
 
 



 
1.1 

 
1.2 

 



 
2.1 

 

 
2.2 

 

 
2.3 

 



 
3.1 

 

 
3.2 

  



   သင့်မုိဘုိင်းလ်ဖုန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း 
 

 

သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၏ အပြင်အဆင်၊ ခလုတ်များ၊ မြင်ကွင်းနှင့် 
အုိင်ကွန်များအကြောင်းကုိ လေ့လာလုိက်ပါ။ 

 

ခလုတ်များ 
 

အောက်ပါဇယားတွင် ဖုန်း၏ခလုတ်များအကြောင်း အတုိချုပ် 
ဖော်ပြထားပါသည် - 

 

အမှတ် ခလုတ် လုပ်ဆောင်ချက် 

1 လုပ်ဆောင်ချက် 

စခရင်၏ အောက်ဖက်တွင် ဖော်ပြထားသည်ကုိ 

လုပ်ဆောင်ရန်။ 

2 သွားလာခြင်း 
Standby ပုံစံတွင် အသုံးပြုသူမှ သတ်မှတ်ထားသော 

လုပ်ဆောင်ချက်များကုိ အသုံးပြုနုိင်ပြီး menu 

ပုံစံတွင် ရွေးချယ်စရာများကုိ လုိက်ကြည့်နုိင်သည်။ 

3 ခေါ်ဆုိခြင်း 
လတ်တလော ခေါ်ဆိုမှုများ စာရင်းကုိ ဖွင့်ရန် 

သို့မဟုတ် ဖော်ပြထားသော နံပါတ်သို့ ခေါ်ဆိုရန်။ 
အဝင်ခေါ်ဆိုမုှကုိ ကုိင်နုိင်သည်။ 

4 ဖုန်းချခြင်း 
ခေါ်ဆိုမုှကုိ အဆုံးသတ်ရန် သ့ုိမဟုတ် 

အဝင်ခေါ်ဆိုမုှကုိ ငြင်းဆိုရန်။ ဖုန်းကုိ 

အဖွင့်အပိတ်လုပ်ရန် ၃ စက္ကန့်ကြာ နိှပ်ထားပါ။ 



စခရင် 

 

သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၏စခရင်ကုိ အောက်ပါအတုိင်း ဒီဇိုင်းဆဲွထားပါသည် - 

 

(၁.၂ - စာမျက်နှာ ၂ ကုိကြည့်ပါ) 
 

အုိင်ကွန်များ 
 

စခရင် အပေါ်ဖက်ရှိ ဖုန်း၏အခြေအနေကုိ ဖော်ပြသည့် အုိင်ကွန်များအကြောင်း 
လေ့လာလုိက်ပါ - 
 

အုိင်ကွန် လုပ်ဆောင်မုှ ရှင်းလင်းချက် 

 

လက်ရှိကွန်ရက် အနေအထားကုိ ကုိယ်စားပြုသည်။ 
အရေအတွက်များလေ အားကောင်းလေဖြစ်သည်။ 

 

ဘက်ထရီအခြေအနေ အရေအတွက်အလုိက် 

ဘက်ထရီကုိ ညှွန်ပြသည်။ 

 
မဖတ်ရသေးသော မက်ဆေ့ဂျ်။ 

 
နုိှးစက်ပေးထားသည်။ 

 
ဘလူးတု လုပ်ဆောင်ချက် ဖွင့်ထားသည်။ 

 
ပရုိဖိုင်အား Silent  ပံုစံသ့ုိပြောင်းထားသည်။ 

 
ပရုိဖိုင်အား Meeting  ပုံစံသို့ပြောင်းထားသည်။ 

 
ပရုိဖိုင်အား Outdoor  ပံုစံသ့ုိပြောင်းထားသည်။ 

 
နားကြပ် တပ်ထားသည်။ 

5 1……0 နံပါတ်များ 



 
လှည့်လည်သွားလာမှု အချက်ပြ။ 

 

  



   င့်မုိဘုိင်းလ်ဖုန်းအား ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း 
 

 

သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအား ပထမဆံုး အသံုးပြုရန်အတွက် စတင်ပြင်ဆင်လုိက်ပါ 
 

 

 

ဆင်းမ်ကဒ်နှင့ ်ဘက်ထရီကုိ ထည့်သွင်းပါ 
 

ဆဲလူလာ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကုိ ဝယ်ယူထားပါက သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး 
စိစစ်ဖော်ထုတ်မှု နံပါတ် (PIN) နှင့် အခြားဝန်ဆောင်မုှများက့ဲသို့ ဝယ်ယူမုှ 

အသေးစိတ်များ  ပါဝင်သည့် Subscriber Identity Module (SIM) 

ကဒ်တစ်ကဒ်ကုိ ရရှိပါလိမ့်မည်။ 

 

ဆင်းမ်ကဒ်နှင့် ဘက်ထရီကုိ ထည့်သွင်းရန်အတွက် 

 

1. ၁။ ဘက်ထရီအဖံုးကုိ ဖြုတ်ပါ။ 

 

  (၂.၁ - စာမျက်နှာ ၃ ကုိကြည့်ပါ) 
 

2. ဆင်းမ်ကဒ်ကုိ ထည့်ပါ။ 

 

သင့်ဖုန်းတွင် ဆင်းမ်ကဒ် ၂ ကဒ်ကုိ အပြောင်းအလဲလုပ်၍ သံုးနုိင်ရန် 

ဆင်းမ်ကဒ်အပေါက်  ၂ ခု ပါရိှပါသည်။ 

 

  (၂.၂ - စာမျက်နှာ ၃ ကုိကြည့်ပါ) 
 



• ရွှေရောင်ပါသည့်ဖက်ကုိ အောက်တွင်ထား၍ ဆင်းမ်ကဒ်ကို 
ဖုန်းတွင်ထည့်ပါ။ 

• ဆင်းမ်ကဒ်အား မထည့်ပါက သင့်ဖုန်း၏ ကွန်ရက်မသုံးသော 

ဝန်ဆောင်မုှများနှင့် မီနူးအချ့ုိကုိ အသုံးပြုနုိင်ပါသည်။ 

 

3. ၃။ ဘက်ထရီကုိ ထည့်ပါ။ 

(၂.၃ - စာမျက်နှာ ၃ ကုိကြည့်ပါ) 



4. ၄။ ဘက်ထရီအဖုံးကုိ ပြန်တပ်ပါ။ 

 

မမ်မုိရီကဒ် တစ်ကဒ်ထည့်ပါ (မထည့်လည်း  ရပါသည်) 

 

နောက်ထပ် မီဒီယာဖိုင်များကုိ သိမ်းဆည်းလုိပါက မမ်မိုရီကဒ်ကုိ 

ထည့်ရပါမည်။  
 

 

• မမ်မိုရီကဒ်အား ကွန်ပျူတာတွင် ဖော်မက်ရိုက်ခြင်းသည် 

သင့်ဖုန်းတွင်သုံးရန် အဆင်မပြေမှုကုိ ဖြစ်စေနုိင်ပါသည်။ 
မမ်မိုရီကဒ်အား ဖုန်းထဲတွင်သာ ဖော်မက်ရိုက်ပါ။ 

 

 

1. ၁။ ဘက်ထရီအဖံုးကုိ ဖြုတ်ပါ။ 

 

  (၃.၁ - စာမျက်နှာ ၄ ကုိကြည့်ပါ) 
 

 

2. ၂။ အညှွန်းပါသည့်ဖက်ကုိ အပေါ်တွင်ထား၍ မမ်မိုရီကဒ်ကုိ ထည့်ပါ။ 

 

  (၃.၂ - စာမျက်နှာ ၄ ကုိကြည့်ပါ) 
  



   အခြေခံ လုပ်ဆောင်ချက်များကုိ အသံုးပြုခြင်း 
 

သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၏  အခြေခံ လုပ်ဆောင်ချက်များ လုပ်ဆောင်ပုံကုိ  

လေ့လာလုိက်ပါ။ 

 

သင့်ဖုန်းကုိ အဖွင့်အပိတ် ပြုလုပ်ပါ 
 

သင့်ဖုန်းကုိ ဖွင့်ရန်အတွက် 

 

1. ၁။ ပါဝါခလုတ်ကုိ ကြာကြာဖိထားပါ  [  ]။ 

 

2. ၂။ (လုိအပ်ပါက ) သင့် PIN  နံပါတ်ကုိ ရိုက်ထည့်ပြီး OK ကုိ နိှပ်ပါ။ 

 

သင့်ဖုန်းကုိပိတ်ရန်အတွက် အထက်ပါ အဆင့် ၁ သ့ုိ သွားပါ။ 

 

မီနူးများနှင့့် အပလီကေးရှင်းများကုိ အသံုးပြုခြင်း 
 

မီနူးများနှင့် အပလီကေးရှင်းများကုိ အသုံးပြုရန်အတွက်  

 

သင့်ဖုန်း၏ မီနူးများကုိ  အသံုးပြုရန် 

 

1. ၁။ Idle ပုံစံတွင် Menu ပုံစံသ့ုိ ဝင်ရန်အတွက် ဘယ်ဖက်ရှိ < Menu > 

ခလုတ်ကုိ  နိှပ်ပါ။ 
 

2. ၂။ မီနူး သ့ုိမဟုတ် ရွေးချယ်စရာကုိ လုိက်ကြည့်ရန် Navigation ခလုတ်ကို 
အသုံးပြုပါ။ 

 



3. ၃။ အသားပေး ဖော်ပြထားသော  ရွေးချယ်မှုကုိ  အတည်ပြုရန် < Select>၊ < 

OK> သို့မဟုတ် Confirm ခလုတ်ကုိ နိှပ်ပါ။ 
 

4. ၄။ အပေါ်တစ်ဆင့်သ့ုိ ပြန်သွားရန် <Back> ကုိ နိှပ်ပါ။ Idle ပုံစံသ့ုိ ပြန်သွားရန် 

[ ] ကုိ နိှပ်ပါ။ 
 

  



အခြေခံ ခေါ်ဆုိမုှ လုပ်ဆောင်ချက်များကုိ အသံုးပြုပါ 
 

ဤအပိုင်းတွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြေဆိုခြင်းကုိ 

လေ့လာလုိက်ပါ။ 

 

ဖုန်းခေါ်ဆုိရန် - 

 

1. ၁။ Idle ပုံစံတွင် ဧရိယာကုဒ်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကုိ ထည့်ပါ။ 
2. ၂။ နံပါတ်ကုိ ခေါ်ဆိုရန် [ ] ကုိ နိှပ်ပါ။ 
3. ၃။ ခေါ်ဆိုမှုကုိ  အဆံုးသတ်ရန် [ ]  ကုိ နိှပ်ပါ။ 
 

ခေါ်ဆုိမုှကုိ  ဖြေဆုိရန် - 
 

1. ၁။ ဖုန်းလာပါက [ ] ကုိ နိှပ်ပါ။ 
2. ၂။ ခေါ်ဆိုမုှကုိ  အဆံုးသတ်ရန် [  ]  ကုိ နိှပ်ပါ။ 
 

မက်ဆေ့ဂျ်များ ပေးပ့ုိခြင်းနှင့် ဖတ်ရှုခြင်း 
 

ဤအပိုင်းတွင် စာ (SMS) ကုိ  ပေးပ့ုိရန်နှင့်  ဖတ်ရှုရန် လေ့လာပါမည်။ 

 

စာသားမက်ဆေ့ဂျ်ကုိ ပေးပ့ုိရန်အတွက် - 

 

1. ၁။ Menu ပုံစံတွင် မက်ဆေ့ဂျ်ပ့ုိခြင်း → မက်ဆေ့ဂျ်ရေးပါ → 

စာသားမက်ဆေ့ဂျ် ကုိ ရွေးချယ်ပါ။ 
 

2. ၂။ သင့်မက်ဆေ့ဂျ်စာသားကုိ ထည့်ပါ။  
 



3. ၃။ <Options> → Send  to  ကုိ နိှပ်ပါ။ 
 

4. ၄။ ပ့ုိရမည့် နံပါတ်ကုိထည့်ပါ သ့ုိမဟုတ် ဖုန်းစာအုပ်မှ  ရွေးချယ်ပါ။ 
 

5. ၅။ <OK> ကုိ  နိှပ်ပါ သို့မဟုတ် ယခင်အဆင့် အပေါ်တွင်  မူတည်၍ 

ထည့်ပါ။ 
 

6. ၆။ <Options> → Send ကုိ နိှပ်ပါ။ 
 

အဆက်အသွယ်များကုိ  ထည့်ပါ 
 

ဖုန်းစာအုပ် လုပ်ဆောင်ချက်ကုိ အသုံးပြုခြင်းအတွက်  အခြေခံများကုိ 

လေ့လာလုိက်ပါ။ 

 

အဆက်အသွယ် အသစ်တစ်ခုကုိ ထည့်ပါ - 
 

1. ၁။ Menu ကုိ ရွေးပါ။ 
 

2. ၂။ Phonebook ကုိ ရွေးပါ → အဆက်အသွယ် အသစ်ကုိ ထည့်ပါ။ 
 

3. ၃။ သိမ်းမည့်နေရာ (ဖုန်း၊ ဆင်းမ်ကဒ် ၁ သ့ုိမဟုတ် ဆင်းမ်ကဒ် ၂) ကုိ ရွေးပါ။ 
 

4. ၄။ အဆက်အသွယ် အချက်အလက်ကုိ ထည့်ပါ။ 
 

5. ၅။ <Options> → Save to add the contact to memory ကုိ နိှပ်ပါ။ 
 

အဆက်အသွယ်တစ်ခုကုိ ရှာပါ 



 

1. ၁။ Menu ပုံစံတံတွင် Phonebook ကုိ ရွေးပါ။ 
 

2. ၂။ သင်ရှာလုိသော အမည်၏ အစစာလံုး  အချ့ုိကုိ ထည့်ပါ။ 
 

3. ၃။ ရှာဖွေသည့်စာရင်းမှ အဆက်အသွယ်၏ အမည်ကုိ ရွေးချယ်ပါ။ 
 

အဆက်အသွယ်ကုိ တွေ့ရှိပါက [  ]ကုိ နိှပ်ခြင်းဖြင့် ဖုန်းခေါ်နုိင်ပါသည် 

 

 

သီချင်းနားထောင်ခြင်း 
 

သီချင်းဖွင့်စက် သ့ုိမဟုတ် FM ရေဒီယုိကုိ အသုံးပြု၍ သီချင်းနားထောင်ပုံကုိ 

လေ့လာပါ။ 

 

FM ရေဒီယုိ နားထောင်ရန် - 

 

1. ၁။ ပါဝင်သော နားကြပ်ကုိ ဖုန်း၏ ဘက်စုံသံုးဂျက်ပင် အပေါက်တွင်  တပ်ပါ။ 
 

2. ၂။ Menu ပုံစံတွင် Multimedia → FM ရေဒီယုိကုိ ရွေးချယ်ပါ။ 
 

3. ၃။ ရေဒီယုိကုိ စတင်ရန် သွားလာသည့် အောက်ခလုတ်ကုိ နိှပ်ပါ။ 
 

4. ၄။ သွားလာသည့် ခလုတ်များကုိ အသုံးပြု၍ FM ရေဒီယုိကုိ ထိန်းချုပ်ပါ။ 
 

သီချင်းဖုိင်များ နားထောင်ရန် - 

 



သီချင်းဖုိင်များအား သင့်ဖုန်း သို့မဟုတ် မမ်မုိရီကဒ်၏ "My Music" ဖိုလ်ဒါသို့ 
ရွှေ့ပြောင်းပြီးနောက်  

 

1. ၁။ Menu ပုံစံတွင် Multimedia → Audio Player ကုိ ရွေးချယ်ပါ။ 
 

2. ၂။ သီချင်း အမျုိးအစား → သီချင်းဖိုင်တစ်ဖိုင်  ကုိ ရွေးချယ်ပါ။ 
 

3. ၃။ သွားလာသည့် ခလုတ်များကုိ အသုံးပြု၍ သီချင်းဖွင့်ခြင်းကုိ ထိန်းချုပ်ပါ။ 
 

  



   ကင်မရာကုိ အသံုးပြုခြင်း 
 

ဓာတ်ပုံများ ရုိက်ကူးခြင်းနှင့် ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် အခြေခံများကုိ လေ့လာပါ။ 

 

 

ဓာတ်ပံုများ ရုိက်ကူးခြင်း 
 

1. ၁။ Menu ပုံစံတွင် ကင်မရာကုိဖွင့်ရန် Camera  ကုိ ရွေးပါ။ 
 

2. ၂။ မှန်ဘီလူးကုိ ရိုက်မည့်အရာသို့ ချိန်ရွယ်ပြီး ချိန်ညိှမုှများကုိ ပြုလုပ်ပါ။ 
 

3. ၃။ ဓာတ်ပံုရိုက်ရန်အတွက် Confirm ခလုတ်ကုိ နိှပ်ပါ။ 
ဓာတ်ပုံကုိ အလုိအလျောက် သိမ်းဆည်းပါသည်။ 

 

4. ၄။ နောက်ထပ် ဓာတ်ပံုထပ်ရိုက်ရန် <Back> ကုိနိှပ်ပါ (အဆင့် ၂)။ 
 

ရုိက်ထားသော ဓာတ်ပံုများကုိ ကြည့်ခြင်း 
 

ဘယ်ဖက် ခလုတ်အား နိှပ်ပြီးနောက် Photos ကုိ ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် 
ဓာတ်ပုံဂယ်လာရီသို့  လျင်မြန်စွာ ဝင်ရောက်နုိင်ပါသည်။ 

 

ကင်မရာ ရွေးချယ်စရာများ 
 

ကင်မရာ ရွေးချယ်စရာများသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် အောက်ပါရွေးချယ်မှုများကုိ 

ပြုလုပ်နုိင်မည် ဖြစ်ပါသည် - 

 

ကင်မရာ ဆက်တင် - 



 

ဓာတ်ပုံတစ်ပံုရိုက်တုိင်း ကြားရမည့် ရှက်တာအသံကုိ ရွေးချယ်ပါ။ 

 

ဓာတ်ပုံ၏ အလင်းအမှောင်ကုိ ချိန်ညိှရန် exposure တန်ဖိုးကုိ  ပြောင်းပါ။ 

 

အလင်းနှင့်အမှောင် ဧရိယာများကုိ ခဲွခြားရန် contrast ကုိ  ချိန်ညိှပါ။ 

 

ဓာတ်ပုံတွင် လင်းလက်နေမှုများကုိ  ဖျောက်ရန် Anti-flicker တန်ဖိုးကုိ 

ပြောင်းပါ။ 

 

မိမိကုိယ်ကုိ ရိုက်ကူးရန်အတွက် ရိုက်ကူးရန်အချိန်ကုိ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါ။ 

 

ဓာတ်ပုံအတဲွလုိက် ရိုက်ကူးရန်အတွက် continuous shot အရေအတွက်ကုိ 

ပြောင်းပါ။ 
 
ပံုဆက်တင် - 

 

ပုံအရွယ်အစားကုိ ပြောင်းလဲနုိင်ပါသည်။ 

 

ပုံအရည်အသွေးကုိ ပြောင်းလဲနုိင်ပါသည်။ 

 

အဖြူအမည်း မျှတမုှ - 

 

ပတ်ဝန်းကျင်အလုိက် အရောင်အစီအစဉ်ကုိ ရွေးပါ။ 

 

ရုိက်ကွင်းပံုစံ - 

 



ညသံုးပုံစံ (အလင်းရောင်ပုိများ) ကုိ ရွေးချယ်နုိင်ပါသည် သ့ုိမဟုတ် ဖုန်းအား 
အကောင်းဆုံးပုံစံကုိ ရွေးချယ်ရန် ခွင့်ပြုပါ။ 

 

ပြင်ဆင်မုှ ဆက်တင် - 

 

ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံတွင် အရောင်ပြင်ဆင်မှု တစ်ခုကုိ ထည့်ပါ။ 

 

သိမ်းဆည်းမုှ - 

 

ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံများအား သိမ်းမည့်နေရာကုိ ရွေးချယ်နုိင်ပါသည်။ 

  



   ဘလူးတုကုိ အသံုးပြုခြင်း 
 

 

ဒေတာလဲှွပြောင်းမှုအတွက် အခြားကြိုးမဲ့ စက်ပစ္စည်းများကုိ 

ချိတ်ဆက်နုိင်သည့် ဖုန်း၏စွမ်းရည်ကုိ လေ့လာပါ။ 

 

ဘလူးတု ကြိုးမ့ဲလုပ်ဆောင်ချက်ကုိ ဖွင့်ပါ 
 

1. ၁။ Menu ပုံစံတွင် Settings → Connectivity →  Bluetooth  ကုိ 

ရွေးချယ်ပါ။ 
 

2. ၂။ Power ကုိ ရွေးပါ။ 
 

3. ၃။ ဖွင့်ရန်အတွက် ဘယ်ဖက်ခလုတ်ကုိ နိှပ်ပါ။ 
 

4. ၄။ အခြားစက်ပစ္စည်းများမှ သင့်ဖုန်းအား ရှာနုိင်စေရန် Visibility သို့ 
သွားပြီး ဘယ်ဖက်ခလုတ်ကုိ  နိှပ်ခြင်းဖြင့် ဖွင့်ပါ။ 

 

  



အခြား ဘလူးတု အသံုးပြုနုိင်သော ကိရိယာများကုိ ရှာပြီး တဲွဖက်ပါ။ 
 

1. ၁။ Menu ပံုစံတွင် Settings → Connectivity →  Bluetooth → My 

device →  Search new device ကုိ ရွေးချယ်ပါ။ 
 

2. ၂။ ကိရိယာတစ်ခုသို့ဆင်းပြီး <Select> ကုိ နိှပ်ပါ။ 
 

3. ၃။ ဘလူးတု ကြိုးမ့ဲလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် PIN တစ်ခု သ့ုိမဟုတ်  
အခြားကိရိယာတွင် ဘလူးတု PIN ရှိပါက ယင်းကုိထည့်ပြီး <OK> 

ကုိနိှပ်ပါ။ 
 

အခြားကိရိယာ၏ ပိုင်ရှင်သည် တူညီသော သင္်ကေတကုိ ထည့်ပါက 

သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုကုိ လက်ခံပါက တဲွဖက်မှု ပြီးစီးပါသည်။ 

 

ဘလူးတု ကြိုးမဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကုိ အသုံးပြု၍ ဒေတာပို့ပါ။ 

 

1. ၁။ သင်ပ့ုိလုိသော ဖုန်း၏ အပလီကေးရှင်းများအနက် တစ်ခု၏ 

ဖိုင်သ့ုိမဟုတ် ပို့စရာကုိ ရွေးချယ်ပါ။ 
 

2. ၂။ < Options > → Send → Via Bluetooth → Select the device 

name  ကုိနိှပ်ပြီးနောက် လက်ခံမည့်ဖက်တွင် ဖိုင်ကုိ လက်ခံပါ။ 
 

ဘလူးတု ကြိုးမ့ဲလုပ်ဆောင်ချက်ကုိ အသံုးပြု၍ ဒေတာလက်ခံပါ။ 
 

1. ၁။ ဘလူးတု ကြိုးမဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် PIN ကုိ ထည့်ပါ 
သို့မဟုတ် လက်ခံပြီး (လုိအပ်ပါက) <OK> ကုိ နိှပ်ပါ။ 



 

2. ၂။ ယင်းကိရိယာထံမှ ဒေတာကုိ ရယူလုိပါက (လုိအပ်လျှင်) 
အတည်ပြုရန် <Yes > ကုိ နိှပ်ပါ။ 

 

 

 

 

ဘလူးတု ကိရိယာအမည်ကုိ ပြောင်းလဲခြင်း 
 

1. ၁။ Menu ပံုစံတွင် Settings → Connectivity →  Bluetooth → My 

name ကုိ ရွေးချယ်ပါ။ 

 

2. ၂။ နှစ်သက်သောအမည်ကုိရေးပြီး Options → Done ကုိ နိှပ်ပါ။ 
 

 

သိမ်းရမည့်နေရာကုိ  ရွေးချယ်ခြင်း 
 

1. ၁။ Menu ပုံစံတွင် Settings → Connectivity →  Bluetooth → 

Advanced → Storage ကုိ ရွေးချယ်ပါ။ 
 

2. ၂။ သင့်ဖုန်းတွင်  မမ်မိုရီကဒ် စိုက်ထားပါက Memory Card ကို 
ရွေးချယ်ပါ မစုိက်ထားပါက Phone ကုိ ရွေးချယ်ပါ။ 

 

 

 



   လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
 

ေက်းဇူးျပဳျပီး မည္သည့္အခါတြင္မဆုိ သင္၏ဖုန္းကုိ အသံုးျပဳသည့္အခါ 
သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 

လုိက္နာဖို႔သတိရေပးပါ။ ဤသည္မွာ သင္ႏွင့္ သင္၏ပတ္ဝန္းက်င္မွ 

မေကာင္းေသာ အကဳိ်းသက္ေရာက္မႈကုိ တားဆီးေပးပါလိမ့္မည္။ 
 
 
 
 

အေထြေထြ လုံျခဳံေရး 
 



 

သင္၏ကားေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ လမ္း ေလၽွာက္ျခင္း ျပဳေသာအခါ 
နားၾကပ္ သို႔မဟုတ္ နားအုပ ္နားၾကပ္ကုိ 

မသံုးပါႏွင့္။ သင္၏အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကုိ 

လမ္းလြဲေစႏုိင္ျပီး မေတာ္တဆမႈ 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ အခဳိ်႕ ပထဝီေဒသမ်ားရွိ တရား 
ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ပါသည္။ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ႀကဳိတင္ ကာကြယ္မႈ 
မ်ားအတြက္ ကားေမာင္းေနစဥ္ သင္၏ ဖုန္းကုိ 

အသုံးမျပဳပါႏွင့္။ အျမဲသင္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ 

သတိထား ေနဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
သင္ကားေမာင္းေနစဥ္ သင္၏ကိရိယာ 

အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အားလုံးကုိ 

လုိက္နာပါ။ 

 

ဓာတ္ဆီဆိုင္တြင္ အသုံးမျပဳပါႏွင့္။ 

 

ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ သင္၏ဖုန္းကုိ 

သင္၏နား သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ခႏၶာမွ အနည္းဆုံး 
15 မီလီမီတာ အကြာအေဝး တြင္ထားပါ။ 

 

သင္၏ဖုန္းမွ ေတာက္ေျပာင္ေသာ သို႔မဟုတ္ 

မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ အလင္းေရာင္ကုိ 

ထုတ္လုပ္ေပးလိမ့္မည္။ 



 

အေသးစား အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ 

အသက္ရွူလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႕မူကုိ 

ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ 

 

သင္၏ဖုန္းကုိ မီးထဲတြင္ မစြန္႔ပစ္ပါႏွင့္။ 

 

 

မည္သည့္ အၾကားအာရံု ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကုိမဆို 
ေရွာင္ရွားရန္ အသံအက်ယ္ 

အဆင့္ျမႇင့္တင္တုိးခဲ်႔ျပီး နားေထာင္ျခင္း 
မျပဳပါႏွင့္။ နားၾကပ္ သို႔မဟုတ္ 

နားအုပ္နားၾကပ္တုိ႔မွ အသံဖိအား 
အလြန္အကၽြံ ျဖစ္ေစျခင္းသည္ အၾကားအာရံု 

ဆုံး႐ႈံးမႈကုိ ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ 

 

သံလုိက္ဓါတ္ရိွ အရာမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႔ဆက္သြယ္မူကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 

 

ေသြးအတက္အက်၊ ေသြးခုန္ႏႈန္းတုိင္း ကိရိယာႏွင့္ 
အျခားအီလက္ထရြန္နစ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ 

စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားမွ အေဝးတြင္ထားပါ။ 

 

အပူခိ်န္ လြန္ကဲမႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 



 

ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ 

အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ေတာင္းဆိုလာေသာအခါ 
စက္ကုိပိတ္ေပးပါ။ 

 

အရည္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 
သင္၏ဖုန္းကုိ ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ထားပါ။ 

 

ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ 
ပိတ္ဖို႔ေျပာေသာအခါ စက္ပိတ္ထားပါ။ 

 

သင္၏ဖုန္းကုိ သီးျခား ယူမထားပါႏွင့္။ 

 

ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အရည္မ်ား အနီးအနားတြင္ ရိွေသာအခါ 
စက္ပိတ္ထားပါ။ 

 

အတည္ျပဳ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သာလၽွင္ 
အသုံးျပဳပါ။ 

 

အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားအတြက္ သင့္ဖုန္းကုိ 

အားမကုိးပါႏွင့္။ 



 

လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းသည့္ adapterတုန္း အထူးသျဖင့္ 

လွ်ပ္စစ္ပလပ္ေခါင္းႏွင့္ အလႊာမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္းကုိ 

မွန္မွန္ၾကည့္ရူေပးပါ။ အကယ္၍ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းသည့္ 

adapterတုန္း ပ်က္ဆီးမႈရွိလွ်င္ ျပင္ဆင္တပ္ဆင္မႈ 
ရိွသည့္တုိင္ေအာင္  သင္အသုံးျပဳ၍မရပါ။ 

လွ်ပ္စစ္အထြက္ကုိ အလြယ္တကူ အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ 

လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းသည့္ adapterတုန္းကုိ လွ်ပ္စစ္ 

ပလပ္ေခါင္းတြင္ တပ္ဆင္ပါ။ အျမဲတမ္း အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ 

လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းသည့္ adapterတုန္းကုိ လွ်ပ္စစ္ပလပ္ေခါင္း 
ျဖဳတ္ထားပါ။  

ကိရိယာအတြက္ ေပးထားေသာ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းသည့္ 

adapterတုန္းကုိသာ အသုံးျပဳပါ။ 
 



 

        လၽွပ္စစ္ ေဘးအႏၲရာယ္ သတိေပးျခင္း 
ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာရရိွမႈကုိ ေရွာင္ရွားရန္ 

အားသြင္းပလပ္ကုိ မထိပါႏွင့္! 

 

သင္အသုံးမျပဳေသာအခါ အားသြင္းတုန္းကုိ 

ျဖဳတ္ထားပါ။ 
 

ဆက္စပ္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ အားသြင္းတုန္းကုိ 

ျဖဳတ္ထားရန္ ပလပ္ကုိ ဆြဲျဖဳတ္ပါ။ 
ဓါတ္အားႀကဳိးမွ ဆြဲမျဖဳတ္ပါႏွင့္။ 

 

လွ်ပ္စစ္ပါဝါပုိင္းသည္ သင္၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္း 
အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကုိ 

လုပ္ခြင့္ျပဳေသာ အခရာက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
 

လွ်ပ္စစ္ပါဝါပလပ္သည္ အလြယ္တကူ 

အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ရိွရမည္။ 



ဥပမာအားျဖင့္ သင္၏ ကားဒက္ရွ္ဘုတ္ေပၚ က့ဲသို႔ေသာ 

ေနေရာင္ျခည္ တုိက္ရိုက္ က်ေရာက္ေသာ ေနရာတြင္ 
သင္၏ကိရိယာကုိ မထားပါႏွင့္။ 

  

အပူလြန္ကဲမႈ ရိွခ့ဲလ်င္ ကိရိယာကုိ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ 
 

လမ္းေလၽွာက္ေနစဥ္ စက္ကုိ အသုံးျပဳေသာအခါ 
သတိထားပါ။ 

 

ကိရိယာကုိ အျမင့္ေနရာမွ ျပဳတ္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရိုက္မိျခင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမႈ 
သို႔မဟုတ္ ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစျခင္းမ်ား 

ရိွႏိုင္ပါသည္။ 

 

သင့္ဘာသာသင္ ကိရိယာကုိ ျဖဳတ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္မြန္းမံျခင္း 
သို႔မဟုတ္ တပ္ဆင္ျခင္းတုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ 

 

ကိရိယာကုိ သန္႔ရွင္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာ အဝတ္ 

ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းကုိ အသုံးျပဳပါ။ 
 

မည္သည့္ ဓာတုထုတ္ကုန္ သုိ႔မဟုတ္ ဆပ္ျပာကုိမဆို 
အသုံးမျပဳပါႏွင့္။ 



    EU WEEE 

 

 

ဝယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ EU WEEE အစီအစဥ္ရွိ 

သတင္းအခ်က္အလက္။ 
 

 

 

 

ဖုန္းသက္တမ္းကုန္ဆံုးမူကုိ ေရာက္ရိွသည့္အခါ 
ဖုန္းကုိမစြန္႔ပစ္ခင္ ေက်းဇူးျပဳၿပီးဘက္ထရီကုိဖယ္ရွားပါ။ 

 

ဒီထုတ္ကုန္ ပစၥည္းသည္ အီလက္ထေရာနစ္ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္းကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ဥေရာပ သမဂၢ စည္းမ်ဥ္း 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ဒီထုတ္ကုန္ သည္ 

သဘာဝသယံဇာတမ်ား၏ ထုတ္ယူမႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈလုိအပ္ၿပီး 
အႏၲရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္နုိင္သည္။ အထုပ္ပိုး 
အထက္ပါ သေကၤတသည္ တျခားအိမ္သံုး စြန္႔ပစ္ အမိႈက္ 
မ်ားႏွင့္အတူ မစြန္႔ပစ္ရန္ ေဖၚျပထားသည္။ ဥပမာ သင္၏ အသုံး 
မလုိ ေတာ႔သည္ ပစၥည္းကိရိယာကုိ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ 
အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ျပန္လည္ 

သံုးစြဲျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာသို႔ 

သယ္ေဆာင္ၿပီး စြန္႔ပစ္ရန္ သင့္တြင္ တာဝန္ရိွပါသည္။ 
 



သင္၏ အသံုးမလုိေတာ႔သည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား 
စြန္႔ပစ္သည့္ အခိ်န္တြင္ တသီးတျခားစီ စုေဝးျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္းသည္ သဘာဝ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကုိ ကူညီၿပီး လူ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ 
ျပန္လည္ အသုံးျပဳရာတြင္ ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္။ 
 

ျပန္လည္ အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ သင္၏စြန္႕ပစ္ပစၥည္းကုိ သင္ 
မည္သည့္ ေနရာတြင္ ပစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္း 
ေနာက္ထပ္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး 
သင္၏ေဒသဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရံုး၊ သင္၏အိမ္သံုး 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ဝန္ေဆာင္မူလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ 

သင္ပစၥည္းဝယ္ယူသည့္ စတုိးဆိုင္ 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 ျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ အရည္ကုိ သင္၏မ်က္စိ သုိ႔မဟုတ္ အသားအေရႏွင့္ 

မထိေတြ႔ပါေစႏွင့္။ အကယ္၍ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာပါလၽွင္ 

ထိေတြ႔ေသာေနရာကုိ သန္႔ရွင္းေသာ ေရႏွင့္ေဆးေၾကာၿပီး 
ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အႀကံဉာဏ္ကုိ ရယူပါ။ 
 

• ကိရိယာႏွင္ ့ဘက္ထရီေပၚရွိ အေပါင္း (+)အမွတ္အသား ႏွင့္ အႏုတ္(-) 

အမွတ္အသားအတုိင္း အသံုးျပဳမႈ မွန္ကန္ျခင္း ေသခ်ာပါေစ။  
 

• စက္ကိရိယာတြင ္အသံုးျပဳရန္မဟုတ္သည့္ မည္သည့္ဆက္စပ္ပစၥည္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဘက္ထရီတုိ႔ကုိမဆုိ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ 
 



• ကေလးမ်ား ဘက္ထရီ အသံုးျပဳမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါ။ 
 

• ဘက္ထရီ သုိ႔မဟုတ္ ျဒပ္စင္ တစ္ခုစားသံုးမိခ့ဲလ်င ္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 မသုိေလွာင ္

မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။ စက္ပစၥည္းကုိ ပ်က္စီးေစျခင္းႏွင္ ့ဘက္ထရီေပါက္ကြဲမႈကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစေပလိမ့္မည္။ အပူခိ်န္ 5 ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ႏွင့္ 35 ဒီဂရီ 

စင္တီဂရိတ္အၾကားရွိ အကြာအေဝးအတြင္း ကိရိယာကုိ အသံုးျပဳရန္ 

အႀကံျပဳထားပါသည္။ 
 

အၾကားအာရုံ ဆုံးရုံးမူ ကာကြယ္တားဆီးေရး 
 

အကယ္၍ စကားေျပာခြက္၊ နားၾကပ္၊ ေလာ္စပီကာ သို႔မဟုတ္ 

လက္လြတ္ကိရိယာ တုိ႔ကုိ အသံက်ယ္က်ယ္မွာ အသံုးျပဳျခင္းသည္ 

နဂိုအတုိင္းျပန္မေကာင္းႏုိင္ေသာ အၾကားအာရံု ဆုံး႐ႈံးမူ 
အႏၲရာယ္မ်ားရွိေနပါသည္။ အႏၱရယ္မရွိေသာ အဆင့္ရိွ အသံကုိ ခိ်န္ညႇိပါ။ 
သင္သည္ သာမန္အခိ်န္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္၍ အသံက်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳ 
ေကာင္းျပဳ လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒါသည္သင္၏ အၾကားအာရံုကုိ 

ပ်က္စီးေစလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ တဝီဝီျမည္သံ၊ အသံမကြဲတကြဲ 
စကားသံကုိၾကားလ်င္ ကိရိယာကုိ အသံုးျပဳျခင္း ရပ္ဆိုင္းၿပီး အထူးကုႏွင့္ 



တုိင္ပင္ျပသပါ။ အသံပိုက်ယ္ ေလာင္ေလေလ သင္၏အၾကားအာရံု 
ပိုလွ်င္ျမန္စြာ ပ်က္စီးေလျဖစ္သည္။  
   

အထူးကုမ်ားမွ ေပးေသာ ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ား: 
 

- ဟန္းဆက္ သို႔မဟုတ္ စပီကာ နားၾကပ္တုိ႔၏ အသံအက်ယ္ကုိ 

အနည္းဆံုး ထား ပါ။ 
- ဆူညံေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖုံးလႊမ္းရန္ အသံတုိးျမႇင့္ျခင္းကုိ 

ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 
-သင္၏အနီးရိွလူမ်ား စကားေျပာျခင္းကုိ မၾကားနုိင္ပါက အသံအက်ယ္ကုိ 

ေလၽွာ့ ခ်ပါ။ 
  



   
 

SAR 
 
 

ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤအေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑ကုိ ဖတ္ရန္ အခိ်န္ယူပါ။ 
 
 

 
 

ေရဒီယုိလွႈိင္းမ်ား 
 

နုိင္ငံတကာ စံခိ်န္စံညႊန္း (ICNIRP) အမီွလုိက္နာမႈ ေထာက္ခံမႈ သို႔မဟုတ္ 

ဥေရာပ ညႊန္ၾကားခ်က္ 2014/53 / EU (RED)သည္ ေစ်းကြက္သို႔ 

မတင္သြင္းခင္ မိုဘုိင္းဖုန္း ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစား အားလုံးအတြက္ 

လုိအပ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ေသာ အသုံးျပဳသူ အျခားသူ တစ္ဦးဦးအတြက္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရးမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ 

ဤစံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဤညႊန္ၾကားခ်က္၏ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္ 

ျဖစ္သည္။ 
 
 

ဤကိရိယာသည္ ေရဒီယုိလွႈိင္းမ်ား ထိေတြ႕မႈအတြက္ နုိင္ငံတကာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရိွပါသည္။ 
 

သင့္မိုဘိုင္း ကိရိယာသည္ ေရဒီယုိ အသံလြင္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ဒါသည္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အားျဖင့္ အႀကံျပဳထားသည့္ 

ေရဒီယုိလိႈင္းမ်ား(ေရဒီယုိ ႀကိမ္ႏႈန္း လၽွပ္စစ္ သံလုိက္ စက္ကြင္း)ႏွင့္ 
ထိေတြ႔မႈမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား မေက်ာ္လြန္ဖို႔ ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ ထား 
သည္။ အဆုိပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ သိပၸံနည္းပညာ 



အဖြဲ႔အစည္း (ICNIRP) က တီထြင္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလုုံးအတြက္ 

အသက္အရြယ္၊ က်န္းမာေရးတုိ႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး 
အာမခံနုိင္ဖို႔ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည့္ သိသာေသာ အနားသတ္ 

ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ပါဝင္သည္။ 
 

အဆိုပါေရဒီယုိလိႈင္းထိေတြ႔မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ တိက်ေသာ 

စုတ္ယူမႈ ႏႈန္းထား သုိ႔မဟုတ္ SAR အျဖစ္လူသိမ်ားေသာ တုိင္းတာျခင္း 
ယူနစ္ကုိ အသံုးျပဳပါသည္။ မိုဘိုင္း ထုတ္ကုန္မ်ား အတြက္ 

SARကန္႔သတ္ခ်က္သည္ အေလးခိ်န္ 2 W/kg ကီလုိဂရမ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

SAR အတြက္ စမ္းသပ္မႈမ်ားသည္ ေရဒီယုိလိႈင္းမ်ား အားလံုးတြင္ 
စမ္းသပ္ၿပီး အျမင့္ဆုံး အသိ အမွတ္ျပဳ ရရိွထားေသာ ပါဝါအဆင့္တြင္ 
ကိရိယာမွ ထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ေသာ စံႏႈန္း အေနအထားမ်ားကုိ 

သုံးၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည္။ 
 

ခႏၶာကုိယ္-ဝတ္ဆင္မႈ SAR စမ္းသပ္မႈတြင္ 1.5 စင္တီမီတာ အကြာအေဝးမွ 
ျခားၿပီး ေဆာင္ရြက္ ခ့ဲသည္။ ခႏၶာကုိယ္-ဝတ္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 

ကာလအတြင္း RF ထိေတြ႕လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ကိရိယာကုိ 

ခႏၶာကုိယ္မွ အနည္းဆုံး အကြာအေဝးတြင္ ထားသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ 

သင္သည္ အသိအမွတ္ျပဳ ဆက္စပ္ပစၥည္းကုိ အသုံးမျပဳလ်င္ 
မည္သည့္ထုတ္ကုန္မဆို သံသတဳၱ အသံုး ျပဳျခင္း ႏွင့္ လြတ္ကင္းေၾကာင္း 
ေသခ်ာမႈရွိေစျပီး ၎ဖုန္း၏ တည္ေနရာသည္ ခႏၶာကုိယ္မွ အကြာ အေဝးတြင္ 
ေဖၚျပသည္။ 



ေနာက္ထပ္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

www.energizeyourdevice.com သုိ႔သြားပါ။ 
 

လၽွပ္စစ္သံလုိက္ စက္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

အပိုေဆာင္း အခ်က္ အလက္မ်ားကုိေအာက္ပါဆိုဒ္ ေပၚတြင္ရရွိနုိင္ပါသည္။ 
http://www.who.int/peh-emf ။ 
 

သင္၏တယ္လီဖုန္းကုိ ပူးတြဲတပ္ဆင္ထားသည့္ အင္တင္နာငယ္ ပါရွိသည္။ 
အေကာင္းဆုံး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ ထိမိျခင္းႏွင့္ မရိုမေသ အသံုးျပဳျခင္းကုိ 

ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ 
 

သင္၏နားကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ အျခားအေနအထားမ်ားတြင္ မိုဘိုင္း 
ထုတ္ကုန္ကိရိယာ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာ တစ္ခုအကြာအေဝးတြင္ ရရိွႏိုင္သည့္ 

အေနျဖင့္အသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။ ထုိက့ဲသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ကိရိယာကုိ နားအုပ္နားၾကပ္ သို႔မဟုတ္ USBေဒတာႀကဳိးမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳ 
ေသာအခါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာရမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ 

အျခား ဆက္စပ္ပစၥည္း အသုံးျပဳေနလ်င္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ 

သတဳၱကင္းပစၥည္း ျဖစ္ျပီး ခႏၶာကုိယ္မွ အနည္း ဆံုး 1.5 စင္တီမီတာအကြာ 

ေနရာတြင္ ရိွရမည္။  
  



   
 

CE 
 
 

ဤအပိုင်းသည် အရေးကြီးသောကြောင့် အချိန်ပေး၍ ဖတ်ပေးပါ။ 

 

 

ရေဒီယုိလုိှင်းများ 
 

မိုဘုိင်းဖုန်း မော်ဒယ်များ အားလံုးကုိ ဈေးကွက်မတင်မီတွင် နုိင်ငံတကာ 

စံနုှန်းများ (ICNIRP) သ့ုိမဟုတ် ဥရောပ ညှွန်ကြားချက် (European Directive) 

2014/53/EU (RED) ကုိ လုိက်နာကြောင်း သက်သေခံချက် လုိအပ်ပါသည်။ 
ယင်းစံနုှန်းများ သ့ုိမဟုတ် ညှွန်ကြားချက်အရ အသုံးပြုသူနှင့် အခြားသူများ၏ 

ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းမုှကုိ ကာကွယ်ပေးခြင်းသည် မရိှမဖြစ် လုိအပ်ချက် 

ဖြစ်ပါသည်။ 

 

ဤကိရိယာသည် ရေဒီယုိလုိှင်းများနှင့် ထိတွေ့မှုအတွက် နုိင်ငံတကာ 

လမ်းညှွန်ချက်များနှင့် ကုိက်ညီပါသည် 

 

သင့်မိုဘိုင်းလ် ကိရိယာသည် ရေဒီယုိ လှွင့်စက်၊ ဖမ်းစက် ဖြစ်ပါသည်။ 
ယင်းအား နုိင်ငံတကာ လမ်းညှွန်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည့် 

ရေဒီယုိလုိှင်းများ (ရေဒီယုိ လုိှင်းနုှန်း လျှပ်စစ်သံလုိက် စက်ကွင်းများ) နှင့် 

ထိတွေ့မှုအတွက် ကန့်သတ်မှုများကုိ မကျော်လွန်စေရန် ဒီဇိုင်းဆဲွထားပါသည်။ 
လမ်းညှွန်ချက်များကုိ လွတ်လပ်သော သိပ္ပံဆုိင်ရာ အဖွဲ့အစည်း (ICNIRP) မှ 

ပြုလုပ်ပြီး အသက်နှင့် ကျန်းမာရေးမရွေး လူတုိင်း၏ ဘေးကင်းမှုကုိ 



သေချာစေရန် များပြားသော ဘေးကင်းရေး စည်းမျဉ်းများကုိ 

ထည့်သွင်းထားပါသည်။ 



အီးယူ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမုှအား လုိက်နာခြင်း 
 

သို့ဖြစ်၍ ဤကိရိယာသည် ညှွန်ကြားချက် 2014/53/EU ပါ မရိှမဖြစ် 
လုိအပ်ချက်များနှင့် အခြား သက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကုိ 

လုိက်နာပါသည်။ 

 

လုိက်နာမှုကုိ ကြေငြာခြင်းအတွက် www.energizeyourdevice.com 

ဝဘ်ဆိုက်သို့  သွားပါ 
 

အသိပေးချက် - ကိရိယာအား အသုံးပြုမည့် နေရာမှ ဒေသဆုိင်ရာ 

စည်းမျဉ်းများကုိ လေ့လာပါ။ ဤကိရိယာအား ဥရောပသမဂ္ဂ (European 

Union, EU) အဖ့ဲွဝင် နုိင်ငံအချ့ုိ သို့မဟုတ် အားလံုးတွင် အသံုးပြုခွင့် 
ကန့်သတ်ထားခြင်း ရှိနုိင်ပါသည် 

 

မှတ်ချက် - 

 

- အသံုးပြုထားသော ပိတ်သည့် ပစ္စည်းကြောင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအား USB 2.0 

နှင့်အထက်ဖြင့်သာ ချိတ်ဆက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Power USB ဟု ခေါ်သော 

ဆက်သွယ်မှုအား တားမြစ်ထားပါသည်။ 

 

- အားသွင်းကိရိယာအား စက်ပစ္စည်းအနီးတွင် တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပြီး 
အလွယ်တကူ အသုံးပြုနုိင်ရပါမည်။ 

 

- အပူချိန်များလွန်းသော သို့မဟုတ် နည်းလွန်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် 
မိုဘုိင်းလ်ဖုန်းကုိ အသုံးမပြုပါနှင့်။ ပြင်းထန်သော နေရောင်ခြည် သ့ုိမဟုတ် 



စိုစွတ်လွန်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကုိ မထားပါနှင့်။ ဖုန်းနှင့် 
တဲွဖက်ပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော်သော အပူချိန်သည် -10℃-55℃ 

ဖြစ်ပါသည်။ 

 

- အားသွင်းရာတွင် ပံုမှန်အခန်းအပူချိန်နှင့် လေဝင်လေထွက်ရှိသော 

ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖုန်းကုိ ထားပေးပါ။ 5℃~25℃အတွင်း အပူချိန်ရှိသော 

ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖုန်းကုိ အားသွင်းရန် တုိက်တွန်းပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူမှ 

ထည့်သွင်းပေးလုိက်သည့် အားသွင်းကိရိယာကုိသာ အသုံးပြုပေးပါ။ 
ခွင့်ပြုမထားသော အားသွင်းကိရိယာကုိ  အသံုးပြုခြင်းသည် အန္တရာယ်ကုိ 

ဖြစ်စေနုိင်ပြီး ဖုန်း၏ခွင့်ပြုချက်နှင့် အာမခံချက်ကုိ ကျုိးပျက်စေပါသည်။ 

 

- သတိပြုရန် - ဘက်ထရီအား မမှန်ကန်သော အမျုိးအစားဖြင့် လဲလှယ်မိပါက 

ပေါက်ကဲွနုိင်သော အန္တရာယ် ရှိပါသည်။ အသံုးပြုပြီးသော 

ဘက်ထရီများအား လမ်းညှွန်ချက်တွင် ပါဝင်သည့်အတုိင်း စွန့်ပစ်ပါ 
 

- နားကြပ်များမှ အလွန်များပြားသော အသံဖိအားသည် အကြားအာရုံ 
ဆုံးရှုံးခြင်းကုိ ဖြစ်စေနုိင်ပါသည်။ 

 

နောက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် www.energizeyourdevice.com သို့ 
သွားရောက်နုိင်ပါသည် 

 

လျှပ်စစ်သံလုိက် စက်ကွင်းများနှင့် အများပြည်သူ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ 

နောက်ထပ်အချက်အလက်များကုိ အောက်ပါဆိုက်တွင် ရရိှနုိင်ပါသည်။ 
http://www.who.int/peh-emf. 
 



သင့်တယ်လီဖုန်းတွင် အင်တာနာ တပ်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံး 
လုပ်ဆောင်မုှအတွက် ယင်းအား ထိတွေ့ခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်နိှမ့်ခြင်းကုိ 

ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။ 

 

မိုဘုိင်းလ်ကိရိယာများသည် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကုိ 

ဆောင်ရွက်နုိင်သည့်အလျောက် သင့်နားမဟုတ်သော 

အခြားနေရာများတွင်လည်း  အသံုးပြုနုိင်ပါသည်။ အဆိုပါ အခြေအနေများတွင် 
ကိရိယာအား နားကြပ် သ့ုိမဟုတ် USB  ဒေတာကြိုးဖြင့် အသံုးပြုသည့် 

လမ်းညှွန်များအတုိင်း  လုိက်နာရပါမည်။ အခြားတဲွဖက်ပစ္စည်းကုိ 

အသုံးပြုနေပါက အသံုးပြုသော မည်သည့်ပစ္စည်းမဆုိသည် 

သတ္ထုကင်းရှင်းပြီး ဖုန်းနှင့်အနည်းဆုံး ၁.၅ စင်တီမီတာအကွာတွင် 
ထားရှိကြောင်း သေချာအောင် ပြုလုပ်ပေးပါ။    
  



ကျွနု်ပ်တ့ုိ AVENIR TELECOMသည်  

(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE) 

ဤတွင် ကြေငြာသည်မှာ -  

 

ENERGIZER သည် ညှွန်ကြားချက်များပါ စံနုှန်းများနှင့် 
သတ်မှတ်ချက်များအတုိင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ညှွန်ကြားချက် 2014/53/EU 

၏အပိုဒ် IV တွင် ဖော်ပြထားသည့် လုိက်နာမှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်  

အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကုိ အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်  
ထားရှိပါသည် - 

 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 

ဖုန်း - +1 408 732 9162   ဖက်စ် - +1 408 732 9164 

 

 ကိရိယာအတွက် လုိက်နာမှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၏ စာသား 
အပြည့်အစုံကုိ အောက်ပါလိပ်စာတွင် တောင်းခံခြင်းဖြင့် ရရိှနုိင်ပါသည် - 

AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille 

Cedex 20, France. 

 

 

2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(နေ့စွဲ)  (ခွင့်ပြုထားသော ပုဂ္ဂုိလ်၏ 

အမည်နှင့်လက်မှတ်) 

 

 

 

 

 

လုိက်နာမုှ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် 

ENERGY E10 

 



 

ဤမော်ဒယ်အတွက် အများဆုံး SAR နှင့် 
ယင်းအားမှတ်တမ်းရယူထားသည့် အခြေအနေများ 

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 

 

အသုံးပြုစဉ်အတွင်း ဤကိရိယာအတွက် အမှန်တကယ် SAR တန်ဖိုးများသည် 

အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော တန်ဖိုးများထက် များစွာလျော့နည်းပါသည်။ 
ယင်းသည် စနစ်ကုိ  အကျုိးရှိစွာ လုပ်ဆောင်နုိင်ရန်နှင့် ကွန်ရက်တွင် 
အနှောင့်အယှက် နည်းစေရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်  ဖြစ်ကာ 

သင့်မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာ၏ လုပ်ဆောင်မှု စွမ်းအားသည် ခေါ်ဆိုမှုအတွက် 

စွမ်းအားအပြည့်အဝ မလုိပါက အလုိအလျောက် လျှော့ချပေးပါသည်။ 
ကိရိယာ၏ စွမ်းအားအထွက် နည်းလေလေ ယင်း၏ SAR တန်ဖိုး 
နည်းလေလေ ဖြစ်ပါသည်။ 

 

 

  



 

 


