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तपाइँको मोबाइल फोनको परचय 

 

आ�नो मोबाइल फोनका कुजी, �ड��ले र आइकनह� बारे जा�नुहोस।् 
 
 

कु�जीह� 

 

आ�नो फोनको अगाडीको ��यबाट तपाइँले %न&न त''वह� अवलोकन 

गनु)हुनेछ: 

(1.1 मा हेनु)होस ्– प,ृठ 3) 

 

%न&नको ता.लकाले तपाइँलाई फोनका कुजीह� बारे 0तु वण)न 2�ताव गछ): 
 

व�तु कु�जी �काय� 

1 पावर बटन 
तपाइँलाई य�3 अन/अफ गन) र ि�5न लक गन) अनमु%त 

6द�छ। 

2 भो�युम 

8र9:गङ र सचूनाह�को भो?यमु समायोजन गन) अनमु%त 

6द�छ। तपाइँलाई मि?ट.म�डया साम@ी �लेAयाकको 

भो?यमु प%न समायोजन गन) अनमु%त 6द�छ। 

3 पछा�ड 

तपाइँलाई अ%घ?लो मेन ुवा ि�5नमा Cफता) जान अनमु%त 

6द�छ। तपाइँलाई केहD अन2ुयोगह� ब�द गन) अनमु%त 

6द�छ। 

4 गहृ 
कुन ैप%न खु?ला अन2ुयोगलाई छाडेर यसले तपाइँलाई .सधH 

गहृ ि�5नमा लैजा�छ। 

5 मेनु 
तपाइँलाई अन2ुयोग वा तपाइँ उपि�थत हुनभुएको 

ि�5नको 2काय)ह�को मेनमुा पहँुच गन) अनमु%त 6द�छ। 



ि�%न 

 

तपाइँको मोबाइल फोनको ि�5नलाई %न&न अनुसार संर:चत ग8रएको छ: 

 

(1.2 मा हेनु)होस ्– प,ृठ 3) 

 

आइकनह� 

 

फोनको ि�थ%त संकेत गनM, ि�5नको शीष) भागमा 2दश)न ग8रएका 

आइकनह� बारे .सPनुहोस:् 

 

 
.सQनलको बल 

 
Wi-Fi जडान 

 
Aलुटूथ अन 

 
USB जडान ग8रयो 

 
AयाRD .मटर 

 
नयाँ स�देश 

 
भाइSेसन 2ोफाइल 

 
नयाँ इमेल 

 
रो.मङ संकेतक 

 
अलाम) सC5य 

 
हेडसेट जडान ग8रयो 

 
शा�त 2ोफाइल 

 
 

  



   
 

तपाइँको मोबाइल फोनको तयार' 
 
 

आ�नो मोबाइल फोनलाई 2थम 2योगको ला:ग सेट अप गन) सTु गनु)होस।् 
 

 
 

 

SIM काड� र (या)' �थापना गनु�होस ्

 

तपाइँले सेललुर सेवामा सद�यता .लनुहँुदा, तपाइँले आ�नो UयिPतगत 

प6हचान न&बर (PIN) र वैकि?पक सेवाह� ज�ता सद�यता Vववरणह� स6हत 

सद�यता प8रचय मोWयुल (SIM) काड) 2ा�त गनु)हुनेछ। 
 

SIM काड) र AयाRD �थापनाको ला:ग, 

 

1. AयाRDको कभर हटाउनुहोस।् 
 

(2.1 मा हेनु)होस ्– प,ृठ 4) 

 

2. SIM काड) घुसाउनुहोस।् 
 

तपाइँलाई 2 वटा SIM काड)ह� 2योग गन) र %तनीह� बीच ि�वच गन) अनुम%त 

6दनको ला:ग तपाइँको फोनमा 2 वटा SIM काड) �लटह� छन।् 
 

(2.2 मा हेनु)होस ्– प,ृठ 4) 

 

• SIM काड)लाई फोनमा सुन-रङ भएका स&पक) ह�लाई तल फका)एर 

राXनुहोस।् 



 

• SIM काड) नघुसाइकन, तपाइँले आ�नो फोनका गैर-नेटवक)  सेवा र 

केहD मेनुह�को 2योग गन) सPनुहु�छ। 
 

3. AयाRD घुसाउनुहोस।् 
 

(2.3 मा हेनु)होस ्– प,ृठ 4) 

 

4. AयाRDको कभर फेनु)होस।् 
 

मेमोर' काड� घुसाउनुहोस ्(वैकि�पक) 

 

अ%त8रPत मि?ट.म�डया फाइलह� भYडारण गन)को ला:ग, तपाइँले मेमोरD 

काड) घुसाउन अ%नवाय) छ।  
 

• मेमोरD काड)लाई Vपसीमा फ&या)ट गना)ले तपाइँको फोनसँग अ.म?दो 

बनाउन सPछ। मेमोरD काड)लाई फोनमा मा3 फ&या)ट गनु)होस।् 
 

1. AयाRDको कभर हटाउनुहोस।् 
 

(3.1 मा हेनु)होस ्– प,ृठ 5) 

 
 

2. लेबुलको छेउलाई मा:थ फका)एर मेमोरD हो?डर घुसाउनुहोस।् 
 

(3.2 मा हेनु)होस ्– प,ृठ 5) 

 

  



   आधारभूत �काय�ह�को �योग 
 

 

तपाइँको मोबाइल फोनका आधारभूत सचालनह� कसरD काय)2दश)न गनM 

भनी .सPनुहोस।् 
 

 

आ3नो फोनलाई अन वा अफ गनु�होस ्

 

आ�नो फोनलाई अन गन)को ला:ग, 

 

1. पावर बटनलाई लामो समयस&म :थZनुहोस।् 
 

2. आ�नो PIN न&बर टाइप गनु)होस ्र ठ[क छ :थZनुहोस ्(आव�यक परेमा) 
 

आ�नो फोनलाई ब�द गन)को ला:ग, मा:थको चरण 1 मा जानुहोस।् 
 
 

मेनु र अनु�योगह�मा पहँुच गनु�होस ्

 

मेनु र अनु2योगह�मा पहँुच 2ा�त गन)को ला:ग,  

 

1. गहृ ि�5नमा, तपाइँको फोनमा �थाVपत अनु2योगह�को सूची पप अप 

गन)को ला:ग ि�5नमा भएको बटन  :थZनुहोस।् 
 

2. एपह�का अ�य प,ृठह�मा पहँुच गन)को ला:ग आ�नो औ]लालाई दायाँ वा 

बायाँ �लाइड गनु)होस।् 
 

3. अनु2योगमा 2वेश गन) कुनै प%न आइकनमा छुनुहोस।् 



4. अनु2योगबाट बा6हर %न�कनको ला:ग, ि�5नको त?लो भागमा भएको 

पछा�ड वा गहृ :थZनुहोस।् 
 

आधारभूत कल �काय�ह� �योग गनु�होस ्

 

यो खYडमा कलह� गन) वा जवाफ 6दने बारे .सPनुहोस।् 
 

कल गनु�होस:् 

 

1. गहृ ि�5न वा अनु2योग मेनुमा, फोन आइकन  मा छुनुहोस।् 
 

2. _े3 कोड र फोन न&बर डायल गनु)होस।् 
 

3. कल सुT गन)  मा छुनुहोस।् 
 

4. कल अ�'य गन),  मा छुनुहोस।् 
 

कलको जवाफ 6दनको ला8ग: 

 

1. तपाइँले कल 2ा�त गदा), जबाफ 6दन फोन आइकनलाई दायाँ तफ)  �लाइड 

गनु)होस ्वा अ�वीकार गन) बायाँ तफ)  �लाइड गनु)होस ् । 
 

2. कल अ�'य गन),  मा छुनुहोस।् 
 

  



स9देशह� पठाउनुहोस ्र हेनु�होस ्

 

यो खYडमा, %न&न कुराह� पठाउन र 2ा�त गन) .सPनुहोस:् 

 

- पाठ स�देश (SMS)। 
 

- मि?ट.म�डया स�देश (MMS)। 
 

पाठ र मि�ट<म�डया स9देशह� पठाउने चरणह�: 

 

1. अनु2योग सूचीमा  स�देशह� छुनुहोस,् 'यसप%छ कुनामा  

छुनुहोस।् 
 

2. फाँटमा फोन न&बर वा स&पक) को नाम टाइप गनु)होस ् वा स&पक) ह�मा 

पहँुच गन)  छुनुहोस।् 
 

3. आ�नो स�देश टाइप गनु)होस।् 
 

पाठ स�देशको �पमा पठाउनलाई चरण 5 मा जानुहोस।् 
 

मि?ट.म�डया व�तु (अ�डयो, छVव, आ6द) सलंQन गन) चरण 4 मा जारD 

राXनुहोस।् 
 

4. पाठ फाँटबाट बायाँ छेउमा भएको  छुनुहोस,् संलQनको 2कार चयन 

गरD व�तु छनोट गनु)होस।् 
 

5. स�देश पठाउन  छुनुहोस।् 



स>पक� ह� थ?नुहोस ्

 

फोनबुक सुVवधाको 2योग बारे आधारभूतह� .सPनुहोस।् 
 

नयाँ स>पक�  थ?नुहोस:् 

 

1. अनु2योग सूचीमा स&पक) ह�  छुनुहोस,् 'यसप%छ नयाँ स&पक)  

थ�नको ला:ग त?लो भागमा  छुनुहोस।् 
 

2. स&पक)  जानकारD भनु)होस ् (नाम, अि�तम नाम र फोन न&बर)। तपाइँले 

इमेल र ठेगाना ज�ता थप फाँटह� थ�न सPनुहु�छ। 

3. बचत गन) ि�5नको शीष) भागमा भएको  छुनुहोस।् 
 

स>पक�  खोAनुहोस ्

 

1. अनु2योग सूचीमा  स&पक) ह� छुनुहोस।् 
 

2. सूचीमा �5ोल गन) आ�नो औ]लालाई तल दे`ख मा:थ �लाइड गनु)होस ्वा 

खोज बटन  मा छुनुहोस ्र नाम वा अि�तम नामका 2थम अ_रह� टाइप 

गनु)होस।् 
 

3. स&पक) का Vववरणह� हेन)लाई स&पक) को नाम वा ति�वरमा छुनुहोस।् 
 

तपाइँले स&पक) लाई कल गन) चाहनुभएमा फोन न&बरमा छुनुहोस।् 
 

  



सBगीत सु9नुहोस ्

 

स9गीत �लेयर वा FM रे�डयो माफ) त कसरD स9गीत सु�ने भनी .सPनुहोस।् 
 

FM रे�डयो सु9नुहोस:् 

 

1. आ�नो फोनमा इयरफोनह� �लग इन गनु)होस।् 
 

2. अनु2योग सूचीमा  FM रे�डयोमा छुनुहोस।् 
 

3. �टेसन प8रवत)न गन) त?लो भागमा भएको उपकरण पaी 2योग गनु)होस।् 
 

सBगीत फाइलह� सु9नुहोस:् 

 

प6हले, स9गीत फाइलह�लाई आ�नो फोनको आ�त8रक मेमोरD वा MicroSD 

काड)मा 2%त.लVप बनाउनुहोस।् 
 

1. अनु2योग सूचीमा,  स9गीतमा छुनुहोस।्  
 

2. ि�5नको शीष) भागमा 5म चयन गनु)होस ् र तपाइँले सु�न चाहनुभएको 

गीतमा छुनुहोस।् 
 

3. तपाइँले त?लो भागमा भएको उपकरण पaी 2योग गरD गीतलाई पज, लुप 

वा प8रवत)न गन) सPनुहु�छ। 
 

  



वेब Cाउज गनु�होस ्

 

आ�ना मनपनM वेब साइटह� कसरD पहँुच गनM भनी .सPनुहोस।् 
 

1. अनु2योग सूचीमा,  Sाउजरमा छुनुहोस।् 
 

2. ठेगाना पaीमा छुनुहोस ् र तपाइँ जान चाहनुभएको वेब साइटको ठेगाना 

टाइप गनु)होस।् 
 
  



   
 

Dयामेराको �योग 

 
 

फोटोह� Pया�चर र हेनM आधारभूतह� .सPनुहोस।् 
 

 

ति�वरह� Dया?चर गनु�होस ्

 

1. अनु2योग सूचीमा,  Pयामेरामा छुनुहोस।् 
 

2. फोटो लbयका ले�सह� समायोजन गनु)होस ् र से6टङह�को बटन  

:थचेर इZछा गनु)भएका समायोजनह� गनु)होस।् 
 

3. ति�वर Pया�चर गन) ि�5नमा सट बटन  छुनुहोस।् यो �वचा.लत 

�पमा बचत हुनेछ। 
 

Dया?चर गरएका ति�वरह� हेनु�होस ्

 

अनु2योगह�को सूचीमा,  QयालरDमा छुनुहोस ् र 'यसप%छ तपाइँको 

फोनcवारा Pया�चर ग8रएका सबै ति�वरह�मा पहँुच र हेन)को ला:ग Pयामेरा 

फो?डर  चयन गनु)होस।् 
 

  



   
 

इ9टरनेटमा जडान 

 
 

आ�नो फोन कि�फगर गनM र इ�टरनेटमा जडान गनM बारे आधारभूतह� 

.सPनुहोस।् 
 

 

नयाँ जडान थ?नुहोस ्

 

1. अनु2योगह�को सूचीमा, य�3को कि�फगरेसनमा पहँुच गन)  

से6टङह�मा छुनुहोस।् 
 

2. “थप…” Vवक?पमा छुनुहोस,् 'यसप%छ मोबाइल नेटवक) ह�मा छुनुहोस ् र 

पहँुच dब�द ुनामह�मा छुनुहोस।् अब तपाइँले कि�फगर गन) चाहनुभएको SIM 

काड) चयन गनु)होस।् 
 

3. मेनु कुजी छुनुहोस ्र नयाँ APN चयन गनु)होस,् 'यसप%छ तपाइँको वाहक 

अनुसार मापदYडह� टाइप गनु)होस।् 
 

आधारभूत मापदYडह� यी हुन:् 

 

• नाम 

• APN 

• 2योगकता) नाम 

• पासवड) 
 

केहD वाहकह�ले 2ोPसी सभ)रह� 2योग गछ)न,् थप जानकारDको ला:ग आ�नो 

वाहक कि�फगरेसनमा स�दभ) गनु)होस।् 



4. तपाइँले आव�यक मापदYडह� टाइप गन) समा�त गरेप%छ, मेनु र 'यसप%छ 

बचतमा छुनुहोस।् 
 

य6द तपाइँसँग एउटै SIM काड)को ला:ग धेरै APN कि�फगरेसनह� छ भने, 

नामको दायाँ छेउमा भएको रे�डयो बटन  :थचेर तपाइँले 2योग गन) 

चाहनुभएको कि�फगरेसन छनोट गनु)होस।् 
 

अकe जडान थ�नको ला:ग, चरण दोहोया)उनुहोस।् 
 

वाहकह� बीच ि�वच गनु�होस ्

(SIM काड�ह�) 

 

य6द तपाइँ धेरै SIM काड)ह� 2योग गनु)हु�छ र अकeमा ि�वच गन) 

चाहनुभएमा, यी चरणह� पालना गनु)होस:् 

 

1. अनु2योगह�को सूचीमा, य�3को कि�फगरेसनमा पहँुच गन)  

से6टङह�मा छुनुहोस।् 
 

2. छुनुहोस।् 
 

3. डाटा जडान Vवक?प छनोट गनु)होस ्र तपाइँले 2योग गन) चाहनुभएको SIM 

काड) चयन गनु)होस।् 
 
  



   
 

Wi-Fi को �योग 

 
 

कुनै प%न वायरलेस �थानीय _3े नेटवक)  उपयुPतमा जडान गन)को ला:ग 

फोनको वायरलेस _मताह� 2योग गन) .सPनुहोस।् 
 

 
 

वायरलेस नेटवक� मा जडान गनु�होस ्

 

1. अनु2योगह�को सूचीमा, य�3को कि�फगरेसनमा पहँुच गन)  

से6टङह�मा छुनुहोस।् 
 

2. Wi-Fi Vवक?प  छुनुहोस।् 
 

3. Wi-Fi अन गन)को ला:ग दायाँको शीष) कुनामा भएको बटन  

छुनुहोस।् 
 

4. कुनै वायरलेस नेटवक)  छनोट गनु)होस ्र आव�यक परेमा सुर_ा पासवड) 

2Vव,ट गनु)होस।् 
 

वायरलेस नेटवक� बाट जडान FवGछेद गनु�होस ्

 

1. अनु2योगह�को सूचीमा, य�3को कि�फगरेसनमा पहँुच गन)  

से6टङह�मा छुनुहोस।् 
 

2. Wi-Fi Vवक?प  छुनुहोस।् 



3. Wi-Fi अफ गन)को ला:ग दायाँको शीष) कुनामा भएको बटन  

छुनुहोस।् 
 

वायरलेस नेटवक� का �ाFव8धक Fववरणह� हेनु�होस।् 
 

1. अनु2योगह�को सूचीमा, य�3को कि�फगरेसनमा पहँुच गन)  

से6टङह�मा छुनुहोस।् 
 

2. Wi-Fi Vवक?प  मा छुनुहोस।् 
 

3. .ल9कको ग%त, .सQनलको बल र थप ज�ता Vववरणह� हेन)लाई सC5य 

वायरलेस नेटवक) मा छुनुहोस।् 
  



   सुरIा जानकार' 
 

कृपया तपाइँले आ�नो फोन 2योग गदा) स&बि�धत %नयम र %नयमावलDह� 

पालना गन) स&झनुहोस।् यसले तपाइँ र वातावरणबाट खराब 2भाव हुनबाट 

रोPछ। 
 

 

सामा9य सुरIा 
 

 

सवारD साधन चलाउँदा, बाइक चलाउँदा वा 6हँWदा, 

हेडफोन वा इयरफोनह� 2योग नगनु)होस।् तपाइँको 

gयान भ9ग हुन सPछ, जसकारण दघु)टना हुन 

सPछ र केहD भौगो.लक _3ेह�मा कानुन VवTi हुन 

सPछ। सुर_ा पूव) सावधानीह�को ला:ग सवारD 

साधन चलाउँदा आ�नो फोन 2योग नगनु)होस ्र 

आ�नो व8रप8रको वातावरण बारे सधH सचेत 

रहनुहोस।् तपाइँले सवारD साधन चलाउँदा आ�नो 

य�3को 2योग स&ब�धी सबै सुर_ा %नदMशन र 

%नयमावलDह� सधH पालना गनु)होस।् 

 

पेRोल �टेसनह�मा 2योग नगनु)होस।् 

 

कलह� गदा) आ�नो फोनलाई क&तीमा प%न आ�नो 

कान वा शरDरको 15 mm पर राXनुहोस।् 

 

तपाइँको फोनले चि&कलो वा `झम`झमे ब'ती बा?न 

सPछ। 



 

साना भागह� घाँटDमा अWकन सPछन।् 

 

आ�नो फोनलाई आगोमा नफा?नुहोस।् 

 

सु�ने शिPतमा _%त हुनबाट बZनको ला:ग, 

Vव�ता8रत समयको ला:ग उZच भो?युमका 

�तरह�मा नसु�नुहोस।् इयरफोन र हेडफोनह�बाट 

आउने अ%त8रPत gव%नको चापले सु�ने शिPतमा 

हानी पुया)उन सPछ। 

 

कुनै प%न चु&बकjय धातुमा स&पक)  हुन न6दनुहोस।् 

 

पेसमेकरह� र अ�य इलेPRो%नक :चCक'सा 

य�3ह�बाट पर राXनुहोस।् 

 

अ:धक ताप5मह�मा पन) न6दनुहोस।् 

 

अ�पताल र :चCक'सा भवनह�मा अनुरोध गरे 

अनुसार ि�वच अप गनु)होस।् 

 

तरल पदाथ)को स&पक) मा आउन न6दनुहोस।् आ�नो 

फोनलाई सुPखा राXनुहोस।् 



 

हवाईजहाज र Vवमान�थलह�मा अनुरोध ग8रएको 

अव�थामा ि�वच अफ गनु)होस।् 

 

आ�नो फोनलाई खोलेर टु5ा नबनाउनुहोस।् 

 

पWCकन सPने धातु वा तरल पदाथ)ह� निजक हँुदा 

ि�वच अफ गनु)होस।् 

 

2मा`णत अ%त8रPत उपकरणह� मा3 2योग 

गनु)होस।् 

 

आप'कालDन सचारको ला:ग आ�नो फोनमा भर 

नपनु)होस।् 

%नय.मत �पमा एड�टर जाँZनुहोस,् Vवशेष गरD dबगारह� प'ता 

लगाउनलाई �लगमा र सतहमा हेनु)होस।् य6द एड�टर dब:@एको 

छ भने, मम)त नगरेस&म 'यसको 2योग नगनु)होस।्  
 

एड�टरलाई सिजलै पहँुच गन) सCकने पावर आउटलेटमा �लग 

इन गनु)होस।् एड�टरको 2योग गरेप%छ 'यसलाई सधH अन�लग 

गनु)होस।् 
 

य�3सँग उपलAध गराइएको एड�टर मा3 2योग गनु)होस।् 



 

चेतावनी FवJयुतीय खतरा 
 

ज6टल चोट-पटक लाQनबाट बZनको ला:ग, चाज)रको 

�लगलाई नछुनुहोस!् 

 

तपाइँले चाज)र 2योग नगरेको बेला 'यसको जडान 

VवZछेद गनु)होस।् 
 

चाज)र वा अ%त8रPत उपकरणको जडान VवZछेद गन) 

पावर केवुल होइन, �लग ता�नुहोस।् 
 

पावर मोWयुल भनेको 'यो त''व हो जसले तपाइँलाई 

उ'पादनको जडान VवZछेद गन) अनुम%त 6द�छ। 
 

पावर �लगमा सिजलै पहँुच गन) सPने ग8र राXनुपछ)। 

आ�नो य�3लाई 2'य_ सूय)को Cकरणमा पन) न6दनुहोस,् उदाहरणको 

ला:ग तपाइँको गाडीको Wयासबोड)। 
 

अ'या:धक �पमा ता%तएको बेला आ�नो य�3लाई 2योग नगनु)होस।् 
 

6हँWदा खेरD आ�नो य�3को 2योग गदा) हो.सयार रहनुहोस।् 
 

य�3लाई ग&भीर 2भावमा नपानु)होस ्वा उZच �थानबाट 

नखसा?नुहोस,् यसले _%त वा द,ु2भावह� %न&'याउन सPछ।  
 

य�3लाई आफH ले खोलखाल, प8रमाज)न वा मम)त नगनु)होस।्  
 

य�3लाई सफा गन)को ला:ग सफा र नरम कपडा 2योग गनु)होस।्  

कुनै प%न रासाय%नक उ'पादन वा �डटजM�टको 2योग नगनु)होस।् 



   EU WEEE 

 
 

EU WEEE को %नवेदनमा उपभोPताह�को ला:ग जानकारD 
 

 
फोनको आयु समा?त भएपKछ, फोनलाई खारेज गनु�अKघ कृपया 

(या)' हटाउनुहोस।् 
 

यो उ'पादन युरोपेलD स9गठन %नयमावलDह�को Vवषय हो जसले 

2योग ग8रएका Vवcयुतीय र इलेPRो%नक उपकरणको पुन: 2योग 

पुनराविृ'तलाई पदो�न%त गछ)। यो उ'पादनलाई 2ाकृ%तक 

kोतह�को %न,कष) र 2योग आव�यक परेको :थयो र खतरनाक 

त''वह� समावेश हुन सPछन।् उ'पादन वा यसको �याकेिजङमा 

भएको मा:थको 2तीकले यो उ'पादनलाई अ%नवाय) �पमा तपाइँका 

अ�य घरेलु रlी सामानसँग खारेज गनु)हु�न। साटोमा, आ�नो रlी 

उपकरणलाई रlी Vवcयुतीय र इलेPRो%नक उपकरणको 

पुनराविृ'तको ला:ग %नयोिजत स9कलन dब�दमुा ह�ता�तरण 

गनु) तपाइँको िज&मेवारD हो। 
 

खारेजको समयमा तपाइँको रlी उपकरणको Vवभािजत स9कलन 

र पुनराविृ'तले 2ाकृ%तक kोतको संर_ण गछ) र मानव �वा�mय र 

वातावरणको सुर_ा हुने Uयवहारमा पुनराविृ'त ग8रनेछ।  
 

  



पुनराविृ'तको ला:ग तपाइँले आ�नो रlी उपकरण कहाँ छाWन 

सPनुहु�छ भ�ने बारेमा थप जानकारDको ला:ग, कृपया आ�नो 

�थानी शहर काया)लय, आ�नो घरेलु रlी खारेज सेवा वा तपाइँले 

उ'पादन खरDद गनु)भएको �टोरमा स&पक)  गनु)होस।् 
 

<सफारसह�: 

• य�3 वा AयाRDह�लाई नखो?नुहोस ्वा नZया'नुहोस।् 
 

• उ'पादन वा AयाRDलाई ताप वा आगोमा नपानु)होस।् य�3लाई 

2'य_ सयू) Cकरण पन) न6दनुहोस।्  

• AयाRDलाई सट)-सCक) ट नगनु)होस।् AयाRDह�लाई nअरमा 

नथुपानु)होस ्जहाँ 'यसले एक अका) बीच सट)-सCक) ट हुन सPछ 

वा अ�य धातु व�तुह�को स&पक) मा आउन सPछ।  

• AयाRDह�मा याि�3क झoका लाQन न6दनुहोस।् 
 

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

छालाको स&पक) मा आउन न6दनुहोस।् य6द सो भएमा सफा 

पानीले 2भाVवत _े3 सफा गनु)होस ् र :चCक'सा सुझाव 

.लनुहोस।्  
 

• AयाRD र य�3मा भएका जोड (+) र घटाउ (-) :च�हह� पालना 

गनु)होस ्र यसको 2योग सहD �पमा ग8रएको छ भनी %न�चय 

गनु)होस।् 
 

• य�3सँग 2योग नगन) भनी बनाइएका अ%त8रPत उपकरण वा 

AयाRDह� 2योग नगनु)होस।् 



• बालबा.लकाह�cवारा ग8रने AयाRDको 2योगलाई %नरD_ण 

गनु)होस।् 
 

• कुनै त''व वा AयाRDको अ�त@)हण भएमा तुT�त डाPटरसँग 

स?लाह .लनुहोस।् 
 

• सधH य�3को %नमा)ताcवारा .सफा8रस ग8रएको AयाRD खरDद 

गनु)होस।् 
 

• उ'पादनलाई सधH कायम राXनुहोस ्र AयाRDलाई सफा र सुPखा 

राXनुहोस।् 
 

• य6द फोहोर भएमा उ'पादन वा AयाRDका बा6हरD भागलाई सफा 

र सुPखा कपडाले पुpनुहोस।्  
 

• AयाRDलाई 2योग गनु)अ%घ 'यसलाई चाज) गन) आव�यक छ। 

सधH चाज)र 2योग गनु)होस ् र चािज)ङ स&ब�धी %नदMशनह�को 

ला:ग %नमा)ता %नदMशनह� वा य�3को &यानुअल पqनुहोस।्  
 

• य6द AयाRD 2योग ग8रनेछैन भने 'यसलाई चाज) गरेर 

नछाWनुहोस।् 
 

• लामो समयस&म भYडार गरेप%छ, अ6दकतम काय)2दश)न 

हा.सल गन)को ला:ग AयाRDलाई केहD पटक चाज) र �डसचाज) 

गन) आव�यक पन) सPछ। 
 

• य�3को मौ.लक कागजात सधH कायम राXनुहोस,् तपाइँलाई 

प%छ भVव,यको स�दभ)को ला:ग 'यो आव�यक पन) सPछ 



• स&भव भएमा, य�3 2योगमा नहँुदा AयाRD %नकालेर 

राXनुहोस।् 

• गमr मौसममा गाडीको .भ3 ज�ता अ'य�त तातो वा :चसो 

ठाउँह�मा आ�नो AयाRD भYडार नगनु)होस।् यसले य�3 खराब 

गन) सPछ र AयाRD पWCकन सPछ। य�3लाई 5°C र 35°C 

बीचको ताप5मको दायरामा 2योग गन) .सफा8रस ग8रएको छ।  
 

सु9ने शिDत गुमाउनबाट रोकथाम 

 

8र.सभर, इयरफोन, लाउडि�पकर वा sया�ड-Ct Cकटह�लाई उZच 

भो?युममा 2योग ग8रयो भने अप8रवत)नीय सु�ने शिPत गुमाउने 

जो`खमह� हु�छन।् खतरा 2�तुत नगनM �तरमा भो?युमलाई 

समायोजन गनु)होस।् समय dब'दै जाँदा, तपाइँलाई उZच 

भो?युममा सु�ने बानी लाQछ तर यसले तपाइँको सु�ने शिPतलाई 

dबगान) सPछ। य6द तपाइँको कान गुि�जयो वा दिAबएको आवाज 

सु�नुभयो भने, य�3ह� 2योग गन) रोPनुहोस ् र Vवशेषuसँग 

स?लाह .लनुहोस।्  

भो?युम ज%त उZच हु�छ तपाइँको सु�ने शिPत 'य%त नै चाँडो 

dब:@दv जा�छ।  
 

Vवशेषuह�ले %न&न .सफा8रसह� 6द�छन:् 

 

- हेडफोन, ि�पकर वा sया�डसेटको उZच भो?युमलाई �यूनतम 

बनाउनुहोस।् 

- ह?ला भएको वातावरण ढाPनलाई भो?युम नबढाउने नगनु)होस।् 

- य6द तपाइँले आफू निजकैका मा%नसह�ले बो.लरहेको सु�नुभएन भने 

भो?युम घटाउनुहोस।्  



   SAR 

 
 

कृपया केहD समय .लएर यो मह''वपूण) खYड पqनुहोस।् 
 

रे�डयो तरBगह� 

 

सबै मोबाइल फोन मोडेलह�लाई बजारमा ?याउनअ%घ %तनीह�सँग 

अ�तरा)ि,Rय मानक (ICNIRP) वा युरोपेलD %नदMश 2014/53/EU (रातो) सँग 

सहम%त भएको 2माण आव�यक छ। 2योगकता) र अ�य कुनै UयिPतको 

�वा�mय र सुर_ाको संर_ण यी मानक वा यो %नदMशको मह''वपूण) 

आव�यकता हो। 
 

यो य�3ले रे�डयो तर9गह�मा 2दश)नको ला:ग अ�तरा)ि,Rय माग)दश)नह� 

स�तु,ट गछ) 
 

तपाइँको मोबाइल य�3 रे�डयो 2ेषक र 2ापक हो। यसलाई अ�तरा)ि,Rय 

माग)दश)नcवारा .सफा8रस ग8रएका रे�डयो तर9ग (रे�डयो आविृ'त Vवcयुत ्

चु&बकjय फाँटह�) मा 2दश)नको ला:ग सीमाह� ननाxने गरD संर:चत 

ग8रएको छ। माग)दश)नह�लाई UयिPतगत वैuा%नक सं�था (ICNIRP) cवारा 

Vवकास ग8रएका हुन ् र उमेर र �वा�mयलाई gयानमा नराखी सबै 

मा%नसह�को सुर_ालाई आ�वासन 6दनको ला:ग एक आव�यक सुर_ा सीमा 

समावेश गछ)। 
 

रे�डयो तर9ग 2दश)न माग)दश)नह�ले वैuा%नक अवशोषण दर वा SAR नामक 

नापको एकाइ 2योग गछ)। मोबाइल य�3ह�को SAR सीमा 2 W/kg हो। 
 

  



सबै जाँच ग8रएका आविृ'त Aया�डह�मा य�3ले 'यसको सवeZच 2मा`णत 

पावर �तरमा 2सारण गदा) मानक सचालन �थानह� 2योग गरD SAR को 

ला:ग जाँचह� सचालन ग8र�छ।  

शरDर फाoने जाँचलाई 1.5 cm को Vवभाजन दरूDमा सचालन ग8रएको छ। 

शरDर-फाoने सचालनको अव:धमा RF 2दश)न माग)दश)नह� पूरा गन)को 

ला:ग, य�3लाई क&तीमा प%न य%त परको दरूDमा रा`खनुपछ)। य6द तपाइँले 

2मा`णत सहायक उपकरण 2योग ग8ररहनुभएको छैन भने 2योग ग8रएको 

उ'पादन धातु-र6हत छ र यसले फोनलाई शरDरबाट तोCकएको दरूDमा राXछ 

भनी %न�चय गनु)होस।् 
 

थप जानकारDको ला:ग तपाइँ www.energizeyourdevice.com मा जान 

सPनुहु�छ 

 

Vवcयुत ् चु&बकjय फाँटह� र साव)ज%नक �वा�mय बारे अ%त8रPत जानकारD 

%न&न साइटमा उपलAध छ: http://www.who.int/peh-emf 

 

तपाइँको टे.लफोनलाई एक अ�तर-%न.म)त एि�टना स6हत %नमा)ण ग8रएको 

छ। सवe'कृ,ट सचालनको ला:ग, तपाइँले यसलाई छुट वा यसको �तर 

घटाउनबाट मुPत रहनुहोस।् 
 

मोबाइल य�3ह�ले Vव.भ�न 2काय)ह� 2�ताव गनM भएकाले, %तनीह�लाई 

तपाइँको कानको छेउमा बाहेक अ�य �थानह�मा 2योग गन) सCक�छ। य�ता 

प8रि�थ%तह�मा हेडसेट वा USB डाटा केबुलह�सँग 2योग गदा) 

माग)दश)नह�सँग य�3 सहम%तमा हुनेछ। य6द तपाइँले अकe सहायक उपकरण 

2योग ग8ररहनुभएको छ भने 2योग ग8रएको उ'पादन धातु-र6हत छ र यसले 

फोनलाई शरDरबाट क&तीमा प%न 1.5 cm को दरूDमा राXछ भनी %न�चय 

गनु)होस।्     



 

 

  CE 

 
 

कृपया केहD समय .लएर यो मह''वपूण) खYड पqनुहोस।् 
 
 

रे�डयो तरBगह� 

 

सबै मोबाइल फोन मोडेलह�लाई बजारमा ?याउनअ%घ 

%तनीह�सँग अ�तरा)ि,Rय मानक (ICNIRP) वा युरोपेलD %नदMश 

2014/53/EU (रातो) सँग सहम%त भएको 2माण आव�यक छ। 

2योगकता) र अ�य कुनै UयिPतको �वा�mय र सुर_ाको संर_ण 

यी मानक वा यो %नदMशको मह''वपूण) आव�यकता हो। 
 

यो य�3ले रे�डयो तर9गह�मा 2दश)नको ला:ग अ�तरा)ि,Rय 

माग)दश)नह� स�तु,ट गछ)। 
 

तपाइँको मोबाइल य�3 रे�डयो 2ेषक र 2ापक हो। यसलाई 

अ�तरा)ि,Rय माग)दश)नcवारा .सफा8रस ग8रएका रे�डयो तर9ग 

(रे�डयो आविृ'त Vवcयुत ् चु&बकjय फाँटह�) मा 2दश)नको ला:ग 

सीमाह� ननाxने गरD संर:चत ग8रएको छ। माग)दश)नह�लाई 

UयिPतगत वैuा%नक सं�था (ICNIRP) cवारा Vवकास ग8रएका 

हुन ् र उमेर र �वा�mयलाई gयानमा नराखी सबै मा%नसह�को 

सुर_ालाई आ�वासन 6दनको ला:ग एक आव�यक सुर_ा सीमा 

समावेश गछ)। 
  



EU Kनयामक अनुकूलन 

 

यहाँ, यो य�3 मह''वपूण) आव�यकताह� र %नदMश 2014/53/EU 

का अ�य स&बि�धत 2ब�धह�को सहम%तमा छ। 
 

अनुकूलताको घोषणाको ला:ग, www.energizeyourdevice.com 

वेब साइटमा जानुहोस ्

 

सूचना: य�3लाई 2योग ग8रने �थानका राि,Rय �थानीय 

%नयमावलDह� अवलोकन गनु)होस।् यस य�3लाई युरोपेलD 

स9गठन (EU) का केहD वा सबै सद�य राyयह�मा 2योगको 

ला:ग 2%तबि�धत ग8रएको हुन सPछ। 
 

नोटह�: 

 

- 2योग ग8रएको संलQन साम@ीको कारणले गदा), मोबाइल 

फोनलाई सं�करण 2.0 वा उZचको USB इ�टरफेसमा मा3 जडान 

गनु)पछ)। पावर USB नाम ग8रएकोसँग जडान गन) %नषेध ग8रएको 

छ। 
 

- एड�टरलाई उपकरण निजकै �थाVपत ग8रनुपछ) र सिजल ैपहँुच 

गन) सCकने हुनुपछ)। 
 

- मोबाइल फोनलाई अ'य�त उZच वा अ'य�त कम ताप5म 

भएको वातावरणमा 2योग नगनु)होस,् मोबाइल फोनलाई क6हले 

प%न ब.लयो गहन घमाइलो वा अ'य�त .भजेको वातावरणमा 

2दश)न नगनु)होस।् फोन र सहायक उपकरणह�को ला:ग 

सुहाउँ6दलो ताप5म -10℃-55℃ हो। 



- चाज) गदा), कृपया फोनलाई सामा�य कोठा ताप5म र राzोसँग 

हावा आउने वातावरणमा राXनुहोस।् फोनलाई 5℃~25℃ का 

दायराह� भएको ताप5म भएको वातावरणमा फोनलाई चाज) गन) 

.सफा8रस ग8रएको छ। कृपया %नमा)ताcवारा 2�ताVवत चाज)र मा3 

2योग गन) %न�चय गनु)होस।् अन:धकृत चाज)रको 2योगले खतरा 

खडा गन) सPछ र फोनको अ:धकारलाई र Qयारे�टD लेखलाई 

उ?ल9घन गन) सPछ। 
 

- सावधान: गलत 2कारको AयाRDcवारा 2%त�थाVपत गरेमा Vव�फोटन हुने 

जो`खम छ। 2योग भएका AयाRDह�लाई %नदMशनह� अनुसार फा?नुहोस ्

 

- इयरफोन र हेडफोनह�बाट आउने अ%त8रPत gव%नको चापले 

सु�ने शिPतमा हानी पुया)उन सPछ। 
 

थप जानकारDको ला:ग तपाइँ www.energizeyourdevice.com 

मा जान सPनुहु�छ 

 

Vवcयुत ्चु&बकjय फाँटह� र साव)ज%नक �वा�mय बारे अ%त8रPत 

जानकारD %न&न साइटमा उपलAध छ: 

http://www.who.int/peh-emf 

 

तपाइँको टे.लफोनलाई एक अ�तर-%न.म)त एि�टना स6हत %नमा)ण 

ग8रएको छ। सवe'कृ,ट सचालनको ला:ग, तपाइँले यसलाई छुट 

वा यसको �तर घटाउनबाट मुPत रहनुहोस।् 
 

मोबाइल य�3ह�ले Vव.भ�न 2काय)ह� 2�ताव गनM भएकाले, 

%तनीह�लाई तपाइँको कानको छेउमा बाहेक अ�य �थानह�मा 

2योग गन) सCक�छ। य�ता प8रि�थ%तह�मा हेडसेट वा USB डाटा 



केबुलह�सँग 2योग गदा) माग)दश)नह�सँग य�3 सहम%तमा हुनेछ। 

य6द तपाइँले अकe सहायक उपकरण 2योग ग8ररहनुभएको छ भने 

2योग ग8रएको उ'पादन धातु-र6हत छ र यसले फोनलाई 

शरDरबाट क&तीमा प%न 1.5 cm को दरूDमा राXछ भनी %न�चय 

गनु)होस।्    
 
  



हामी, AVENIR दरूसचंार, 

(208, Boulevard de Plombières, 13581 मारसेले 20 Cedex, tा�स) 

यसैले घोषणा गद)छ Cक: 
 
ENERGIZER %नदMशका मानकह� र 2ावधानह� सँग स&बi गद)छ। %नदMश 2014/53 / 

ईयकुो लेख IV मा प8रभाVषत अनकूुलता 2C5याको 2माणप3 %न&न संगठनको %नय�3णमा 

रहेको छ: 
 

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 
 

य�3को अन�ुप 2माणप3को पणू) पाठ %न&न ठेगानामा मेलको अनरुोधमा उपलAध छ: 

AVENIR TELECOM - 208, बो.लवड) डे �लि&ब&बेर, 13581 मा.स)ले Cedex 20, tा�स 

 
 
 
2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(.म%त)  (अ:धकृत UयिPतको नाम र ह�ता_र)  
 

यस मोडेल र सत)ह�को ला:ग अ:धकतम SAR यो रेकड) ग8रएको :थयो: 

EGSM 900 0.153 W/kg 10g हेड  SAR | 1.230 W/kg 10g जीउ  SAR 

DCS 1800 0.110 W/kg 10g हेड  SAR | 0.627 W/kg 10g जीउ  SAR 

WCDMA 900 0.110 W/kg 10g हेड  SAR | 0.460 W/kg 10g जीउ  SAR 

WCDMA 2100 0.078 W/kg 10g हेड  SAR | 0.382 W/kg 10g जीउ  SAR 

LTE Band 3 0.278 W/kg 10g हेड  SAR | 0.870 W/kg 10g जीउ  SAR 

LTE Band 7 0.080 W/kg 10g हेड  SAR | 0.986 W/kg 10g जीउ  SAR 

LTE Band 20 0.033 W/kg 10g हेड  SAR | 0.087 W/kg 10g जीउ  SAR 

LTE Band 28 0.021 W/kg 10g हेड  SAR | 0.086 W/kg 10g जीउ  SAR 

 

 

 
क9फमLसनको �माणपM 

ENERGY S550 

 



2योगको बेला, यो उपकरणको ला:ग वा�तVवक SAR मान सामा�यतया मा:थ उि?ल`खत मानह� भ�दा राzो हु�छ। 

यो कारणले, 2णालD द_ताका ला:ग र सजालमा ह�त_ेप कम गन)का ला:ग, कलको ला:ग पूण) शिPत आव�यक पद{न 

जब तपा|को मोबाइल उपकरणको सचालन शिPत �वचा.लत �पमा घटाइ�छ। य�3को �यून dबजुलD आउटपुट, 

यसको यसको SAR मू?य।   



 


