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ඔබෙ� ජංගම 
රකථනය හ��වා�ම 
 
 

ඔබෙ� ජංගම 
රකථනෙ� ��සැලැස්ම, ය��, සංද�ශකය සහ අ�කන 
හ�නා ග!න.    

 
 

ය��  
 

පහත ව&ව ඔබට 
රකථනෙ� ය�� �(බඳ ෙක* +ස්තරය, සපය�:  

 

  

අයතමය ය�ර කා�යය 

1 කා�යය .රෙ� පහ.! දැ,ෙවන /යාව 0
 කර�.  

2 මං ෙස�ම 


රකථනය 1දාන2 අවස්ථාෙ34 ප�5ලක 
6�වචනා8මක කා�යය! ෙවත 9ෙ3ශ :මටද 

ෙම; අවස්ථාෙ34, ෙම; +ක<ප ෙවත 
අ;චලනය :මටද හැ=ය.    

3 ඇම�� 

ආස!න කාලෙ� ග8 සහ ලද ඇම�2 
ලැ�ස්�ව ෙප!:ම ෙහ@ Aස්B 
රකථන අංකයට 
ඇම�ම, ලබා ගැCම. ඔබට එන ඇම�මකට 

�(�� 4ම කළ හැ=ය.    

4 �ස�  !"ම 

ඇම�ම, අවස! =Fම ෙහ@ එන ඇම�ම, 
9.,ෙෂHප =Fම. 
රකථනය /යා8මක =Fම / 

/යා +රJත =Fම සඳහා ත8පර 3, ඔබාෙගන 
0*!න. 

5 1……0 අංක, පාඨ සහ / ෙහ@ +ෙශHLත අ;ලMණ 
ඇ�ළ8 කර!න.    



#රය 
 

ඔබෙ� ජංගම 
රකථනෙ� .රය පහත ප�A සැලO2 කර ඇත: 

 
(1.2 බල!න –2 �Sව) 

 
අ$කන 

 

රකථනෙ� ++ධ අංගවල /යාකාF මUටම ෙප!;2 කරV! .රෙ� 
ඉහළ Aස්වන අ�කන �(බඳව දැන ග!න: 
 

අ$කනය ෙප�&� කරන කා�යය 

 

ජාලෙ� එම ෙමXෙහXෙ8 සංඥා  9බල8වය 
ෙප!ව�. වැZ [� ගණන=! වැZ සංඥා 

9බල8වය, දැ,ෙ3.  

 
බැට� ත8වය. වැZ [� ගණන=! වැZ බැට� 

බලය, ෙප!ව�. 

 ෙනX=යB ෙක* ප\+ඩ 

 එලා2 තබා ඇත. 

 ^_`8 සaයව ඇත. 

 

රකථනය 6හඬ අවස්ථාවට සකස් කර ඇත. 

 
රකථනය cස්:2 අවස්ථාවට සකස් කර ඇත. 

 
රකථනය එ(මහ! අවස්ථාවට සකස් කර ඇත. 

 
ෙහdෙසU ස2බ!ධ කර ඇත.    

 
ෙර@V! /යාකාF8වය 



   ඔබෙ� ජංගම 
රකථනය 'දාන� !"ම 
 
 

ඔබෙ� ජංගම 
රකථනය පළe වරට භා+ත =Fම සඳහා 1දාන2 
කර!න.  

 
)�පත සහ බැට,ය ඇ�- !"ම 

 
ඔබ ෙසghල� 
රකථන ෙසHවාවක iාහක8වය ලැj පO, ඔබෙ� 
lmගgක හ�නාගැC2 අංකය (PIN) සහ +ක<ප ෙසHවා වැ6 iාහක 
+ස්තර සමග ඔබට iාහක හ�නාගැC2 ෙමXZhල පත, ෙහව8 
02පත, ලැෙබ; ඇත.    
 
02පත සහ බැට�ය ඇ�< =Fම සඳහා, 
 
1. බැට� ආවරණය ඉව8 කර!න. 
 

  (2.1 බල!න –3 �Sව) 
 

2. 02පත ඇ�< කර!න. 
 
ඔබට 02ප8 2, භා+ත =Fමට සහ ඒවා මා�ෙව! මා�වට භා+ත 
=Fමට හැ=ව; �\ස ඔබෙ� 
රකථනෙ� 02ප8 ඇ�< කළ හැ= 
ස්ථාන 2, ඇත. 

 
( 2.2 බල!න –3 �Sව) 

 
• ර! පැහැ. ස2බ!ධක ය* පැ8තට 0*න ෙසH 02පත 


රකථනයට ඇ�< කර!න. 
• 02පත, ඇ�< ෙනXකර ඔබට ඔබෙ� 
රකථනෙ� ජාලමය 

ෙනXවන ෙසHවා සහ සමහර ෙම; භා+ත කල හැ=ය.    
 
3. බැට�ය ඇ�< කර!න. 
 

(2.3 බල!න –3 �Sව) 



 
4. බැට� ආවරණය නැවත ස+ කර!න. 

 
 

මතක පත. ඇ�- !"ම (අවශ1න� පමණ.) 
 
අමතර ම<*tZයා ෙගX; ගබඩා =Fමට අවශuන2, ඔබ මතක පත, 
ඇ�< කළ h�ය.  
 
 
• මතක පත ප�ගණකය=! ෙෆ@මැU =Fෙම! එය 
රකථනය හා 

සංගත ෙනXවන ත8වය, ඇ.+ය හැ=ය. ෙමම� පත 
රකථනය 
මw!ම ෙෆ@මැU කළ h�ය. 

 
 
1. බැට� ආවරණය ඉව8 කර!න. 

 
(3.1 බල!න –4 �Sව) 

 
 
2. ෙ<බලය ඇ. පැ8ත උඩට 0*න ෙසH මතක රඳවනය (Memory 
Holder) ඇ�< කර!න. 

 
(3.2 බල!න –4 �Sව) 



                     45ක කා�යය� )
 !"ම 
 

ඔබෙ� ජංගම 
රකථනෙ� �gක /යාකාF8වය ගැන දැන ග!න.  

 
 

ඔබෙ� 
රකථනය 6යා7මක !"ම සහ 6යා �ර8ත !"ම 
 

ඔබෙ� 
රකථනය /යා8මක =Fම සඳහා, 
 
1. බල සැපh2 (Power) ෙබX8තම [  ] වැZ ෙවලාව, ඔබාෙගන 
0*!න. 
 
2. ඔබෙ� lmගgක හ�නාගැC2 අංකය (PIN) ට�� කර OK ෙබX8තම 
ඔබ!න (අවශu න2).   
 
ඔබෙ� 
රකථනය /යා +රJත =Fම සඳහා, ඉහත 1 වන �යවර 
අ;ගමනය කර!න.  
 

ෙම& සහ ෙය
�වලට :ෙ;ශය 
 
ෙම; සහ ෙය
2වලට 9ෙ3ශ :ම සඳහා,  
 
ඔබෙ� 
රකථනෙ� ෙම;වලට 9ෙ3ශ :ම සඳහා, 
 
1. 
රකථනය 6�ා අවස්ථාෙ3 පව.න +ට, ෙම; සඳහා 9ෙ3ශ :මට ව2 

පස මෘ
 ය�ර < Menu > ඔබ!න.     
 
2. ෙම;වකට ෙහ@ +ක<පයකට යාම සඳහා මං ෙස�2 ය�ර භා+ත 
කර!න. 
 
3. ඉස්ම� කර ෙප!වන +ක<පය තහ�� =Fම �\ස <Select> 
+ධානය, <OK> +ධානය, ෙහ@ තහ�� =Fෙ2 ය�ර (Confirm key) 
ඔබ!න.   
 



4. එ, අAයර, ඉහළට යාම සඳහා <Back> +ධානය ඔබ!න, 6�ා 

අවස්ථාවට ආපO යෑම සඳහා [ ] සල�ණ ඔබ!න.  
 

45ක ඇම�� කා�යය� භා�ත !"ම 
 
ඇම�2 ලබා ගැCම සහ ඇම�2 සඳහා �(�� 4ම �(බඳව දැන ග!න. 
 
ඇම�ම. ලබා ගැ=ම: 
 
1. 6�ා අවස්ථාෙ34, 9ාෙm5ය අංකය සහ 
රකථන අංකය ඇ�ළ8 
කර!න. 
2. 
රකථන අංකය ඇම[ම සඳහා [ ] සල�ණ ඔබ!න. 
 
3. ඇම�ම අවස! =Fම සඳහා, [  ] සල�ණ ඔබ!න. 
 
ඇම�ම සඳහා @A�� �ම: 
 
1. ඇම�ම, එන+ට, [ ] සල�ණ ඔබ!න. 
 
2. ඇම�ම අවස! =Fම සඳහා, [  ] සල�ණ ඔබ!න. 
 

පB�ඩ යැDම සහ පB�ඩ බලා ගැ=ම 
  

ෙමම ෙකXට0!, ප\+ඩ (SMS) යැ:ම සහ ප\+ඩ (SMS) බලා ගැCම 
�(බඳව දැන ග!න: 
 
පB�ඩ පාඨය. යැDම:   
 
1. ෙම; අවස්ථාෙ34, Messaging → Write message → Text 
message ෙත@රා ග!න.   
 
2. ප\+ඩ පාඨය ඇ�ළ8 කර!න. 
 
3. < Options> +ධානය → Send to +ධානය ඔබ!න. 



 
4. යව!නාෙ� අංකය ඇ�ළ8 කර!න, නැ.න2 සබඳතා ලැ�ස්�ෙව! 

(Phonebook) ෙත@රා ග!න. 
 
5. ��ව �යවරට ගැලෙපන ෙසH <OK> +ධානය ෙහ@ Add +ධානය 
ඔබ!න. 
 
6. <Options> +ධානය → Send +ධානය ඔබ!න. 
 

සබඳතා ලැ$ස්�වට එක� කර ගැ=� 
 
සබඳතා ලැ�ස්� අංගය (Phonebook) භා+ත =Fම �(බඳ �gකාංග 
දැන ග!න. 
 
සබඳතා ලැ$ස්�වට නව සබඳතාව. එ. !"ම : 
 
1. ෙම; අංගය ෙත@රා ග!න. 
 
2. සබඳතා ලැ�ස්�ව (Phonebook) → නව සබඳතාව එ, කර!න 
(Add new contact) ෙත@රා ග!න. 
 
3. ෙතXර�� ගබඩාව (
රකථනය, 02පත1, ෙහ@ 02පත2) ෙත@රා 
ග!න. 
 
4. සබඳතා �(බඳ ෙතXර�� ඇ�ළ8 කර!න. 
 
5. සබඳතාව මතකයට එ, =Fම සඳහා <Options > +ධානය → Save 
+ධානය ඔබ!න.  
 
සබඳතාව. ෙසDම   
 
1. ෙම; අවස්ථාෙ34, සබඳතා ලැ�ස්�ව (Phonebook) ෙත@රා ග!න. 
 
2. ඔබට ෙස:මට අවශu නෙමJ e< අ�� =Jපය ඇ�ළ8 කර!න. 



 
3. ෙස�2 ලැ�ස්�ෙව! සබඳතාෙවJ නම ෙත@රා ග!න. 
 
සබඳතාව, ෙසXයාග8 පO, ඔබට එය [   ] සල�ණ එ�ෙම! 
ඇම.ය හැ=ය. 

සංHතයට සව� �ම 
 
Vh0, �ෙ<ය� ෙහ@ FM &ව!+
g ය!�ය හරහා සං�තයට සව! 
ෙදන අකාරය දැන ග!න. 
 
FM Kව��
5 ය�Lයට සව� �ම: 
 
1. සපයා ඇ. ෙහdෙසU උපාංගය 
රකථනෙ� බ�කා�ය ජැ,�වට 
ස2බ!ධ කර!න.   
 
2. ෙම; අවස්ථාෙ34, බ� මාධu (Multimedia) →FM &ව!+
gය 
ෙත@රා ග!න. 
 
3. &ව!+
gය /යා8මක =Fම සඳහා පහතට යා හැ= මං ෙස�2 

(Navigation down) ය�ර ඔබ!න. 
 
4. මං ෙස�2 ය�� භා+ත කරV! FM &ව!+
gය පාලනය කර!න. 
 
සංHත ෙගM&වලට සව��ම: 
 
සං�ත ෙගX; ඔබෙ� 
රකථනෙ� “My Music” ෙෆ@<ඩරයට ෙහ@ 

මතක පතට මා� =Fෙම! පO,   
 
1. ෙම; අවස්ථාෙ34, බ� මාධu (Multimedia) → Audio Player 
ෙත@රා ග!න. 
 
2. සං�ත කා�ඩය, → සං�ත ෙගX;ව, ෙත@රා ග!න. 
 
3. මං ෙස�2 ය�� භා+ත කරV! ය( වාදනය පාලනය කර ග!න. 



    කැමරාව භා�ත !"ම 

 
ඡායා�ප ගැCම සහ ග8 ඡායා�ප බැ�ම �(බඳ �gකාංග දැන ග!න.   

 
ඡායාOප ගැ=ම 

 
1. ෙම; අවස්ථාෙ34, කැමරාව /යා8මක =Fම සඳහා කැමරා අංගය 
ෙත@රා ග!න. 
 
2. අදාළ වස්�ව ෙවත කාච ඉල,ක කර අවශu ෙවනස්ක2 කර ග!න.  
 
3. ඡායා�පය, ගැCම සඳහා තහ�� =F2 (Confirm) ය�ර ඔබ!න. 
ඡායා�පය ස්වයංaයව ෙසH3 ව; ඇත. 
 
4. තව8 ඡායා�පය, ගැCම සඳහා < Back> +ධානය ඔබ!න (2 වන 

�යවර). 
 

ග7 ඡායාOප බැPම 
 
ඡායා�ප ගැල�ය ෙවත ,ෂ\කව 9ෙ3ශ :ම සඳහා ව2 මෘ
 ය�ර ඔබා 

ඉ!පO ඡායා�ප (Photos) ෙත@රා ග!න. 
 

කැමරා �ක-ප 
 
කැමරා +ක<ප කරා 9ෙ3ශ:ෙම! ඔබට පහත සඳහ! +ක<ප �(බඳව 

දැන ගත හැ=ය:   
 
කැමරා සැකQ�: 
 
ඔබ ඡායා�පය, ග!නා සෑම අවස්ථාවක4ම ෂටර හඬ, ෙත@රා ග!න. 
 
ඡායා�පෙ� 9භාව අවශu ප�A සකස් කර ගැCම සඳහා ආෙල@ක 
6රාවරණ අගය ෙවනස් කර ග!න.    
 



අ�� සහ ආෙල@කව8 ෙකXටස් ෙව!කර ගැCම සඳහා අසමතාව සකස් 
කර ග!න. 
 
ඡායා�ප මත ඇ.වන 9.4�ත බලපෑම ඉව8 =Fම සඳහා 9. ම!ද4�ත 
අගය ෙවනස් කර ග!න.   
 
තමාෙ�ම ඡායා�ප ගැCම සඳහා 9මාද කාල පාලකය (Delay Timer) 
ෙවනස් කර ග!න.     
 
ඡායා�ප මාලාව, ගැCම සඳහා අඛ�ඩ ඡායා�ප ගැC2 ගණන ෙවනස් 
කර!න. 
 
ඡායාOප සැකQ�: 
 
ඔබට ඡායා�පෙ� 9මාණය ෙවනස් කළ හැ=ය. 
 
ඔබට ඡායා�පෙ� ත8වය අවශu ෙලස ෙවනස් කර ගත හැ=ය. 
 
ශ්ෙ;ත �ලනය: 
 
ප�සරයට අ;ව, ව�ණ �මය, ෙත@රා ග!න. 
 
 
ද�ශන ත7වය: 
 
රා�යට ගැලෙපන ත8වය (අමතර ආෙල@කය) ෙත@රා ගැCමට ඔබට ඉඩ 
සලස�, නැතෙහX8 උ�තම ත8වය ෙත@රා ගැCමට 
රකථනයට ඉඩ 
සලස�. 
ඡායාOප ෙ;ශ සැකQ�: 
ග!නා ලද ඡායා�පවලට ව�ණ ෙ3ශ එ, කර�.    
ඡායාOප ගබඩාව: 
ග!නා ලද ඡායා�ප ගබඩා කරන ස්ථානය ෙත@රා ගැCමට ඔබට ඉඩ 
සලස�.  



   RST7 උපාංගය භා�ත !"ම    
 

ද8ත �වමා� කර ගැCම සඳහා අෙන�8 cහැ! රJත උපාංග සමග 
ස2බ!ධ:මට ඔබෙ� 
රකථනය ස� හැ=යාව �(බඳව දැන ග!න. 
 

 
Vහැ� ර8ත RST7 අංගය !යා7මක !"ම   

 
1. ෙම; අවස්ථාෙ34, Settings → Connectivity → Bluetooth 
ෙත@රා ග!න.   
 
2. Power +ක<පය ෙත@රා ග!න.   
 
3. එය /යා8මක =Fම සඳහා ව2 මෘ
 ය�ර ඔබ!න.   
 
4. අෙන�8 උපකරණවලට ඔබෙ� 
රකථනය ෙසXයා ගැCමට ඉඩ ෙද; 

�\ස, Visibility කරා අ;චලනය : එය /යා8මක කර; �\ස ව2 
මෘ
 ය�ර ඔබ!න.    
 
RST7 සWය කළ අෙනY7 උපකරණ ෙසMයා ඒවා සමග ස�බ�ධDම 

 
1. ෙම; අවස්ථාෙ34, Settings → Connectivity → Bluetooth → 
My device → Search new device ෙත@රා ග!න. 
 
2. උපකරණය, ෙවත අ;චලනය : < Select> +ධානය ඔබ!න. 
 
3. cහැ! රJත ^_`8 අංගය සඳහා lmගgක හ�නා ගැC2 අංකය, 

(PIN) ෙහ@ අෙන, උපකරණයට ^_`8 lmගgක හ�නා ගැC2 

අංකය, (PIN) ඇ8න2 එය ඇ�ළ8 කර <OK> +ධානය ඔබ!න.  
 
අෙන, උපකරණෙ� JVක� එම අංකයම ඇ�ළ8 කල+ට ෙහ@ 

සබඳතාව �(ග8 +ට, උපකරණ ස2බ!ධ:ම ස2��ණ ෙ3. 
 
cහැ! රJත ^_`8 අංගය භා+ත කර ද8ත යව!න.  



 
1. ඔබෙ� 
රකථනෙ� ෙය
ම=! ඔබට යැ:මට අවශu ෙගX;ව ෙහ@ 
අයතමය ෙත@රා ග!න. 
 
2. Press < Options > → Send → Via Bluetooth → Select ඔබා 
උපකරණෙ� නම ෙත@රාෙගන ලබ!නා මත දැ,ෙවන ෙගX;ව �( 
ග!න 

Vහැ� ර8ත RST7 අංගය භා�ත කර ද7ත ලබා ගැ=ම  
 
1. cහැ! රJත ^_`8 අංගය සඳහා lmගgක හ�නා ගැC2 අංකය 

(PIN) ඇ�ළ8 කර ෙහ@ �(ෙගන, (අවශu න2) <OK> +ධානය 

ඔබ!න. 
  
2. (අවශu න2) උපකරණෙය! ද8ත ලබා ගැCමට ඔබ කැම. බව 

තහ�� =Fම �\ස <Yes> +ධානය ඔබ!න. 
 

RST7 උපකරණෙ\ නම ෙවනස් !"ම  
 
1. ෙම; අවස්ථාෙ34, select Settings → Connectivity → 
Bluetooth → My name ෙත@රා ග!න. 
 
2. ඔබ කැම. නම gයා Options → Done ඔබ!න. 
 

 
ගබඩා කරන ස්ථානය ෙත]රා ගැ=ම  

 
1. ෙම; අවස්ථාෙ34, Settings → Connectivity → Bluetooth → 
Advanced → Storage ෙත@රා ග!න. 
 
2. ඔබෙ� 
රකථනයට මතකපත, ඇ�ළ8 කර ඇ8න2, Memory 
card ෙත@රා ග!න නැ.න2, 
රකථනය (Phone) ෙත@රා ග!න. 
 

 
  



   ^ෙර]_ය අ&`ලතාව (CE) 

 
වැදග8 වන ෙමම ෙකXටස ෙහX�! =යවා බල!න. 

 
 

Kව� �
5 තරංග 

 
සෑම ජංගම 
රකථන මාA(ය,ම ෙවළඳෙපXළට ඉA�ප8 =Fමට ෙපර 
අ!ත�ජා.ක 9V. (ICNIRP) ෙහ@ 2014/53/EU (RED) දරන hෙර@පා 
සංග2 +¥+ධානයට අ;¦ල වන බව තහ�� =Fෙ2 සා,L අවශu ෙ3. 
ප�5ලකෙ� ෙහ@ ෙවන8 ඕනෑම lmගලෙය�ෙ� ෙස¨ඛuය සහ 
ආර,ෂාව Oර,Lත =Fම ෙමම 9V. ෙහ@ +¥+ධානෙ� අ6වා�ය 
අවශuතාව=. 
 
ෙමම උපකරණය Kව� �
5 තරංගවලට cරාවරණය Dම @Aබඳ 
අ�ත�ජා#ක මා�ෙග]පෙdශවලට අ&`ලය.  
 
ඔබෙ� ජංගම 
රකථනය &ව! +
g ස2ෙ9Hෂකය, සහ දායකය, ෙ3. 
එය සැලO2 කර ඇ8ෙ8 අ!ත�ජා.ක මා�ෙග@පෙmශ මw! 6�ෙmශ 
කර ඇ. ආකාරයට &ව! +
g තරංගවලට 6රාවරණය :ෙ2 ©මා 
(&ව! +
g සංඛuාත +දª8 «2භක ෙMH�) ඉ,මවා ෙනXයන ප�Aය.  
මා�ෙග@පෙmශ ස්වා¬න +දuා8මක ආයතනය, (ICNIRP) +0! සකස් 
කර ඇ. අතර වයස සහ ෙස¨ඛuය ෙකෙලස �වද සැමෙ� ආර,ෂාව 
සහ.ක =Fම �\ස සැලO2 කළ 9මාණව8 Oර,Lතතා ආ!.කය, 
ඒවාෙයJ ඇ�ළ8 ෙ3.  
 

 
 
^ෙර]පා සංග� cයාමනයට අ&`ලDම  
 
ෙමමw!, ෙමම උපකරණය  2014/53/EU +¥+ධානෙ� අ6වා�ය 
අවශuතාවලට සහ අෙන�8 අදාළ +¥+ධානවලට අ;¦ල ෙ3.  
 
අ;¦ලතා 9කාශය සඳහා, www.energizeyourdevice.com යන 
ෙතXර�� අඩ+යට �+ෙස!න.  



 
දැ!:ම: උපකරණය භා+ත ෙකෙරන ස්ථානයට අදාළ ජා.ක 
9ාෙm5යමය +¥+ධාන අ;ගමනය කර!න.  ෙමම උපකරණය  hෙර@පා 
සංගමෙ� සමහර ෙහ@ 0ය´ම සාමාµක රටව< �ළ භා+තය සඳහා ©මා 
+ය හැ=ය.  
 
සටහ!:  
 

- භා+ත කර ඇ. 9ාවරණ �වuය 6සාෙව! 2.0 ෙහ@ ඊට ඉහළ මාA(යක 
USB අ�� e�ණතකට පමණ, ජංගම 
රකථනය ස2බ!ධ කල h�ය. 
Power USB වශෙය! හ�!ව!න ෙයXදා ග6V! ස2බ!ධ =Fම 
තහන2 ෙ3.  
  

- ඇඩ�ටරය උපකරණය අසල ස්ථා�ත කල h� අතර එයට පහOෙව! 
ළං :මට හැ=+ය h��.  
 

- ජංගම 
රකථනය අ¥ක ෙහ@ අවම උෂ්ණ8වය, ඇ. ප�සරයක භා+ත 
ෙනXකළ h��. එය =0+ටක දැZ J� එ(යට ෙහ@ අ¥ක ෙත8 
ත8වයකට 6රාවරණය ෙනX+ය h��. 
රකථනය සහ උපාංග සඳහා 
ෙය@ගu උෂ්ණ8වය ෙස. -10˚-55˚ ෙ3. 
 
- 
රකථනය ආෙර@පණය කරන +ට සාමානu කාමර උෂ්ණ8වය සහ 
මනා වාතාºය ඇ. ස්ථානයක තැ»ය h��. ෙස. 5˚-25˚ අතර උෂ්ණ8ව 
පරාසය, ඇ. ස්ථානයක4 
රකථනය ආෙර@පණය =Fම 6�ෙmශ 
ෙකෙ�. 6ෂ්පාදක +0! ලබාෙදන ආෙර@පකය පමණ, භා+ත =Fමට 
වග බලා ග!න. අනවසර  ආෙර@පක භා+ත =Fෙම! අන�� ඇ.+ය 
හැ= අතර එමw!  
රකථනය �(බඳ අවසරයද වග¼2 සහ.කයද 
උ<ලංඝනය ව; ඇත.    
 

- අන�� ඇඟDම: වැරg ව�ගෙ\ බැට,ය. ෙයMදා ගැ=ෙම� 
රකථනය 
hhරා යාෙ� අවදානම පවi. පා�jkෙය� ඉව7 කරන බැට, 
උපෙදස්වලට අ&`ලව අපහරණය කර�න. 
 
- ඉය�ෙප@න සහ ෙහdෙප@න මw! 6�8 වන අ¥ක ශ^දෙ� 
බලපෑෙම! ºවන හා6 ඇ. +ය හැ=ය.  



 
වැZ
ර ෙතXර�� දැන ගැCම සඳහා, ඔබට 
www.energizeyourdevice.com යන ෙතXර�� අඩ+යට �+0ය හැ=�.  
 
+දª8 «2බක ෙMH� සහ මහජන ෙස¨ඛuය �(බඳ වැZ
ර ෙතXර�� 
පහත සඳහ! ෙතXර�� අඩ+ෙයJ දැ,ෙ3.  
http://www.who.int/peh-emf.  
 
ඔබෙ� 
රකථනයට ස+වර ඇ!ටනාව, එ, කර ඇත. එJ 9ශස්ත 
/යාකාF8වය උෙදසා, ඔබ එය ඇ<�ෙම! ෙහ@ කඩා දැtෙම! 
වළ=!න.  
 
ජංගම උපකරණ කා�ය පරාසය=!  සම!+ත 6සා ඔබෙ� කන හැර 
ෙවන8 ස්ථානවල භා+ත කළ හැ=ය. එවැ6 අවස්ථාවල4, ෙහdෙසU 
ෙහ@ USB ද8ත ෙ,බල සමග භා+ත කරන +ට උපකරණය 
මා�ෙග@පෙmශවලට අ;¦ල ව; ඇත. ඔබ ෙවන8 උපාංගය, භා+ත 
කර!ෙ!න2, භා+ත කරන 6ෂ්පාදනය �ම, �වද එය ෙල@හවg! 
ෙතXර +ය h� අතර 
රකථනය 0�ෙර! අවම වශෙය! ෙස.t. 1.5 , 
ඈ.! තබන බවට වග බලා ගත h��.  

  



ඇව=� ෙට5ෙකM�, (208, ෙබXෙලවා�d Z �ෙලX2»ෙ�, 13581 මා�©< 

0ෙඩ,ස ්20, 9ංශය) වන අප, 
ෙමමw! පහත ක�Ã 9කාශ කර 0*e:  
 
එන�ජ�ස�, 6යමය!J ඇ�ළ8 9V. සහ +¥+ධානවලට අ;¦ල ෙ3. 

2014/53/EU 6යමෙ� IV වග!.ෙයJ 6�වචනය කර ඇ. අ;¦ලතා 
සහ.ක /යා ප*පා*ය පහත දැ,ෙවන ආයතනෙ� පාලනය යටෙ8 පව[:    

 
ෙR ඒ,යා ක�mලය�ස් ලැෙබ]රට"ස් ෙක]පෙ�ෂ� 

1274 අ��-�o ඇවනp, සcෙ;-, කැ5ෙෆ]cයා 94089. ඇ.එ.ජ.   
www.baclcorp.com 


රකථනය: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 
 

 උපකරණෙ� අ;¦ලතා සහ.කය �(බඳ ස2��ණ පාඨය තැපෑෙල! කරන 

ඉ<�ම, මත පහත සඳහ! g�නෙය! ලබාගත හැ=ය: ඇව=� ෙට5ෙකM�, 

208, ෙබXෙලවා�d Z �ෙලX2»ෙ�, 13581 මා�©< 0ෙඩ,ස ්20, 9ංශය. 
 
 
 
 
 

2017/09/07  ෙජ] ඩැcය- බ�=� / :ධාන �ධායක cලධා, 
(Aනය)  (බලයල8 6ලධා�යාෙ� නම සහ අ8සන) 

 
ෙමම මාA(ය සඳහා උප�ම +ෙශHLත අවෙශ@ෂණ අ;පාතය (SAR) සහ එය වා�තා 

ෙකෙරන ත8වය!: 
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 
 
භා+ත කරන අවස්ථාෙ34, ෙමම උපකරණයට අදාළ සතu +ෙශHLත 

අවෙශ@ෂණ අ;පාත (SAR) අගය! සාමානuෙය! ඉහත ද,වන ලද අගය!ට 
වඩා ෙබෙහ+! අÄය. එයට ෙහH�ව ඇම�ම සඳහා ස2��ණ බලයම අවශu 
ෙනXවන අවස්ථාෙ34 පmධ. කා�ය,ෂමතාව cක ගැCම සහ සබඳතා ජාලය 
ෙකෙරJ මැAහ8:ම අවම කර ගැCම �\ස ඔබෙ� ජංගම 
රකථනෙ� 

 

  
අ&`ලතා සහ#කය      

ENERGY E10+ 
 



ෙමෙහh2 බලය ස්වයංaයව අÄ:ම�. උපකරණෙ� බල සැපh2 9.දානය 

අÄවන +ට එJ +ෙශHLත අවෙශ@ෂණ අ;පාත (SAR) අගයද අÄෙ3. 

  



 


