँछ। बारह  जित धेरै भयो िस ल यित 

सबल छ। 

 या ीको ि थित। धेरै बारह ल ेधेरै या ी संकेत गछन्। 

 नप ढएको SMS। 

 अलाम सेट ग रयो। 

 लुटूथ काय स य ग रयो। 

 
ोफाइललाई शा त मोडमा सेट ग रयो। 

 
ोफाइललाई बैठक मोडमा सेट ग रयो। 

 ोफाइललाई आउटडोर मोडमा सेट ग रयो। 

 हडेसेट जडान ग रयो। 

 रोिमङ सूचक। 

 
  



   तपा को मोबाइल फोन तयार गद 
 
 

आ नो मोबाइल फोनलाई पिहलो योगको लािग सेट अप गरेर सु  गनुहोस ्
 
 

 
SIM काड र या ी थापना गनहुोस ्

 
तपा ले सेलुलर सेवामा सद यता लँदा, तपा ले आ नो ि गत पिहचान न बर (PIN) र 
ऐि छक सेवाह  ज ता सद यता िववरणह  सिहत सद यता पिहचान मो ूल (SIM) 
काड ा  गनु नछे। 
 
SIM काड र या ी थापना गन, 
 
1. या ी कभर हटाउनुहोस्। 
 

  (2.1 – पृ  3 मा हनेुहोस्) 
 

2. SIM काड घुसाउनुहोस्। 
 
तपा लाई 2 वटा SIM काड योग गन र ितनीह को बीचमा ि वच गन अनुमित दनको 
लािग तपा को फोनमा 2 वटा SIM काड लट छन्। 
 

(2.2 – पृ  3 मा हनेुहोस्) 
 
• गो ड-रङका स पकह लाई तलप ी फकाएर SIM काडलाई फोनमा रा ुहोस्। 
• SIM काडलाई नघुसाइकन, तपा ले आ नो फोनका गैर-स ाल सेवा र केही 

मेनुह  योग गन स ु छ। 
 
3. या ी घुसाउनुहोस्। 
 

(2.3 – पृ  3 मा हनेुहोस्) 



4. या ीको कभरलाई ित थापन गनुहोस्। 
 

 
ममेोरी काड घसुाउनहुोस ्(ऐि छक) 

 
अित र  मि टिमिडया फाइलह  भ डार गनको लािग, तपा ले मेमोरी काड घुसाउनुपछ।  
 
 
• PC मा मेमोरी काड फमट गनाले तपा को फोनसँग अिम दो नस छ। मेमोरी 

काडलाई फोनमा मा ै फमट गनुहोस्। 
 
 
1. या ी कभर हटाउनुहोस्। 
 

(3.1 – पृ  4 मा हनेुहोस्) 
 

 
2. लेबुल भएको साइडलाई मािथितर फकाएर मेमोरी हो डरलाई घुसाउनुहोस्। 
 

(3.2 – पृ  4 मा हनेुहोस्) 

  



   आधारभतू कायह  योग गन 
 

तपा को मोबाइल फोनका आधारभूत स ालनह  कसरी स पादन गन भ े कुरा जा ुहोस्। 
 

आ नो फोन चाल ूगरी ब द गनहुोस ्
 

आ नो फोन चालू गन, 
 
1. पावर बटनलाई लामो समयस म िथ नुहोस् [  ]। 
 
2. आ नो PIN न बर टाइप गनुहोस् र OK िथ नुहोस् (य द यो आव यक भयो भने)। 
 
तपा को फोन ब द गनको लािग, मािथको चरण 1 मा जानुहोस।् 
 

मने ुर एि लकेसनह मा प ँच गनहुोस ्
 
मेनु र एि लकेसनह मा प ँच ा  गन,  
 
तपा को फोनका मेनुह मा प चँ गन, 
 
1. िनि य मोडमा, मेनु मोडमा प चँ गनको लािग बायािँतरको स ट कु ी < Menu > 
लाई िथ नुहोस्। 
 
2. मेनु वा िवक पमा ोल गनको लािग नेिभगेसन कु ीको योग गनुहोस्। 
 
3. हाइलाइट ग रएको िवक पलाई पुि  गनको लािग < Select>, < OK> वा पुि  
गनुहोस् कु ीलाई िथ नुहोस्। 
 
4. एक तर मािथ जानको लािग <Back> लाई िथ नुहोस,् िनि य मोडमा फकनको 
लािग [ ] लाई िथ नुहोस्। 
 
  



आधारभतू कल कायह  योग गनहुोस ्
 
यस से सनमा कल गन वा कलको जवाफ दन िस ु होस्। 
 
कल गन: 
 
1. िनि य मोडमा, े  कोड र फोन न बर िव  गनुहोस्। 
 
2. न बर डायल गनको लािग [ ] लाई िथ नुहोस्। 
 
3. कल समा  गनको लािग, [  ] लाई िथ नुहोस्। 
 
कलको जवाफ दन: 
 
1. कल आउँदा, [ ] लाई िथ नुहोस्। 
 
2. कल समा  गनको लािग, [   ] लाई िथ नुहोस्। 
 

स देशह  पठाउन र हेन 
 
यस से सनमा, पाठ (SMS) पठाउन र हेन िस ु होस्। 
 
पाठ स देश पठाउन: 
 
1. मेनु मोडमा, मेसिेजङ चयन गनुहोस् → स देश ले ुहोस ्→ स देश पठाउनुहोस्। 
 
2. आ नो स देश पाठ िव  गनुहोस्।  
 
3. < Options> → पठाउनुस् बटनलाई िथ नुहोस्। 
 
4. ग त  न बर िव  गनुहोस् वा फोनबुकबाट चयन गनुहोस।् 
 
5. <OK> िथ नुहोस् वा अिघ लो चरणको आधरमा थ ुहोस्। 
 
6. <Options> → पठाउनुहोस ्बटनमा िथ नुहोस्। 



 
स पकह  थ हुोस ्

 
फोनबुक सिुवधा योग गन आधारभूत कुराह  िस ु होस्। 
 
नया ँस पक थ : 
 
1. मेनु चयन गनुहोस्। 
 
2. फोनबुक चयन गनुहोस् → नयाँ स पक थ ुहोस्। 
 
3. भ डारण (फोन, SIM1 वा SIM2) चयन गनुहोस्। 
 
4. स पक जानकारी िव  गनुहोस्। 
 
5. मेमोरीमा स पक थ को लािग < Options > → बचत गनुहोस् बटनलाई िथ नुहोस्। 
 
स पक फेला पान 
 
1. मेनु मोडमा, फोनबुक चयन गनुहोस्। 
 
2. तपा ले फेला पान चाहनुभएको नामको सु का केही अ रह  िव  गनुहोस्। 
 
3. खोजी सचूीबाट स पकको नाम चयन गनुहोस्। 
 
एकपटक तपा ले स पक फेला पारेपिछ, तपा ले  [   ] लाई िथचेर कल गन स ु छ। 
 
  



सगंीत सु  
 
युिजक लेयर वा FM रेिडयोबाट संगीत कसरी सु े िस ु होस्। 

 
FM रेिडयो सु : 
 
1. फोनको ब काय याकमा स लाइड हेडसेट लग गनुहोस्। 
 
2. मेनु मोडमा, मि टिमिडया →FM रेिडयो चयन गनुहोस्। 
 
3. रेिडयो चालू गनको लािग निेभगेसन त लो कु ी िथ नुहोस्। 
 
4. निेभगेसन कु ीह को योग गरी FM रेिडयोलाई िनय ण गनुहोस्। 
 
सगंीत फाइलह  सु : 
 
संगीत फाइलह लाई तपा को फोन वा मेमोरी काडको “मेरो संगीत” फो डरमा 
थाना तरण गरेपिछ, 

 
1. मेनु मोडमा, मि टमीिडया → अिडयो लेयर चयन गनुहोस्। 
 
2. संगीत वग → संगीत फाइल चयन गनुहोस्। 
 
3. निेभगेसन कु ीह को योग गरी ले याकलाई िनय ण गनुहोस्। 
 
  



   यामरेा योगग गन 
 

फोटोह  या चर गन र हेनको लािग आधारभतू कुराह  िस ु होस्। 
 

 
फोटोह  या चर गनहुोस ्

 
1. मेनु मोडमा, यामेरा चालू गनको लािग यामेरा चयन गनहुोस्। 
 
2. ले सलाई व तुमा लि त गनुहोस् र कुनै पिन समायोजनह  बनाउनुहोस्। 
 
3. फोटो िख नको लािग पुि  गनुहोस् कु ी िथ नुहोस्। 
फोटो वचािलत पमा बचत छ। 
 
4. अक  फोटो िख नको लािग < Back> िथ नुहोस ्(चरण 2)। 
 

िखिचएका फोटोह  हेनहुोस ्
 
तु पमा फोटोह को यालरीमा प ँच गनको लािग बाया ँस ट कु ीलाई िथ नुहोस ् र 
यसपिछ फोटोह  छनोट गनुहोस्। 

 
यामरेा िवक पह  

 
यामेरा िवक पह मा वेश गरेर तपा ले िन िलिखत िवक पह लाई मरण गन स म 
नु नेछ: 

 
यामरा से टङह : 

 
तपा ले हरेकपटक ति वर िख दा सटर विन चयन गनुहोस्। 
 
फोटोको चि कलोपन समायोजन गनको लािग अनावरण मान प रवतन गनुहोस्। 
 
अँ यारो र काश पन े ह  छु ाउनको लािग क ा ट समायोजन गनुहोस्। 
 
फोटोह मा ितदी  भावलाई हटाउनको लािग एि ट ि लकर मान प रवतन गनुहोस्। 



 
से फ-फोटोह  िख नको लािग िडले टाइमरलाई प रमाजन गनहुोस्। 
 

ृंखलाब  पमा फोटोह  िख नको लािग जारी सट न बरलाई प रवतन गनुहोस्। 
 
छिव से टङह : 
 
तपा ले छिवको साइज प रवतन गन स ु छ। 
 
तपा ले छिवको गुण तर समायोजन गन स ु छ। 
 
सतेो स तलुन: 
 
प रवेशको अनसुार रङ योजना छनोट गनुहोस्। 
 
दृ य मोड: 
 
तपा लाई रा ी मोड (अित र  काश) चयन गन अनुमित द छ वा फोनलाई उ कृ  मोड 
छनोट गन द छ। 
 

भाव से ट ह : 
 
िखिचएका फोटोह मा रङ भाव थ नुहोस्। 
 
भ डारण: 
 
तपा लाई िखिचएका फोटोह लाई कहाँ भ डार गन भनी छनोट गन दइ छ। 
  



   लटूुथको योग गन 
 

 
डाटा आदान- दान गनको लािग आ नो फोनको अ य तारिवहीन य ह मा जडान गन 

मताको बारेमा जा ुहोस्। 
 

लटूुथ तारिवहीन सिुवधा चाल ूगनहुोस ्
 
1. मेनु मोडमा, से टङह  → कनिे टिभटी → लुटूथ चयन गनहुोस्। 
 
2. िवक प पावर चयन गनुहोस्। 
 
3. यसलाई चालू गन बाया ँस ट कु ीलाई िथ नुहोस्। 
 
4. अ य य ह लाई तपा को फोन प ा लगाउन अनुमित दनको लािग, दृ यतामा तल 

ोल गनुहोस ्र यसलाई चालू गनको लािग बायाँ स ट कु ीलाई िथ नुहोस्। 
 
  



अ य लटूुथ स म भएका य ह  फेला पारी जोडा िमलाउनहुोस ्
 
1. मेनु मोडमा, से टङह  → कनेि टिभटी → लुटूथ → मेरो य  → नया ँय  खो नुहोस ्
बटन चयन गनुहोस्। 
 
2. य मा ोल गनुहोस् र < Select> िथ नुहोस्। 
 
3. लुटूथ तारिवहीन सुिवधाको लािग PIN िव  गनुहोस ्वा छ भने, अ य य को लुटूथ 
PIN िव  गनुहोस ्र <OK> िथ नुहोस्। 
 
अ य य को मािलकले स मान कोड िव  गरेपिछ वा जडानलाई वीकार गरेपिछ, जोडा 
िमलाउने काय पूरा छ। 
 
लुटूथ तारिवहीन सुिवधा योग गरी डाटा पठाउनुहोस्। 

 
1. तपा ले पठाउन चाहनुभएको फाइल वा व तुलाई आ नो फोनको कुनै एक 
एि लकेसनबाट चयन गनुहोस्। 
 
2. < Options > → पठाउनुहोस् → लुटूथ माफत → य को नाम चयन गनुहोस् बटनलाई 
िथ नुहोस् र यसपिछ रिसभरमा फाइल वीकार गनुहोस्। 
 

लटूुथ तारिवहीन सिुवधा योग गरी डाटा ा  गनहुोस ्
 
1. लुटूथ तारिवहीन सुिवधाको लािग PIN िव  गनुहोस ्वा वीकार गनुहोस् र < OK> 
िथ नुहोस् (य द आव यक छ भने)। 
 
2. तपा  य बाट डाटा ा  गन इ छुक नु छ भनी पुि  गनको लािग < Yes> 
िथ नुहोस् (य द आव यक छ भने)। 
 

लटूुथ य को नाम प रवतन गनहुोस ्
 
1. मेनु मोडमा, से ट ह  → कनिे टिभटी → लुटूथ → मेरो नाम चयन गनुहोस्। 
 
2. तपा ले चाहेको नाम ले ुहोस् यसपिछ िवक पह  - पूरा भयो बटनलाई िथ नुहोस्। 

 



भ डारण थान छनोट गनहुोस ्
 
1. मेनु मोडमा, से ट ह  → कनिे टिभटी → लुटूथ → उ त → भ डारण चयन गनुहोस्। 
 
2. तपा को फोनमा मेमोरी काड घुसाइएको छ भन े मेमोरी काड चयन गनुहोस्, अ यथा 
फोन चयन गनुहोस्। 
 

 

  



   सुर�ा जानकार	 
 

कृपया तपाइँले आ�नो फोन �योग गदा� स�बि�धत �नयम र �नयमावल�ह  

पालना गन� स�झनुहोस।् यसले तपाइँ र वातावरणबाट खराब �भाव हुनबाट 

रो)छ। 
 

 

सामा�य सुर�ा 
 

 

सवार� साधन चलाउँदा, बाइक चलाउँदा वा -हँ.दा, 

हेडफोन वा इयरफोनह  �योग नगनु�होस।् तपाइँको 

0यान भ1ग हुन स)छ, जसकारण दघु�टना हुन 

स)छ र केह� भौगो5लक 67ेह मा कानुन 8व9: हुन 

स)छ। सुर6ा पूव� सावधानीह को ला=ग सवार� 

साधन चलाउँदा आ�नो फोन �योग नगनु�होस ्र 

आ�नो व>रप>रको वातावरण बारे सध? सचेत 

रहनुहोस।् तपाइँले सवार� साधन चलाउँदा आ�नो 

य�7को �योग स�ब�धी सबै सुर6ा �नदAशन र 

�नयमावल�ह  सध? पालना गनु�होस।् 

 

पेCोल Dटेसनह मा �योग नगनु�होस।् 

 

कलह  गदा� आ�नो फोनलाई क�तीमा प�न आ�नो 

कान वा शर�रको 15 mm पर राFनुहोस।् 

 

तपाइँको फोनले चि�कलो वा GझमGझमे बHती बाIन 

स)छ। 



 

साना भागह  घाँट�मा अ.कन स)छन।् 

 

आ�नो फोनलाई आगोमा नफाIनुहोस।् 

 

सु�ने शि)तमा 6�त हुनबाट बKनको ला=ग, 

8वDता>रत समयको ला=ग उKच भोIयुमका 

Dतरह मा नसु�नुहोस।् इयरफोन र हेडफोनह बाट 

आउने अ�त>र)त 0व�नको चापले सु�ने शि)तमा 

हानी पुया�उन स)छ। 

 

कुनै प�न चु�बकLय धातुमा स�पक�  हुन न-दनुहोस।् 

 

पेसमेकरह  र अ�य इले)Cो�नक =चMकHसा 

य�7ह बाट पर राFनुहोस।् 

 

अ=धक तापNमह मा पन� न-दनुहोस।् 

 

अDपताल र =चMकHसा भवनह मा अनुरोध गरे 

अनुसार िDवच अप गनु�होस।् 

 

तरल पदाथ�को स�पक� मा आउन न-दनुहोस।् आ�नो 

फोनलाई सु)खा राFनुहोस।् 



 

हवाईजहाज र 8वमानDथलह मा अनुरोध ग>रएको 

अवDथामा िDवच अफ गनु�होस।् 

 

आ�नो फोनलाई खोलेर टुNा नबनाउनुहोस।् 

 

प.Mकन स)ने धातु वा तरल पदाथ�ह  निजक हँुदा 

िDवच अफ गनु�होस।् 

 

�माGणत अ�त>र)त उपकरणह  मा7 �योग 

गनु�होस।् 

 

आपHकाल�न सQचारको ला=ग आ�नो फोनमा भर 

नपनु�होस।् 

�नय5मत  पमा एडRटर जाँKनुहोस,् 8वशेष गर� Tबगारह  पHता 

लगाउनलाई Rलगमा र सतहमा हेनु�होस।् य-द एडRटर Tब=Uएको 

छ भने, मम�त नगरेस�म Hयसको �योग नगनु�होस।्  
 

एडRटरलाई सिजलै पहँुच गन� सMकने पावर आउटलेटमा Rलग 

इन गनु�होस।् एडRटरको �योग गरेप�छ Hयसलाई सध? अनRलग 

गनु�होस।् 
 

य�7सँग उपलVध गराइएको एडRटर मा7 �योग गनु�होस।् 



 

चेतावनी �व�युतीय खतरा 
 

ज-टल चोट-पटक लाWनबाट बKनको ला=ग, चाज�रको 

Rलगलाई नछुनुहोस!् 

 

तपाइँले चाज�र �योग नगरेको बेला Hयसको जडान 

8वKछेद गनु�होस।् 
 

चाज�र वा अ�त>र)त उपकरणको जडान 8वKछेद गन� 

पावर केवुल होइन, Rलग ता�नुहोस।् 
 

पावर मो.युल भनेको Hयो तHHव हो जसले तपाइँलाई 

उHपादनको जडान 8वKछेद गन� अनुम�त -द�छ। 
 

पावर Rलगमा सिजलै पहँुच गन� स)ने ग>र राFनुपछ�। 

आ�नो य�7लाई �Hय6 सूय�को Mकरणमा पन� न-दनुहोस,् उदाहरणको 

ला=ग तपाइँको गाडीको .यासबोड�। 
 

अHया=धक  पमा ता�तएको बेला आ�नो य�7लाई �योग नगनु�होस।् 
 

-हँ.दा खेर� आ�नो य�7को �योग गदा� हो5सयार रहनुहोस।् 
 

य�7लाई ग�भीर �भावमा नपानु�होस ्वा उKच Dथानबाट 

नखसाIनुहोस,् यसले 6�त वा दYु�भावह  �न�Hयाउन स)छ।  
 

य�7लाई आफ? ले खोलखाल, प>रमाज�न वा मम�त नगनु�होस।्  
 

य�7लाई सफा गन�को ला=ग सफा र नरम कपडा �योग गनु�होस।्  

कुनै प�न रासाय�नक उHपादन वा ZडटजA�टको �योग नगनु�होस।् 



   EU WEEE 

 
 

EU WEEE को �नवेदनमा उपभो)ताह को ला=ग जानकार� 
 

 

फोनको आयु समा�त भएप�छ, फोनलाई खारेज गनु!अ�घ कृपया 

%या&	 हटाउनुहोस।् 
 

यो उHपादन युरोपेल� स1गठन �नयमावल�ह को 8वषय हो जसले 

�योग ग>रएका 8व\युतीय र इले)Cो�नक उपकरणको पुन: �योग 

पुनराविृHतलाई पदो�न�त गछ�। यो उHपादनलाई �ाकृ�तक 

]ोतह को �नYकष� र �योग आव^यक परेको =थयो र खतरनाक 

तHHवह  समावेश हुन स)छन।् उHपादन वा यसको Rयाकेिजङमा 

भएको मा=थको �तीकले यो उHपादनलाई अ�नवाय�  पमा तपाइँका 

अ�य घरेलु र`ी सामानसँग खारेज गनु�हु�न। साटोमा, आ�नो र`ी 

उपकरणलाई र`ी 8व\युतीय र इले)Cो�नक उपकरणको 

पुनराविृHतको ला=ग �नयोिजत स1कलन Tब�दमुा हDता�तरण 

गनु� तपाइँको िज�मेवार� हो। 
 

खारेजको समयमा तपाइँको र`ी उपकरणको 8वभािजत स1कलन 

र पुनराविृHतले �ाकृ�तक ]ोतको संर6ण गछ� र मानव DवाDbय र 

वातावरणको सुर6ा हुने cयवहारमा पुनराविृHत ग>रनेछ।  
 

  



पुनराविृHतको ला=ग तपाइँले आ�नो र`ी उपकरण कहाँ छा.न 

स)नुहु�छ भ�ने बारेमा थप जानकार�को ला=ग, कृपया आ�नो 

Dथानी शहर काया�लय, आ�नो घरेलु र`ी खारेज सेवा वा तपाइँले 

उHपादन खर�द गनु�भएको Dटोरमा स�पक�  गनु�होस।् 
 

,सफा-रसह.: 

• य�7 वा VयाC�ह लाई नखोIनुहोस ्वा नKयाHनुहोस।् 
 

• उHपादन वा VयाC�लाई ताप वा आगोमा नपानु�होस।् य�7लाई 

�Hय6 सयू� Mकरण पन� न-दनुहोस।्  

• VयाC�लाई सट�-सMक� ट नगनु�होस।् VयाC�ह लाई dअरमा 

नथुपानु�होस ्जहाँ Hयसले एक अका� बीच सट�-सMक� ट हुन स)छ 

वा अ�य धातु वDतुह को स�पक� मा आउन स)छ।  

• VयाC�ह मा याि�7क झeका लाWन न-दनुहोस।् 
 

• चुहावट भएको खfडमा, तरल पदाथ�लाई आ�नो आखँा वा 

छालाको स�पक� मा आउन न-दनुहोस।् य-द सो भएमा सफा 

पानीले �भा8वत 6े7 सफा गनु�होस ् र =चMकHसा सुझाव 

5लनुहोस।्  
 

• VयाC� र य�7मा भएका जोड (+) र घटाउ (-) =च�हह  पालना 

गनु�होस ्र यसको �योग सह�  पमा ग>रएको छ भनी �न^चय 

गनु�होस।् 
 

• य�7सँग �योग नगन� भनी बनाइएका अ�त>र)त उपकरण वा 

VयाC�ह  �योग नगनु�होस।् 



• बालबा5लकाह \वारा ग>रने VयाC�को �योगलाई �नर�6ण 

गनु�होस।् 
 

• कुनै तHHव वा VयाC�को अ�तU�हण भएमा तु9�त डा)टरसँग 

सIलाह 5लनुहोस।् 
 

• सध? य�7को �नमा�ता\वारा 5सफा>रस ग>रएको VयाC� खर�द 

गनु�होस।् 
 

• उHपादनलाई सध? कायम राFनुहोस ्र VयाC�लाई सफा र सु)खा 

राFनुहोस।् 
 

• य-द फोहोर भएमा उHपादन वा VयाC�का बा-हर� भागलाई सफा 

र सु)खा कपडाले पुgनुहोस।्  
 

• VयाC�लाई �योग गनु�अ�घ Hयसलाई चाज� गन� आव^यक छ। 

सध? चाज�र �योग गनु�होस ् र चािज�ङ स�ब�धी �नदAशनह को 

ला=ग �नमा�ता �नदAशनह  वा य�7को �यानुअल पhनुहोस।्  
 

• य-द VयाC� �योग ग>रनेछैन भने Hयसलाई चाज� गरेर 

नछा.नुहोस।् 
 

• लामो समयस�म भfडार गरेप�छ, अ-दकतम काय��दश�न 

हा5सल गन�को ला=ग VयाC�लाई केह� पटक चाज� र Zडसचाज� 

गन� आव^यक पन� स)छ। 
 

• य�7को मौ5लक कागजात सध? कायम राFनुहोस,् तपाइँलाई 

प�छ भ8वYयको स�दभ�को ला=ग Hयो आव^यक पन� स)छ 



• स�भव भएमा, य�7 �योगमा नहँुदा VयाC� �नकालेर 

राFनुहोस।् 

• गमi मौसममा गाडीको 5भ7 जDता अHय�त तातो वा =चसो 

ठाउँह मा आ�नो VयाC� भfडार नगनु�होस।् यसले य�7 खराब 

गन� स)छ र VयाC� प.Mकन स)छ। य�7लाई 5°C र 35°C 

बीचको तापNमको दायरामा �योग गन� 5सफा>रस ग>रएको छ।  
 

सु�ने शि1त गुमाउनबाट रोकथाम 

 

>र5सभर, इयरफोन, लाउडिDपकर वा jया�ड-Mk Mकटह लाई उKच 

भोIयुममा �योग ग>रयो भने अप>रवत�नीय सु�ने शि)त गुमाउने 

जोGखमह  हु�छन।् खतरा �Dतुत नगनA Dतरमा भोIयुमलाई 

समायोजन गनु�होस।् समय TबHदै जाँदा, तपाइँलाई उKच 

भोIयुममा सु�ने बानी लाWछ तर यसले तपाइँको सु�ने शि)तलाई 

Tबगान� स)छ। य-द तपाइँको कान गुि�जयो वा दिVबएको आवाज 

सु�नुभयो भने, य�7ह  �योग गन� रो)नुहोस ् र 8वशेषlसँग 

सIलाह 5लनुहोस।्  

भोIयुम ज�त उKच हु�छ तपाइँको सु�ने शि)त Hय�त नै चाँडो 

Tब=Uदm जा�छ।  
 

8वशेषlह ले �न�न 5सफा>रसह  -द�छन:् 

 

- हेडफोन, िDपकर वा jया�डसेटको उKच भोIयुमलाई �यूनतम 

बनाउनुहोस।् 

- हIला भएको वातावरण ढा)नलाई भोIयुम नबढाउने नगनु�होस।् 

- य-द तपाइँले आफू निजकैका मा�नसह ले बो5लरहेको सु�नुभएन भने 

भोIयुम घटाउनुहोस।्  



   SAR 

 
 

कृपया केह� समय 5लएर यो महHHवपूण� खfड पhनुहोस।् 
 

रे4डयो तर6गह. 

 

सबै मोबाइल फोन मोडेलह लाई बजारमा Iयाउनअ�घ �तनीह सँग 

अ�तरा�िYCय मानक (ICNIRP) वा युरोपेल� �नदAश 2014/53/EU (रातो) सँग 

सहम�त भएको �माण आव^यक छ। �योगकता� र अ�य कुनै cयि)तको 

DवाDbय र सुर6ाको संर6ण यी मानक वा यो �नदAशको महHHवपूण� 

आव^यकता हो। 
 

यो य�7ले रेZडयो तर1गह मा �दश�नको ला=ग अ�तरा�िYCय माग�दश�नह  

स�तुYट गछ� 
 

तपाइँको मोबाइल य�7 रेZडयो �ेषक र �ापक हो। यसलाई अ�तरा�िYCय 

माग�दश�न\वारा 5सफा>रस ग>रएका रेZडयो तर1ग (रेZडयो आविृHत 8व\युत ्

चु�बकLय फाँटह ) मा �दश�नको ला=ग सीमाह  ननाoने गर� संर=चत 

ग>रएको छ। माग�दश�नह लाई cयि)तगत वैlा�नक संDथा (ICNIRP) \वारा 

8वकास ग>रएका हुन ् र उमेर र DवाDbयलाई 0यानमा नराखी सबै 

मा�नसह को सुर6ालाई आ^वासन -दनको ला=ग एक आव^यक सुर6ा सीमा 

समावेश गछ�। 
 

रेZडयो तर1ग �दश�न माग�दश�नह ले वैlा�नक अवशोषण दर वा SAR नामक 

नापको एकाइ �योग गछ�। मोबाइल य�7ह को SAR सीमा 2 W/kg हो। 
 

  



सबै जाँच ग>रएका आविृHत Vया�डह मा य�7ले Hयसको सवpKच �माGणत 

पावर Dतरमा �सारण गदा� मानक सQचालन Dथानह  �योग गर� SAR को 

ला=ग जाँचह  सQचालन ग>र�छ।  

शर�र फाeने जाँचलाई 1.5 cm को 8वभाजन दरू�मा सQचालन ग>रएको छ। 

शर�र-फाeने सQचालनको अव=धमा RF �दश�न माग�दश�नह  पूरा गन�को 

ला=ग, य�7लाई क�तीमा प�न य�त परको दरू�मा राGखनुपछ�। य-द तपाइँले 

�माGणत सहायक उपकरण �योग ग>ररहनुभएको छैन भने �योग ग>रएको 

उHपादन धातु-र-हत छ र यसले फोनलाई शर�रबाट तोMकएको दरू�मा राFछ 

भनी �न^चय गनु�होस।् 
 

थप जानकार�को ला=ग तपाइँ www.energizeyourdevice.com मा जान 

स)नुहु�छ 

 

8व\युत ् चु�बकLय फाँटह  र साव�ज�नक DवाDbय बारे अ�त>र)त जानकार� 

�न�न साइटमा उपलVध छ: http://www.who.int/peh-emf 

 

तपाइँको टे5लफोनलाई एक अ�तर-�न5म�त एि�टना स-हत �नमा�ण ग>रएको 

छ। सवpHकृYट सQचालनको ला=ग, तपाइँले यसलाई छुट वा यसको Dतर 

घटाउनबाट मु)त रहनुहोस।् 
 

मोबाइल य�7ह ले 8व5भ�न �काय�ह  �Dताव गनA भएकाले, �तनीह लाई 

तपाइँको कानको छेउमा बाहेक अ�य Dथानह मा �योग गन� सMक�छ। यDता 

प>रिDथ�तह मा हेडसेट वा USB डाटा केबुलह सँग �योग गदा� 

माग�दश�नह सँग य�7 सहम�तमा हुनेछ। य-द तपाइँले अकp सहायक उपकरण 

�योग ग>ररहनुभएको छ भने �योग ग>रएको उHपादन धातु-र-हत छ र यसले 

फोनलाई शर�रबाट क�तीमा प�न 1.5 cm को दरू�मा राFछ भनी �न^चय 

गनु�होस।्     



   CE  
  
  

कृपया यो मह वपूण से सन प न समय दनुहोस्। 
 
 
रेिडयो वभेह  
 
सबै मोबाइल फोनका मोडलह लाई बजारमा याउनअुिघ अ तराि य माप डह  (ICNIRP) वा 
युरोिपयन िनदशन 2014/53/EU (RED) सँगको अनुपालन माणको आव यक पछ। योगकता वा 
अ य कुन ै ि को वा य तथा सुर ाको संर ण भनेको यी मापद डह  वा िनदशनको लािग 
मह वपणू आव यकता हो। 
 
यो य ल ेरेिडयो वेभह मा अनावरणका अ तराि य मागदशनह लाई पूरा गछ 
 
तपा को मोबाइल य  रेिडयो ा सिमटर र रिसभर हो। यो रेिडयो वेभह मा (रेिडयो े सी 
इले ो या े टक े ह ) अ तराि य मागदशनह ारा िसफा रस ग रएको अनावरणको सीमा पार 
नगनको लािग िडजाइन ग रएको हो। मागदशनह  वत  वै ािनक सं था (ICNIRP) ारा 
िनमाण ग रएका िथए र ितनीह ल े उमेर र वा यलाई यानमा नराखी सब ै ि ह को 
सुर ालाई सुिनि त गनको लािग िडजाइन ग रएको वा तिवक सुर ा मा जनलाई समावशे गछन्। 
 
EU िनयामक अनकूुलता 
 
यस ारा, यो य  िनदशन 2014/53/EU का मह वपूण आव यकता तथा अ य सा द भक 

ावधानह को अनपुालनमा छ। 
 
अनुपालनको घोषणाको लािग, वेब साइट www.energizeyourdevice.com मा जानहुोस् 
 
सूचना: य लाई योग ग रनुपन थानमा राि य थानीय िनयमनह लाई िनरी ण गनुहोस्। यो 
य लाई युरोिपयन युिनयन (EU) का केही वा सब ै सद य रा यह मा योगको लािग िनषेिधत 
ग रन स छ 
 
नोटह : 
 
- योग ग रएको संल  साम ीको कारणले, मोबाइल फोन सं करण 2.0 वा सोभ दा उ  सं करणको 
USB इ टरफेसमा मा  जडान नेछ। पावर USB पिन भिनने जडानलाई ितबि धत ग रएको छ। 
 
- एड टरलाई उपकरणको निजकै थापना गनुपनछ र सिजल ैप चँ गन स कने नुपनछ। 
 



- मोबाइल फोनलाई एकदमै उ  वा एकदम ै कम ताप म भएको वातावरणमा योग नगनुहोस्, 
मोबाइल फोनलाई किह यै पिन अ यिधक घाममा वा एकदमै िचसो वातावरणमा अनावरण 
नगनुहोस्। फोन र सहायक उपकरणह को लािग उपयु  ताप म -10℃-55℃हो। 
 
- चा जङ दँा, कृपया फोनलाई सामा य कोठाको ताप म र रा ो भेि टलेसन भएको वातावरणमा 
रा ुहोस्। फोनलाई 5℃~25℃दायराको ताप म भएको वातावरणमा चाज गन िसफा रस ग र छ। 
कृपया उ पादकल े दान गरेको चाजर मा  योग गन सुिनि त गनुहोस्। अनािधका रक चाजर 

योग गनाल ेखतरा िन याउन स छ र फोन तथा यारे टी लेखको अिधकार उ ल घन गन स छ। 
 
- सावधान: या ी गलत त रकाले ित थापन ग रयो भने प कन ेजोिखम छ। योग गरीएका 
या ीह लाई िनदशह  अनुसार न  गनुहोस् 

 
- इयरफोन र हडेफोनह को अ यिधक आवाज चापले सु े शि  घ न स छ। 
 
थप जानकारीको लािग तपा  www.energizeyourdevice.com �� ��� 
����������� 
 
इले ो या े टक फ ड र पि लक हे थको बारेमा अित र  जानकारी िन िलिखत साइटमा 
उपल ध छ। http://www.who.int/peh-emf. 
 
तपा को टेिलफोन अ तर-िन मत एि टनासँग जडान ग रएको छ। सव कृ  स ालनको लािग, 
तपा ल ेयसलाई टच गनु दँनै वा खराब बनाउनु दँनै। 
 
मोबाइल य ह ल े िविवध कायह  ताव गन नाले, ितनीह लाई कान िव  अ य 
थानह मा योग गन स क छ।  य ता प रि थितह मा, य ले हडेसेट वा USB डाटा केबलसँग 
योग ग रँदा मागिनदशनह को अनुपालन गनछ। तपा ले अक  सहायक उपकरणको योग गद 
नु छ भने योग ग रएको उ पादनमा कुन ैधात ु छैन र यो शरीर भ दा कि तमा 1.5 cm टाढा 

रहकेो छ भनी सुिनि त गनुहोस्।    
  



हामी, AVENIR TELECOM,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE) 
ले यस ारा िनणय गछ क:  
 
ENERGIZER ले मापद ड र िनदशनह का ावधानह को अनपुालन गछ। िनदशन 
2014/53/EU को धारा IV मा प रभािषत अनकूुलता कायिविधको माणप  िन िलिखत सं थाको 
िनय णमा छ: 
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. यु.एस.ए 

www.baclcorp.com 
फोन: +1 408 732 9162   या स: +1 408 732 9164 

 
 य को अनुकूलताको माणप को पूरा पाठ अनुरोध गरेमा िन  ठेगानामा मेल ारा उपल ध छ: 
AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 
20, France. 
 
 
 

2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 
(िमित)  (आिधका रक ि को नाम र ह ता र) 

 
यसलाई रेकड ग रएको अ तगत यो मोडेल र अव थाह को अिधकतम SAR: 

GSM 900 0.586 W/kg 10g Head SAR | 0.731 W/kg 10g Body SAR 

DCS 1800 0.441 W/kg 10g Head SAR | 0.946 W/kg 10g Body SAR 
 

योगको अविधमा, यो य का वा तिवक SAR मानह  ाय: मािथ उ लेख मानह  भ दा कम छन्। यसको कारण भनेको, 
णाली काय मताका योजनह को लािग र स ालमा ह त ेप कम गन हो, कल गनको लािग पूरा पावरको आव यक न ँदा 

तपा को मोबाइल य को अपरे टङ पावर वचािलत पमा घ छ। य को पावर आउटपुट जित कम छ यसको SAR मान 
पिन यित नै कम छ। 
 

 

 

 

  
अनकूुलताको माणप  

ENERGY E10 
 


