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အသး��ပြပ်ုနားည်�် လမ်ျ�ညွှှနားက််ိ� ဖတွပ််ါ ပ်း�မျနှားသ်တွရိောပ်�သရောက်ေတွ

 
ထူး�တွလ်�ပ််သည််ရ်ိက်စ်ိွဲ

 
သတွရိောပ်�ချျက်-် လှပ််စိစ်ိဓာာတွအ်ာ�

 
ထူး�တွလ်�ပ််သးအမျည်န်ှငှ်း် ်လပ်ိ်စိာ

 
သတွရိောပ်�ချျက်-် ရောပြမျပြပ်င်းအ်ဟနား ်အ်တွာ�

 
ထူး�တွလ်�ပ််သည််န်ှိ�င်းင််းး

သတွရိောပ်�ချျက်-် အိ�င်းယ်ာနွားထ်ူး�တွလ်တှွမ်ျ ုမျရှိှိရောသာ 

ဓာာတွရ်ောရိာင်းပ်ြချည််

လှပ််စိစ်ိနှငှ်း် ်လှပ််စိစ်ိပ်စိစည်�်က်ရိိိယာာ စိနွား ်ပ််စ်ိပ်စိစည်�်မျျာ� 

(WEEE) က်ိ� ပြပ်နားလ်ည်ဖ်နားတ်ွ�ီအသး��ပြပ်ုပြချင်း�်
သတွရိောပ်�ချျက်-် အပြမျင်းအ်ာရိုး�ဆိိ�င်းရ်ိာ ဓာာတွရ်ောရိာင်းပ်ြချည််

 
ဤသိ� ် ရောထူးာင်းမ်ျတွထ်ူးာ�ပ်ါ သတွရိောပ်�ချျက်-် ပ်းရောလာင်းရ်ောသာ မျျက်န်ှာှပြပ်င်း်

ရောပြချာက်ရ်ောသွ� စိာွ ထူးာ�ပ်ါ Conformité Européene

က်ွလဲယွာသ်ည်် အမျျို�အစိာ� B အသး��ပြပ်ုထူးာ�ရောသာ အစိိတွအ်ပိ်�င်း�်

ထူး�ပ််ပိ်��မျပု်ျက်စီ်ိ�ရောနားပ်ါက် အသး��မျပြပ်ုပ်ါနှငှ်း်် အဆိင်း် ်II က်ရိိိယာာ

အပ်းချျိနားက််နား ်သ်တွခ်ျျက်် ရောလထူး�ဖိအာ�က်နား ်သ်တွခ်ျျက််

ဥရောရိာပ်အဖဲွ�အစိည်�်ရှိှိ ချငွ်း်ပ်ြပ်ုချျက်ရ်ိ က်ိ�ယာစ်ိာ�လယှာ် စိိ�ထူးိ�င်း�်ဆိ က်နား ်သ်တွခ်ျျက််

ပ်စိစည်�်စိာရိင်း�်အမျတှွစ်ိဉ် အမျတှွစ်ိဉ်

ဘီာသာပြပ်နား် ရောဆိ��ါ�စိက်ပ််စိစည်�်

Keeler တွိ�က်ရိ်ို�က် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�က်ိ� ညွှှနားက်ြားက်ာ�ချျက်အ်မျတှွ ်93/42/EEC၊ စိည်�်မျျဉ်�အမျတှွ ်(EU) 2017/745 နှငှ်း် ်ISO 13485 ရောဆိ��ါ�စိက်ပ််စိစည်�် 

အရိည်အ်ရောသ�ွစီိမျးချနား ်ခ်ျွမဲျ ုစိနားစ်ိမျျာ�နှငှ်း်အ်ည် ီဒီဇိီို�င်း�်ထူး�တွလ်�ပ်် ဖနားတ်ွ�ီထူးာ�ပ်ါသည်။်

အမျျို�အစိာ�- CE: အဆိင်း် ်I
 FDA: အဆိင်း် ်II

ဤအသး��ပြပ်ုသးလက်စ်ိွဲတွငွ်း ် ပ်ါ�င်းရ်ောသာ အချျက်အ်လက်မ်ျျာ�က်ိ� ထူး�တွလ်�ပ််သး၏ ကြိုက်ို တွင်းရ်ောရိ�သာ�ရောထူးာက်ခ်ျးချျက်မ်ျပ်ါဘီ ဲ တွစ်ိချ�လး��ပြဖစ်ိရောစိ၊ တွစ်ိစိိတွတ်ွစ်ိပိ်�င်း�်ပြဖစ်ိရောစိ 

ပြပ်နားလ်ည်က််း�ယားပြချင်း�်မျပြပ်ုရိပ်ါ။ ထူး�တွက််�နားမ်ျျာ� ဆိက်လ်က်တ်ွိ��တွက်ရ်ောစိရိနား ်က်ွနှ်�ပ််တွိ�၏် မျး�ါဒီတွစ်ိစိိတွတ်ွစ်ိပိ်�င်း�်အရောနားပြဖင်း် ်က်ွနှ်�ပ််တွိ�ထ်ူး�တွလ်�ပ််သးမျျာ�သည် ်ဤစိာတွမ်ျ�တွငွ်း်

ပ်ါ�င်းရ်ောသာ သတွမ်ျတှွခ်ျျက်မ်ျျာ�နှငှ်း် ်အပြချာ�အချျက်အ်လက်မ်ျျာ�က်ိ� ကြိုက်ို တွင်းအ်ရောကြားက်ာင်း�်ကြားက်ာ�ပြချင်း�်မျရှိှိဘီ ဲအရောပြပ်ာင်း�်အလ ဲပြပ်ုလ�ပ််ပိ်�င်းခ်ျငွ်း်ရ်ှိှိပ်ါသည်။်

Keeler ယားရောက်နှငှ်း် ်Keeler ယားအက်စ််ိရောအ �က်ဆ်ိိ�ဒီမ်ျျာ�တွငွ်းလ်ည်�် IFU က်ိ� ရိယားနှိ�င်းပ််ါသည်။်
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မျျက်စ်ိစုိမ်ျ�သပ််က်ရုုိယာာမျျာ�-

အတိွရ်ောဆိာင်း၊် ပ်ရောရိာ်ဖက်ရ်ှိှင်းန်ားယာသ်း��၊ ဆိရိာ�နားသ်း��၊ ပ်ါရိဂးသး��၊ ရိို� �ရိို� �

လက်က််ု�င်းမ်ျျာ�-

က်ျစ်ိလျစ်ိရောသသပ််ရောသာ အတိွရ်ောဆိာင်း ်GenMed နားးရိးက်ပ်် က်ရိိိယာာ

မျျက်စ်ိတုိုငွ်း�် အလင်း�်ယာု�င်းမု်ျ စိမ်ျ�သပ််က်ရုုိယာာ-

ပ်ရောရိာ်ဖက်ရ်ှိှင်းန်ားယာ ်အတွွအဲစိပ််၊ အစိက်အ်ရောပြပ်ာက်၊် အစိင်း�်က်ျာ�

အာ�သငွ်း�်က်ရုုိယာာမျျာ�-

လသီယီား နှစ်ှိလး��တွွ ဲအာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာ၊ လသီယီား အာ�သငွ်း�်
က်ရိိိယာာ အရောသ�

နာ�စိည်းတ်ိုငွ်း�်နှငှ်း် ်နာ�အပြုပ်င်းပု််�င်း�် စိမ်ျ�သပ််က်ရုုိယာာ -

ဖနားမ်ျှင်းန်ားနား�်ကြိုက်ို �၊ အတိွရ်ောဆိာင်း၊် ပ်ရောရိာ်ဖက်ရ်ှိှင်းန်ားယာသ်း��၊ ရိို� �ရိို� �

1. အသး��ပြုပ်ုနည်း�် လမ်ျ�ညွှှန်မျျာ� 
ဤစိက်ပ််စိစည်�်မျျာ�က်ိ� အထူးိ�က်အ်ရောလျာက် ်ရောလက််ျင်း်သ်င်းယ်ားထူးာ�သည်် ်ချငွ်း်ပ်ြပ်ုချျက်ရ်ိ ရောဆိ�က်�သမျ ုက်ွမ်ျ�က်ျင်းသ်းမျျာ�အတွကွ်သ်ာ 
အသး��ပြပ်ုရိနား ်ရိည်ရွ်ိယာပ််ါသည်။်

သတိုပုြုပ်ုရိန်- �က်ဒ်ရိယာဥ်ပ်ဘေးဒအရိ ဤစိက်ပ််စိစည်း�်က်ု� ဆိုရိာဝန် သု�မ်ျဟု�တို ်ဘေးဆို�က်�သသကူ်ု�ယာတ်ိုု�င်း ်ဘေးရိာင်း�်�ျပြု�င်း�် 
သု�မ်ျဟု�တို ်ထုု�သတူိုု�၏် ညွှှန်ကြားက်ာ��ျက်ပ်ြု�င်း် ်ဘေးရိာင်း�်�ျပြု�င်း�်က်ု� တိုာ�ပြုမျစိထ်ုာ�သည်း။်

အသး��ပြုပ်ုပ်း� / က်ရုုိယာာအသး��ပြုပ်ုမုျ ရိည်းရွ်ိယာ�်ျက််

Keeler မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ်် က်ရိိိယာာမျျာ�က်ိ� မျျက်စိ်ိအတွငွ်း�်တွမ်ိျ၊ မျျက်စိ်ိရောရိာင်းပ်ြချင်း�်၊ ရောရိတွမ်ိျစိွဲပြချင်း�်၊ ဆိ�ီချျိုရောရိာဂါနှငှ်း်ဆ်ိိ�င်းရ်ောသာ မျျက်စိ်ိ

ရောရိာဂါ၊ ရောသ�ွတွိ��ရောရိာဂါနှငှ်း်ဆ်ိိ�င်းရ်ောသာ မျျက်စိ်ိရောရိာဂါအပြပ်င်း ်ပြမျင်းလ်ာှ က်ွသဲာွ�ပြချင်း�် စိသည်် ်အပြမျင်းအ်ာရိုး�ဆိိ�င်းရ်ိာ ရောရိာဂါမျျာ�က်ိ� စိစ်ိရောဆိ�

အရောပြဖရှိာှရိနား ်ဖနား�်ဒီပ််စ်ိဟ� သထိူးာ�ကြားက်သည်် ်မျျက်လ်း��အရောနားာက်ပိ််�င်း�် စိမ်ျ�သပ််မျအုတွကွ် ်ရိည်ရွ်ိယာဖ်နားတ်ွ�ီထူးာ�ပြချင်း�် ပြဖစ်ိသည်။် ပ်ါ�ါနှငှ်း် ်

ချျဲ�အာ� ပြမှျင်း်ထ်ူးာ�သည််အ်ချါ ၎င်း�်က်ရိိိယာာက်ိ� မျျက်ခ်ျွးမျျာ�၊ မျျက်က်ြားက်ည်လ်ာှ၊ အသာ�မျှင်း၊် မျျက်စိ်ိအရောပြမှျ�ပ်ါ�၊ မျျက်�်နား�်၊ အရိည်ပ်ြပ်ည််�်၍ 

ကြားက်ည်လ်င်းရ်ောသာ မျနှားဘ်ီလီး�မျျာ�နှငှ်း် ်မျျက်တ်ွငွ်း�်သာ� အပ်ါအ�င်း ်မျျက်လ်း��အတွငွ်း�်ပိ်�င်း�်က်ိ� စိမ်ျ�သပ််ရိနားလ်ည်�် အသး��ပြပ်ုနှိ�င်းသ်ည်။်

Keeler မျျက်စိ်ိတွငွ်း�် အလင်း�်ယာိ�င်းမ်ျ ုစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာက်ိ� မျျက်လ်း��၏ အလင်း�်ယာိ�င်းမ်ျ ုအရောပြချအရောနား အက်ပဲြဖတွခ်ျျက်ရ်ိနားအ်တွကွ် ်

ရိည်ရွ်ိယာဖ်နားတ်ွ�ီထူးာ�သည်။် အနားရီောရိာင်း ်ပြမျင်းလ်ာှ၏ အလိ�အရောလျာက်တ်ွး� ်ပြပ်နားမ်ျကု်ိ� ရောလလ်ာပြ�ချင်း�်ပြဖင်း် ်၎င်း�်သည် ်အပြမျင်းအ်ာရိုး�ဆိိ�င်းရ်ိာ 

အချျက်အ်လက်မ်ျျာ�- ဥပ်မျာအာ�ပြဖင်း် ်ကြားက်ာ�ချးလာှနှငှ်း် ်မျနှားဘ်ီလီး� အလင်း�်ပိ်တွမ်ျမုျျာ�၊ သသိာထူးင်းရ်ှိာှ�ရောသာ အပြမျင်းအ်ာရိုး�  မျးမျမျနှားမ်ျမုျျာ�နှငှ်း် ်

မျျက်စိ်ိအာရိုး�စိိ�က်မ်ျ ုအရောပြချအရောနား စိသည်တ်ွိ�က််ိ� သရိှိှိရောစိသည်် ်နားည်�်လမ်ျ�ပြဖစ်ိသည်။်

Keeler နားာ�စိည်န်ှငှ်း် ်နားာ�ပြပ်င်းပ်် စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာက်ိ� ပြပ်င်းပ််အကြားက်ာ�အာရိုး�  လမ်ျ�ရောကြားက်ာင်း�်၊ နားာ�စိည်အ်ရောပြမှျ�ပ်ါ�နှငှ်း် ်နားာ�အလယာပိ််�င်း�်တွိ�၏် 

အရောပြချအရောနားက်ိ� စိမ်ျ�သပ််ရိနားအ်တွကွ် ်ရိည်ရွ်ိယာဖ်နားတ်ွ�ီထူးာ�သည်။် နားာ�စိည်တ်ွငွ်း�်နှငှ်း် ်နားာ�အပြပ်င်းပိ််�င်း�် စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာက်ိ� နားာ�က်ိ�က်ပ်ြချင်း�်၊ 

နားာ�ထူးပိဲ်���င်းပ်ြချင်း�်၊ အကြားက်ာ�အာရိုး�  ဆိး��ရုိုး�ပြချင်း�်၊ နားာ�ထူးတဲွငွ်း ်အသးပြမျည်ပ်ြချင်း�်၊ ရောရိာင်းရ်ိမ်ျ�ပြချင်း�်နှငှ်း် ်နားာ�ထူး ဲပြပ်င်းပ််အရိာ�တုွု�င်းပ်ြချင်း�် စိသည်် ်နားာ�

အရောပြချအရောနားမျျာ�က်ိ� ဆိနား�်စိစ်ိရှိာှရောဖွရိနား ်အက်းအည်ရီောပ်�နှိ�င်းသ်ည်။်
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KEELER တွိ�က်ရိ်ို�က် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�

2. ဘေး��က်င်း�်လး�ပြု�းုဘေးရိ�
2.1 အလင်း�်ဘေးရိာင်းအ်ဆိုပ်ု်သင်း်မု်ျ

သတိုပုြုပ်ုရိန်- ဤက်ရုုိယာာမှျ ထု�တိုလ်တှိုဘ်ေးသာ အလင်း�်ဘေးရိာင်းသ်ည်း ်အနှတရိာယာပ်ြု�စိန်ှု�င်းဘ်ေးပြု�ရုှှပ်ါသည်း။် အလင်း�်ထုဘုေးတိုွ�

�ျုန်ကြားက်ာဘေးလဘေးလ အပြုမျင်းအ်ာရိုး�ထု�ုု�က်မု်ျ မျျာ�ဘေးလပြု�စိပ််ါသည်း။် ဤက်ရုုိယာာက်ု� အပြုမျင်း်ဆ်ိုး��ပြုပ်င်း�်အာ�တိုငွ်း ်လ�ပ််ဘေးဆိုာင်း်

ထုာ�သည််းအ်�ါ အလင်း�်�ွင်း်�်ျုန် 4 နာရီိနှငှ်း် ်မုျနစိ ်20 ကြားက်ာလှင်း ်ဘေး��က်င်း�်ဘေးရိ�လမ်ျ�ညွှှန် သတိုမှ်ျတို�်ျက်ထ်ုက် ်ဘေးက်ျာ်

လန်ွသာွ�ပ်ါလမ််ုျမျည်း။်

မျျက်စ်ိစုိမ်ျ�သပ််က်ရုုိယာာမျျာ�အတိုကွ် ်အလင်း�်ဘေးရိာင်းပ်ြု�ည်းအ်နှတရိာယာက််ု� အထု�ူမျသတိုမှ်ျတိုထ်ုာ�ဘေးသာ်လည်း�် လနူာ၏ 

ပြုမျင်းလ်ာှသု� ် ဘေးရိာက်မ်ျည််း ်အလင်း�်အာ�က်ု� သက်ဆ်ိုု�င်းရ်ိာ ဘေးရိာဂါါစိစိတ်ိုမ်ျ�အလု�က် ်သင်း်ဘ်ေးတိုာ်သလု� အနည်း�်ဆိုး��ထုာ�

ဘေးစိလု�ပ်ါသည်း။် မျျက်တ်ိုငွ်း�်မှျန်ဆိုး��ရုိုး�ထုာ�ရိဘေးသာ က်ဘေးလ�မျျာ�၊ လမူျျာ�နှငှ်း် ်မျျက်စ်ိဘုေးရိာဂါါ�းစိာ�ဘေးနရိဘေးသာ လမူျျာ�

အတိုကွ် ်အနှတရိာယာအ်ရုှှဆိုး��ပြု�စိပ််ါသည်း။် ပြုမျင်းလ်ာှသည်း ်24 နာရီိအတိုငွ်း�် တိုညူ်းသီည််း ်သု�မ်ျဟု�တို ်ဆိုင်းတ်ိုစူိက်ပ််စိစည်း�်

မှျ အလင်း�်ဘေးရိာင်းထ်ုဘုေးတိုွ�မုျပ်ါက်လည်း�် အနှတရိာယာပ်ြု�စိန်ှု�င်းဘ်ေးပြု�တိုု��နှု�င်းပ််ါသည်း။် အထု�ူသပြု�င်း် ်ပြုမျင်းလ်ာှက်ု� �လက်ရ်ှ်ှမီျ�သ�ီ

ပြု�င်း် ်ပ်း�ရုိပ််�မ်ျ�ယာသူည််းအ်�ါ ဤသု� ်ပြု�စိတ်ိုတိုပ််ါသည်း။် 

Keeler Ltd သည်း ်ဘေးတိုာင်း�်ဆိုု��ျက်အ်ရိ အသး��ပြုပ်ုသအူာ� က်ရုုိယာာ၏ သက်ဆ်ိုု�င်းရ်ိာ အလင်း�်အာ�ထု�တိုလ်တှိုမု်ျက်ု� 

ပြုပ်သဘေးသာ ဇယာာ�တိုစိ�်�ဘေးပ်�ထုာ�ပ်ါသည်း။်

2.2 သတိုဘုေးပ်��ျက်မ်ျျာ�နှငှ်း် ်သတိုပုြုပ်ုစိရိာမျျာ�

က်ရိိိယာာမျျာ�နှငှ်း် ်၎င်း�်ဆိက်စ်ိပ််ပ်စိစည်�်မျျာ�သည် ်Keeler Ltd ၏ မျးပိ်�င်းပ်ြဖစ်ိမျသှာလှင်း ်က်ွနှ်�ပ််တွိ�က််ရိိိယာာမျျာ� ရောက်ာင်း�်မျနွားစ်ိာွနှငှ်း် ်ရောဘီ�က်င်း�်

စိာွ လ�ပ််ရောဆိာင်းရ်ောကြားက်ာင်း�် အာမျချးသည်က််ိ� မျတှွသ်ာ�ပ်ါ။ အပြချာ�ရောသာ ဆိက်စ်ိပ််ပ်စိစည်�်မျျာ� အသး��ပြပ်ုပြချင်း�်သည် ်လှပ််စိစ်ိသးလိ�က်ထ်ူး�တွ်

လတှွမ်ျကု်ိ� ပြမျင်း်မ်ျာ�ရောစိနှိ�င်းသ်လိ� လှပ််စိစ်ိသးလိ�က် ်ချးနှိ�င်းအ်ာ�က်ိ� ရောလျာက််ျရောစိနှိ�င်းပ်ြီးပီ်� မျမျနှားက််နားရ်ောသာ လ�ပ််ရောဆိာင်းမ်ျကု်ိ� ပြဖစ်ိရောစိပ်ါသည်။်

က်ရိိိယာာက်ိ� ရောဘီ�က်င်း�်စိာွလ�ပ််ရောဆိာင်းန်ှိ�င်းရ်ောစိရိနား ်ရောအာက်ပ််ါကြိုက်ို တွင်းက််ာက်ယွာမ်ျမုျျာ�က်ိ� ကြားက်ည််ရု်ိုရောလလ်ာပ်ါ။

သတိုဘုေးပ်��ျက်မ်ျျာ�

• သသိသိာသာပ်ျက်စီ်ိ�ရောနားရောကြားက်ာင်း�် ရောတွွ� ရှိှိပ်ါက် က်ရိိိယာာက်ိ� အသး��မျပြပ်ုပ်ါနှငှ်း်၊် ပ်ျက်စီ်ိ�မျ ုသိ�မ်ျဟ�တွ ်တွလွအဲသး��ပြပ်ုမျ ုလက်ခဏာာရှိှိ၊မျ

ရှိှိက်ိ� အချါအာ�ရောလျာ်စိာွစိစ်ိရောဆိ�ရောပ်�ပ်ါ။

• အသး��မျပြပ်ုမီျ သယာယ်ားမျ ု/ သမ်ိျ�ဆိည်�်မျ ုအထူးအိချိ�က်လ်က်ခဏာာရှိှိ၊မျရှိှိ Keeler ထူး�တွက််�နားက််ိ� စိစ်ိရောဆိ�ပ်ါ။

• မီျ�ရောလာင်းလ်ယွာရ်ောသာ ဓာာတွရ်ောင်းွ� /အရိည်မ်ျျာ�ရှိှိရိာတွငွ်း ်သိ�မ်ျဟ�တွ ်ရောအာက်စီ်ိဂျင်းပ်ြပ်ည််�်ရောသာရောနားရိာတွငွ်း ်အသး��မျပြပ်ုပ်ါနှငှ်း်။်

• ယားအက်စ််ိဖက်ဒ်ီရိယာဥ်ပ်ရောဒီအရိ ဤစိက်ပ််စိစည်�်က်ိ� ဆိရိာ�နား ်သိ�မ်ျဟ�တွ ်ရောဆိ��ါ�က်�သသးမျ ှရောရိာင်း�်ချျပြချင်း�် သိ�မ်ျဟ�တွ ်ထူးိ�သးတွိ�၏် 

ညွှှနားက်ြားက်ာ�ချျက်ပ်ြဖင်း် ်ရောရိာင်း�်ချျပြချင်း�်က်ိ� တွာ�ပြမျစ်ိထူးာ�သည်။်

• ဤစိက်ပ််စိစည်�်က်ိ� အလိ�က်အ်ထူးိ�က်ရ်ောလက််ျင်း်မ်ျရုှိှိရောသာ ချငွ်း်ပ်ြပ်ုချျက်ရ်ိ က်ျနား�်မျာရောရိ�ရောစိာင်း်ရ်ောရှိာှက်မ်ျ ုက်ွမ်ျ�က်ျင်းသ်းမျျာ�သာ အသး��ပြပ်ု

ရောစိလိ�ပ်ါသည်။်

• ဤထူး�တွက််�နားက််ိ� အရိည်တ်ွငွ်း ်မျစိိမ်ျထူးာ�သင်း်ပ််ါ။

• ပ်ါ�ါချလ�တွန်ှငှ်း် ်ပ်င်းမ်ျပ်လတွသ်ည် ်စိက်ပ််စိစည်�်က်ိ� ပ်င်းမ်ျပ်ါ�ါအာ�မျ ှချွထဲူး�တွရ်ောပ်�သည်် ်နားည်�်လမ်ျ�မျျာ�ပြဖစ်ိပ်ါသည် ်– ပ်ါ�ါချလ�တွန်ှငှ်း် ်

ပ်င်းမ်ျပ်လတွက််ိ� အချျိနားတ်ွိ�င်း�် လက်လ်မ်ှျ�မီျရောအာင်းထ်ူးာ�ပ်ါ။

• ပ်ါ�ါချလ�တွက််ိ� နှှပ်ိ်ရိချက်ရ်ောအာင်း ်က်ရိိိယာာက်ိ� မျထူးာ�ပ်ါနှငှ်း် ်သိ�မ်ျဟ�တွ ်ပ်င်းမ်ျပ်လတွက််ိ� နားးရိးရှိှိ ပ်လတွရ်ောပ်ါက်မ်ျ ှပြဖုတွထ်ူးာ�ပ်ါ။
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• သနား ်ရ်ှိှင်း�်ရောရိ� မျလ�ပ််မီျနှငှ်း် ်မျစိစ်ိရောဆိ�မီျ လှပ််စိစ်ိပ်ါ�ါအာ�က်ိ� ပိ်တွပ်ြီးပီ်� ပ်င်းမ်ျပ်ါ�ါအာ�မျ ှပြဖုတွပ််ါ၊

• ထူး�တွက််�နားတ်ွငွ်း ်မျးမျမျနှားရ်ောသာ အနားး ်၊ အပ်း သိ�မ်ျဟ�တွ ်မီျ�ချိ��မျျာ� ထူးကွ်လ်ာပ်ါက် အသး��ပြပ်ုမျကု်ိ� ချျက်ခ်ျျင်း�် ရိပ််တွနား ်ပ််ါ။ ပ်ျက်စီ်ိ�ရောနားရောသာ 
ထူး�တွက််�နား ်သိ�မ်ျဟ�တွ ်အစိိတွအ်ပိ်�င်း�်က်ိ� ဆိက်လ်က်အ်သး��ပြပ်ုပ်ါက် ထူးခိျိ�က်ဒ်ီဏာရ်ိာရိမျမုျျာ� ပြဖစ်ိနှိ�င်းသ်ည်။်

• အထူးိ�င်းအ်ာ�သငွ်း�်စိက် ်သိ�မ်ျဟ�တွ ်လက်က််ိ�င်းစ်ိက်ပ််စိစည်�်၏ လှပ််စီိ�ပ်တွလ်မ်ျ�ရှိှိ အဖိ�၊ အမျစိနွား�်မျျာ� သိ�မ်ျဟ�တွ ်လှပ််စီိ�ပ်တွလ်မ်ျ�ရှိှိ 
အဖိ�၊ အမျစိနွား�်မျျာ�နှငှ်း် ်လးနားာက်ိ� တွစ်ိပြီးပိ်ုင်းတ်ွည်�် မျထူးပိ်ါနှငှ်း်။်

သတိုပုြုပ်ု�ျက််

• Keeler ရောထူးာက်ခ်ျးချျက်ရ်ိ ပ်စိစည်�်မျျာ�နှငှ်း် ်ဆိက်စ်ိပ််ပ်စိစည်�် အစိစ်ိအမျနှားမ်ျျာ�က်ိ�သာ အသး��ပြပ်ုပ်ါ၊ သိ�မ်ျဟ�တွလ်ှင်း ်စိက်ပ််စိစည်�် ရောဘီ�
က်င်း�်ရောရိ�နှငှ်း် ်လ�ပ််ရောဆိာင်းခ်ျျက်က််ိ� ထူးခိျိ�က်န်ှိ�င်းသ်ည်။်

• အပိ်�င်း�် 11 တွငွ်း ်ရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည်် ်ဆိက်စ်ိပ််ပ်စိစည်�်မျျာ� ပြဖစ်ိရောသာ Keeler ရောထူးာက်ခ်ျးချျက်ရ်ိ ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�၊ အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာ
မျျာ�နှငှ်း် ်ပ်ါ�ါပ်စိစည်�်မျျာ�က်ိ�သာ အသး��ပြပ်ုပ်ါ။

• LED ရောမျာ်ဂျ��၏ စိက်ပ််စိစည်�်အရောဟာင်း�်မျျာ�နှငှ်း် ်တွွဖဲက်အ်သး��ပြပ်ုနှိ�င်းမ်ျရုှိှိ၊မျရှိှိအာ� စိစ်ိရောဆိ�ထူးာ�ပြချင်း�် မျရှိှိပ်ါ။

• ပ်တွ�်နား�်က်ျင်း ်အပ်းချျိနား ်+10°C နှငှ်း် ်+35°C ကြားက်ာ�တွငွ်း ်ထူး�တွက််�နားက််ိ� ရောဘီ�က်င်း�်စိာွ လ�ပ််ရောဆိာင်းန်ှိ�င်းရ်ောစိရိနား ်ဒီဇိီို�င်း�်ထူး�တွထ်ူးာ�သည်။်

• အလင်း�်ယာိ�င်းမ်ျ ုစိမ်ျ�သပ််စိင်း ်မျးက်ွမဲျျာ�နှငှ်း် ်အဒီက်(်ပ််)တွာမျျာ�က်ိ� EN/IEC 60601-1 နှငှ်း် ်EN/IEC 60601-1-2 နှငှ်း်အ်ည် ီရောဆိာင်းရွ်ိက််
ထူးာ�ရောသာ ပ်ါ�ါပ်စိစည်�်မျျာ�နှငှ်း် ်စိက်ပ််စိစည်�်မျျာ�က်ိ� ရောပ်ါင်း�်စိပ််၍သာ အသး��ပြပ်ုသင်း်သ်ည်။် 

• က် ရောလ�မျျာ� လက်လ်မ်ှျ�မျမီျရောသာရောနားရိာတွငွ်း ်ထူးာ�ပ်ါ။

• ဖဲွ�စိည်�်ရိာမျ ှရောင်းွ�ရိည်ဖဲွ်� ပြချင်း�်က်ိ� က်ာက်ယွာရ်ိနား ်အသး��မျပြပ်ုမီျ က်ရိိိယာာက်ိ� အချနား�်တွငွ်း�်အပ်းချျိနားတ်ွငွ်း ်ထူးာ�ပ်ါ။

• အချနား�်တွငွ်း�်သး��သာပြဖစ်ိသည် ်(စိိ�ထူးိ�င်း�်မျမုျ ှက်ာက်ယွာပ််ါ)။

• အတွငွ်း�်တွငွ်း ်သး��စိွဲသး အသး��ပြပ်ုနှိ�င်းရ်ောသာ အစိိတွအ်ပိ်�င်း�်မျျာ� မျပ်ါရှိှိပ်ါ။ ရောနားာက်ထ်ူးပ်် အချျက်အ်လက်မ်ျျာ� သရိှိှိရိနား ်ချငွ်း်ပ်ြပ်ုချျက်ရ်ိ 
�နားရ်ောဆိာင်းမ်ျ ုက်ိ�ယာစ်ိာ�လယှာမ်ျျာ�က်ိ� ဆိက်သ်ယွာပ််ါ။

• ထူးခိျိ�က်ဒ်ီဏာရ်ိာရိမျ ုသိ�မ်ျဟ�တွ ်က်ရိိိယာာပ်ျက်စီ်ိ�မျ ုအနှတရိာယာက််ိ� ရောလှာခ်ျျရိနား ်စိက်ပ််စိစည်�်က်ိ� ရောဒီါခ်ျစ်ိရောတွရှိှင်းတ်ွငွ်း ်ရောသချျာလး�ပြချးု
ရောအာင်း ်တွပ််ဆိင်းပ််ါ။

• ပ်�ဂုိုလရ်ောရိ� ထူးခိျိ�က်ဒ်ီဏာရ်ိာရိမျ/ုပ်စိစည်�်က်ရိိိယာာ ထူးခိျိ�က်ပ််ျက်စီ်ိ�ပြချင်း�်မျ ှက်ာက်ယွာရ်ိနား ်သနား ်ရ်ှိှင်း�်ရောရိ�/ပ်း�မျနှား ်ပြပ်ုပြပ်င်းထ်ူးနိား�်သမ်ိျ�ရောရိ� 
လမ်ျ�ညွှှနားခ်ျျက်မ်ျျာ�က်ိ� လိ�က်န်ားာရောဆိာင်းရွ်ိက်ပ််ါ။

• ဤ IFU တွငွ်း ်ရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�ရောသာ ညွှှနားက်ြားက်ာ�ချျက်မ်ျျာ�အတွိ�င်း�် အကြားက်းပြပ်ုထူးာ�သည်် ်ပ်း�မျနှား ်ပြပ်ုပြပ်င်းထ်ူးနိား�်သမ်ိျ�ရောရိ�က်ိ� လ�ပ််ရောဆိာင်းရ်ိနား ်မျ
ရောအာင်းပ်ြမျင်းပ််ါက် ထူး�တွက််�နား၏် အသး��ပြပ်ုနှိ�င်းရ်ောသာ သက်တ်ွမ်ျ�မျာှ ရောလျာန်ားည်�်သာွ�နှိ�င်းသ်ည်။်

• ထူး�တွက််�နားသ်က်တ်ွမ်ျ� က်�နားဆ်ိး��ပ်ါက် ရောဒီသဆိိ�င်းရ်ိာ ပ်တွ�်နား�်က်ျင်းထ်ူးနိား�်သမ်ိျ�က်ာက်ယွာရ်ောရိ� လမ်ျ�ညွှှနားခ်ျျက်မ်ျျာ�နှငှ်း်အ်ည် ီစိနွား ်ပ််စ်ိ
ဖယာရ်ှိာှ�ပ်ါ။

• က်ရိိိယာာက်ိ� သ�ီသနား ်ထ်ူးာ�ရှိှိရိနား ်မိျနား�်ကြိုက်ို �မျ ှပြဖုတွပ််ါ သိ�မ်ျဟ�တွ ်မိျနား�်က်ိ� ပိ်တွပ််ါ။

• ထူး�တွက််�နားန်ှငှ်း် ်နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�်မျျာ�က်ိ� ပိ်��သတွထ်ူးာ�ပြချင်း�်မျရှိှပိ်ါ။ ထူးခိျိ�က်ဒ်ီဏာရ်ိာရိထူးာ�ရောသာ တွစိရ်ှိ�ှ�ရောပ််တွငွ်း ်အသး��မျပြပ်ုပ်ါနှငှ်း်။်

• အသစ်ိ သိ�မ်ျဟ�တွ ်ပိ်��သတွထ်ူးာ�ရောသာ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�်က်ိ� အသး��ပြပ်ုပြချင်း�်သည် ်အဆိပ်ိ်အရောတွာက်န်ှငှ်း် ်ရောရိာဂါပိ်��မျာှ�မျျာ� 
ပ်ျး� နှ ှး�်င်းရ်ောရိာက်မ်ျ ုအနှတရိာယာက််ိ� နားည်�်ပ်ါ�ရောစိသည်။်

• အသး��ပြပ်ုပြီးပီ်�သာ� နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�်မျျာ�က်ိ� စိနွား ်ပ််စ်ိရိာတွငွ်း ်ရောရိာဂါက်း�စိက်ရ်ောစိနှိ�င်းရ်ောသာ ဇီို�ရော�ဒီ ရောဆိ�ပ်ည်ာ စိနွား ်ပ််စ်ိပ်စိစည်�်
မျျာ�နှငှ်း် ်ပ်တွသ်က်ရ်ောသာ ရောဒီသဆိိ�င်းရ်ိာ စိည်�်မျျဉ်�မျျာ� သိ�မ်ျဟ�တွ ်လက်ရ်ှိှိရောဆိ�ပ်ည်ာ ရောဆိာင်းရွ်ိက်ခ်ျျက်မ်ျျာ�အရိ လ�ပ််ရောဆိာင်းသ်င်း််
သည်။်
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အာ�သငွ်း�်က်ရုုိယာာမျျာ�

• မိျနား�်ပ်ါ�ါ အဒီက်(်ပ််)တွာက်ိ� ပ်ျက်စီ်ိ�ရောနားရောသာ မျိနား�်ပ်လတွရ်ောပ်ါက်ထ်ူးသဲိ� ် မျထူးည််ပ််ါနှငှ်း်။်

•  အသး��ပြပ်ုသးအတွကွ် ်ချလ�တွတ်ွိ�က်န်ှိ�င်းရ်ောသာ သိ�မ်ျဟ�တွ ်ထူးခိျိ�က်ရ်ောစိနှိ�င်းရ်ောသာ အနှတရိာယာက််ိ� ဖယာရ်ှိာှ�ရိနား ်ပ်ါ�ါကြိုက်ို �က်ိ� 
အရောသအချျာဆိွပဲ်ါ။

• Keeler လသီယီား အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာမျျာ�တွငွ်း ်အနားရီောရိာင်း ်ရောအာက်ရ်ောပြချပ်ါ�င်းရ်ောသာ Keeler လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�က်ိ�သာ အသး��ပြပ်ုနှိ�င်းသ်ည်။် 
Keeler လသီယီား အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာမျျာ�တွငွ်း ်အပြပ်ာရောရိာင်း ်ရောအာက်ရ်ောပြချပ်ါ�င်းရ်ောသာ Keeler လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�က်ိ� ထူးည််သ်ငွ်း�်တွပ််ဆိင်း်
ပြချင်း�် မျပြပ်ုပ်ါနှငှ်း်။် Keeler လက်က််ိ�င်းန်ှငှ်း် ်မီျ�သ�ီ ချွပဲြချာ�ရောရွိ�ထူး�တွပ်ြချင်း�်က်ိ� က်ိ��က်ာ�ဖတွရု်ိုပ်ါ။

တိုု�က်ရု်ို�က် ်က်ရုုိယာာမျျာ�

• က်ရိိိယာာရောချါင်း�်မျျာ�က်ိ� လက်က််ိ�င်းန်ှငှ်း် ်ချျိတွဆ်ိက်တ်ွပ််ဆိင်းသ်ည််အ်ချါ က်ရိိိယာာထူးရဲှိှိ မီျ�သ�ီ�ိ�အ်ာ�သည် ်လက်က််ိ�င်း�ိ်�အ်ာ�နှငှ်း် ်တွးည်ီ
မျရုှိှိ၊ မျရှိှိက်ိ� စိစ်ိရောဆိ�ပ်ါ။

• က်ရိိိယာာရောချါင်း�်မျျာ�က်ိ� လက်က််ိ�င်းန်ှငှ်း် ်ချျိတွဆ်ိက်တ်ွပ််ဆိင်းသ်ည််အ်ချါ အစိိတွအ်ပိ်�င်း�်မျျာ�ကြားက်ာ� ည်ပ််မျရောနားရောစိရိနား ်အထူးး�သတွပိြပ်ု 
ရောဆိာင်းရွ်ိက်ပ််ါ။

• စိမ်ျ�သပ််မျ ုပြီးပီ်�ဆိး��သာွ�သည််အ်ချါ ချလ�တွက််ိ� ပိ်တွထ်ူးာ�ရောကြားက်ာင်း�် ရောသချျာပ်ါရောစိ။

• Keeler ပ်ရောရိာ်ဖက်ရ်ှိှင်းန်ားယာ ်မျျက်စိိတွငွ်း�် အလင်း�်ယာိ�င်းမ်ျ ုစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�တွငွ်း ်အာ�ရောက်ာင်း�်ရောသာ သးလိ�က်မ်ျျာ� ပ်ါ�င်း်
သည်။် နှလှး��ချ�နားန်ှနုား�်ထူးနိား�် လှပ််စိစ်ိက်ရိိိယာာမျျာ�နှငှ်း် ်သးလိ�က်န်ားည်�်ပြဖင်း် ်သမ်ိျ�ဆိည်�်ထူးာ�ရောသာ ရောဒီတွာမျျာ�သည် ်သးလိ�က်ရ်ောကြားက်ာင်း် ်
ထူးခိျိ�က်ပ်ြချင်း�် သိ�မ်ျဟ�တွ ်ပ်ျက်စီ်ိ�ပြချင်း�်မျျာ� ရှိှိပ်ါမျည်။်

• အာ�ရောက်ာင်း�်ရောသာ သးလိ�က်စ်ိက်က််ငွ်း�်မျျာ�သည် ်ထူးခိျိ�က်လ်ယွာရ်ောသာ လှပ််စိစ်ိစိနားစ်ိသး�� သိ�မ်ျဟ�တွ ်စိက်အ်ာ�သး�� စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�က်ိ� 
ဖိအာ�ရောပ်�ထူးနိား�်ချျုပ််ပြချင်း�် သိ�မ်ျဟ�တွ ်ပ်း�ပ်ျက်ရ်ောစိပြချင်း�်မျျာ� ပြဖစ်ိနှိ�င်းသ်ည်။် အလနွားထ်ူးခိျိ�က်လ်ယွာရ်ောသာ က်ရိိိယာာမျျာ�မျာှ ပ်ျက်စီ်ိ�သာွ�သည််
အထူးပိ်င်း ်ပြဖစ်ိနှိ�င်းသ်ည်။် ၎င်း�်စိက်ပ််စိစည်�်မျျာ�နှငှ်း် ်မျထူးရိောတွွ� နှိ�င်းသ်ည်် ်လး�ပြချးု ရောသာ အက်ာွအရော��တွငွ်း ်သးလိ�က်မ်ျျာ�က်ိ� အပြီးမဲျထူးာ�ရှိှပိ်ါ။

• Keeler မျျက်စိ်ိတွငွ်း�် အလင်း�်ယာိ�င်းမ်ျ ုစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�နှငှ်း် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�က်ိ� ပ်တွ�်နား�်က်ျင်း ်အပ်းချျိနား ်35°C 
အထူးက်တ်ွငွ်း ်အသး��မျပြပ်ုရိပ်ါ။

• စိနွား ်ပ််စ်ိထူးာ�ရောသာ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�်က်ိ� ရောလထူးည််စ်ိစ်ိရောဆိ�ရိာတွငွ်း ်အသး��မျပြပ်ုသင်း်ပ််ါ။

• ပြပ်နားသ်း��နှိ�င်းရ်ောသာ ပ်လတွစ်ိတွစ်ိ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�်သည် ်ချရိမ်ျ�လနွားရ်ောရိာင်းပ်ြချည်၊် ရောပြချာက်ရ်ောသွ�ရောသာ အပ်း သိ�မ်ျဟ�တွ ်ဂမ်ျမျာ 
ရောရိာင်းပ်ြချည်တ်ွိ�န်ှငှ်း ် ်ထူးရိောတွွ�ပ်ါက် အရိည်အ်ရောသ�ွနားမိျ်က််ျ ပ်ျက်စီ်ိ�သာွ�ပ်ါမျည်။် ယာင်း�်က်ဲသ်ိ� ် ပိ်��သတွပ်ြချင်း�်နားည်�်လမ်ျ�မျျာ�က်ိ� အသး��မျပြပ်ုရိပ်ါ။

• မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�်မျျာ� သး��စိွမဲျကု်ိ� ရောက်ာင်း�်စိာွ ရောလက််ျင်း်သ်င်းယ်ားထူးာ�ရောသာ ဆိရိာ�နားမ်ျျာ�သာ ဤစိက်ပ််စိစည်�်က်ိ� အသး��ပြပ်ုရိမျည်။်

�က်ထ်ုရီိမျျာ�နှငှ်း် ်LED မီျ�သ�ီမျျာ�

• ပ်း�ပ်ျက်ရ်ောနားရောသာ၊ ယာိ�စိိမျ််ရောနားရောသာ၊ သးရောချျ�တွက်ရ်ောနားရောသာ၊ အသငွ်းအ်ပြပ်င်းအ်ာ�ပြဖင်း် ်ပ်ျက်စီ်ိ�ရောနားရောသာ ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�က်ိ� အသး��မျပြပ်ုပ်ါ
နှငှ်း်။် ပ်ျက်စီ်ိ�ရောနားရောသာ သိ�မ်ျဟ�တွ ်ယာိ�စိိမျ််ရောနားရောသာ ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�က်ိ� ဂရို�တွစိိ�က် ်က်ိ�င်းတ်ွယွာပ််ါ။ သင်းသ်ည် ်လှပ််က်း�ပ်စိစည်�်နှငှ်း် ်ထူးရိောတွွ�
မိျပ်ါက် ထူးရိောတွွ�ထူးာ�ရောသာ ရောနားရိာက်ိ� ဆိပ််ပြပ်ာနှငှ်း် ်ရောရိတွိ� ်ပြဖင်း် ်ရောဆိ�ရောကြားက်ာပ်ါ။ မျျက်လ်း��နှငှ်း် ်ထူးရိောတွွ�မိျပ်ါက် ရောဆိ�က်�သမျ ုအပြမျနားရ်ိယားပ်ါ။

• ဘီက်ထ်ူးရီိတွပ််ဆိင်းမ်ျ ုမျနှားက််နားရ်ောကြားက်ာင်း�် ရောသချျာပ်ါရောစိ၊ သိ�မ်ျဟ�တွလ်ှင်း ်ပ်�ဂုို လရ်ောရိ� ထူးခိျိ�က်ဒ်ီဏာရ်ိာရိမျ/ု က်ရိိိယာာထူးခိျိ�က်ပ််ျက်စီ်ိ�မျ ုပြဖစ်ိ
နှိ�င်းသ်ည်။်

• ဘီက်ထ်ူးရီိ အမျျို�အစိာ�မျျာ�က်ိ� မျရောရိာပ်ါနှငှ်း်။်

• ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်၍ မျရိနှိ�င်းရ်ောသာ ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�က်ိ� စိမ်ျ�ပြီးပီ်� အာ�မျသငွ်း�်ကြားက်ည််ပ််ါနှငှ်း်။်

• အပ်းချျိနား ်35˚C အထူးက် ်သိ�မ်ျဟ�တွ ်10˚C ရောအာက် ်ပ်တွ�်နား�်က်ျင်းတ်ွငွ်း ်ဘီက်ထ်ူးရီိအာ�မျသငွ်း�်ပ်ါနှငှ်း်။် 

• ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်နှိ�င်းရ်ောသာ ဓာာတွခ်ျမဲျျာ� လသဲည််အ်ချါ လက်က််ိ�င်းက််ိ� ပိ်တွပ်ြီးပီ်�မျသှာ ဓာာတွခ်ျအဲသစ်ိထူးည််ပ််ါ။ ရောအာက်ရ်ောပြချ အဖး��
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KEELER တွိ�က်ရိ်ို�က် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�

ပိ်တွပ်ြီးပီ်� လက်က််ိ�င်းက််ိ� အာ�သငွ်း�်ပ်ါ။

• လှပ််စီိ�ပ်တွလ်မ်ျ�တွိ� ပြဖစ်ိရောပ််ပ်ါက် LED မီျ�လင်း�်လာသည်အ်ထူး ိလက်က််ိ�င်းက််ိ� အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာတွငွ်း ်တွပ််ထူးာ�ပြချင်း�်ပြဖင်း် ်
ဘီက်ထ်ူးရီိက်ိ� ပြပ်နားလ်ည်သ်က်�်င်းလ်�ပ််ရောဆိာင်းပ််ါ။ ၎င်း�်သည် ်ဘီက်ထ်ူးရီိ ပ်ျက်စီ်ိ�မျမုျ ှက်ာက်ယွာရ်ိနား ်ထူးည််သ်ငွ်း�်တွပ််ဆိင်းထ်ူးာ�ရောသာ 
က်ာက်ယွာရ်ောရိ�စိက်ပ််စိစည်�် ပြဖစ်ိသည်။်

• သင်း်က််ရိိိယာာသည် ်ကြားက်ာရှိညှ်အ်သး��ပြပ်ုရိနားအ်တွကွ် ်မျဟ�တွပ််ါက် ဓာာတွခ်ျဘဲီက်ထ်ူးရီိရောပြချာက်မ်ျျာ�က်ိ� ဖယာရ်ှိာှ�သင်း်သ်ည်။်

• ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�က်ိ� ပြဖုတွပ်ြချင်း�် သိ�မ်ျဟ�တွ ်ပြပ်င်းဆ်ိင်းပ်ြချင်း�်မျျာ� မျပြပ်ုပ်ါနှငှ်း်။် အတွငွ်း�်တွငွ်း ်အသး��ပြပ်ုနှိ�င်းရ်ောသာ အစိိတွအ်ပိ်�င်း�်မျျာ� မျရှိှိပ်ါ။

• ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�အာ� မီျ�ရိုို � ၍ပြဖစ်ိရောစိ၊ထူးိ��ချွ၍ဲပြဖစ်ိရောစိ သိ�မ်ျဟ�တွ ်တွိ�ရောတွာင်း�်သည််ဆ်ိာ�က်စ်ိတွငွ်း ်မျစိနွား ်ပ််စ်ိပ်ါနှငှ်း်။်

• ရောဒီသဆိိ�င်းရ်ိာ ပ်တွ�်နား�်က်ျင်းထ်ူးနိား�်သမ်ိျ�က်ာက်ယွာရ်ောရိ� စိည်�်မျျဉ်�မျျာ�နှငှ်း်အ်ည် ီဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�က်ိ� စိနွား ်ပ််စ်ိပ်ါ။

• စိနွား ်ပ််စ်ိရောနားစိဉ် တွိ�ရောတွာင်း�်သည််ဆ်ိာ�က်စ်ိ မျပြဖစ်ိရောပ််ရောစိရိနား ်ဘီက်ထ်ူးရီိအစိနွား�်မျျာ�က်ိ� တွပ်ိ်ပြဖင်း် ်က်ပ််ထူးာ�ပ်ါ။

• ဘီက်ထ်ူးရီိက်ိ� ဖယာရ်ှိာှ�ပြီးပီ်�သည််ရ်ောနားာက် ်ဘီက်ထ်ူးရီိအစိနွား�်မျျာ�နှငှ်း် ်လးနားာက်ိ� တွစ်ိပြီးပိ်ုင်းတ်ွည်�် မျထူးပိ်ါနှငှ်း်။်

• မျတှွခ်ျျက်-် လသီယီား အိ�င်းယ်ာနွားန်ှငှ်း် ်NiMH ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�တွငွ်း ်မျာက်ျ�ရီိ၊ က်က်ဒ်ီမီျယားနှငှ်း် ်ချကဲ်ဲသ်ိ� ် အဆိပ်ိ်သင်း်ရ်ောစိရောသာ 
သပ်ိ်သည်�်ဆိပြမျင်း် ်သတွတ ုမျျာ� မျပ်ါ�င်းပ််ါ။

• အကြားက်းပြပ်ုထူးာ�ရောသာ အပြမျင်း်ဆ်ိး��အလင်း�်ဖွင်း်ခ်ျျိနားက််ိ� မျရောက်ျာ်လနွားပ််ါရောစိနှငှ်း်။်

• က်ရိိိယာာရောချါင်း�် မျတွပ််ဆိင်းမီ်ျ သိ�မ်ျဟ�တွ ်မီျ�သ�ီမျလမီဲျ လက်က််ိ�င်းခ်ျလ�တွက််ိ� အပြီးမဲျပိ်တွထ်ူးာ�ရောကြားက်ာင်း�် ရောသချျာပ်ါရောစိ။

• အသး��ပြပ်ုစိဉ်တွငွ်း ်မီျ�သ�ီမျျာ�/LED မျျာ�သည် ်အပ်းချျိနားခ်ျပ််ပြမျင်း်ပ်ြမျင်း်တ်ွငွ်း ်ရှိှိရောနားနှိ�င်းသ်ည် ်– အသး��မျပြပ်ုမီျ အရောအ�ချးထူးာ�ပ်ါ။ 
မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာနှငှ်း် ်မျျက်စိ်ိတွငွ်း�် အလင်း�်ယာိ�င်းမ်ျ ုစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာတွိ�က််ိ� 15 မိျနားစ်ိထူးက်က်ြားက်ာရောအာင်း ်ဆိက်တ်ွိ�က််
မျဖွင်း်ထ်ူးာ�သင်း်ပ််ါ။ ၎င်း�်တွိ�က််ိ� အာ�သငွ်း�်ထူးာ�ပြီးပီ်�ရောနားာက် ်သိ�မ်ျဟ�တွ ်15 မိျနားစ်ိနှငှ်း် ်10 မိျနားစ်ိရောက်ျာ်ကြားက်ာ ဖွင်း်ထ်ူးာ�ပြီးပီ်�ရောနားာက် ်
ရောနားာက်တ်ွစ်ိကြိုက်မ်ိျအသး��မျပြပ်ုမီျ အနားည်�်ဆိး�� မိျနားစ်ိချနား ် ်မီျ�ပိ်တွပ်ြီးပီ်� အရောအ�ချးထူးာ�ရိမျည်။်

• ရောဟလိ�ဂျင်း ်မီျ�သ�ီမျျာ�က်ိ� ဂရို�တွစိိ�က် ်က်ိ�င်းတ်ွယွာပ််ါ။ လက်ပ်ြဖင်း်ပ်ြချစ်ိမိျပ်ါက် သိ�မ်ျဟ�တွ ်ထူးခိျိ�က်မိ်ျပ်ါက် ရောဟလိ�ဂျင်း ်မီျ�သ�ီမျျာ� တွစ်ိ
စိစီိက်ွသဲာွ�နှိ�င်းသ်ည်။်

• မီျ�သ�ီပြဖုတွပ်ြီးပီ်�ရောနားာက်/်LED က်ိ� မီျ�သ�ီမျ ှပြဖုတွပ်ြီးပီ်�ရောနားာက် ်LED အစိနွား�်မျျာ�နှငှ်း် ်လးနားာက်ိ� တွစ်ိပြီးပိ်ုင်းတ်ွည်�် မျထူးရိိပ်ါ။

• မီျ�သ�ီလလဲယှာပ်ြချင်း�်အတွကွ် ်စိာမျျက်န်ှာှ 14 တွငွ်း ်ရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည်် ်ညွှှနားက်ြားက်ာ�ချျက်မ်ျျာ�က်ိ� က်ိ��က်ာ�ဖတွရု်ိုပ်ါ

2.3 အထု�ူညွှှန်ကြားက်ာ��ျက််
ရောအာက်ပ််ါ အထူးး�ညွှှနားက်ြားက်ာ�ချျက်တ်ွငွ်း ်ရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည်် ်လးနားာမျျာ�မျလှွ၍ဲ ဤစိက်ပ််စိစည်�်က်ိ� အသး��ပြပ်ုနှိ�င်းသ်ည်် ်လးနားာအရောရိအတွကွ်က််ိ� 
က်နား ်သ်တွထ်ူးာ�ပြချင်း�် မျရှိှိပ်ါ။ 

အာ�ရောက်ာင်း�်ရောသာ အလင်း�်ရောရိာင်း ်ပ်မျာဏာရောကြားက်ာင်း် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာနှငှ်း် ်မျျက်စိ်ိတွငွ်း�် အလင်း�်ယာိ�င်းမ်ျ ုစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာတွိ�သ်ည် ်
အလင်း�်ရောရိာင်းရ်ောကြားက်ာက်ရ်ောသာ လးနားာမျျာ�အတွကွ် ်အဆိင်းမ်ျရောပြပ် ပြဖစ်ိရောစိနှိ�င်းသ်ည်။် 

မျျက်စိ်ိတွငွ်း�် အလင်း�်ယာိ�င်းမ်ျ ုစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာနှငှ်း် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာတွိ�တ်ွငွ်း ်အသး��ပြပ်ုထူးာ�သည်် ်သးင်းယာအ်မ်ိျက်ျယာရ်ောစိရောသာ
ပ်စိစည်�်မျျာ�က် အပြမျင်းအ်ာရိုး�မျနုား�်ါ�မျနုှငှ်း် ်အလင်း�်ရောရိာင်းရ်ောကြားက်ာက်စိ်ိတွ ်ယာာယာလီက်ခဏာာမျျာ� ပြဖစ်ိရောစိနှိ�င်းသ်ည်။် သးင်းယာအ်မ်ိျက်ျယာရ်ောစိရောသာ 
မျျက်စ်ိဉ်�မျျာ�တွငွ်း ်ဆိိ���ါ�ရောသာ တွး� ်ပြပ်နားမ်ျမုျျာ�က်ိ� ရောတွွ�ရိချသဲည်။် 

နားာ�စိည်န်ှငှ်း် ်နားာ�အပြပ်င်းပိ််�င်း�် စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာနှငှ်း် ်စိပ််လျဉ်�၍ အနှတရိာယာမ်ျျာ� မျရှိှိသရောလာက် ်နားည်�်ပ်ါ�သည်။် စိမ်ျ�သပ််ရောနားစိဉ်အတွငွ်း�် 
အထူးး�သပြဖင်း် ်နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�်က်ိ� ရောရိာင်းရ်ိမ်ျ�ရောနားရောသာ နားာ�ရောချါင်း�်ရောပ်ါက်ထ်ူး ဲထူးည််သ်ငွ်း�်ရောနားစိဉ် အချျို �လးနားာမျျာ�က် အနားည်�်င်းယာ ်
အဆိင်းမ်ျရောပြပ်မျ ုချးစိာ�ရိသည်ဟ်� ဆိိ�နှိ�င်းသ်ည်။် နားာ�စိည်န်ှငှ်း် ်နားာ�အပြပ်င်းပိ််�င်း�် စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာက်ိ� အသစ်ိမျလထဲူးာ�ပ်ါက် သိ�မ်ျဟ�တွ ်ရောက်ာင်း�်
စိာွ မျသနား ်ရ်ှိှင်း�်ထူးာ�ပ်ါက် နားာ�တွစိ်ချ�မျ ှတွစ်ိချ�သိ� ် ရောရိာဂါက်း�စိက်န်ှိ�င်းသ်ည်။်
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KEELER တွိ�က်ရိ်ို�က် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�

3.  သန ််ရှှင်း�်ဘေးရိ�နှငှ်း် ်ပု်��သတိုပ်ြု�င်း�် လမ်ျ�ညွှှန်�ျက်မ်ျျာ�

က်ရုုိယာာ သု�မ်ျဟု�တို ်ဘေးအာက်ဘ်ေးပြု�ယာနူစိက််ု� မျသန ််စိင်း�်င်း ်ဝါယာာကြိုးက်ုု �က်ု� ဘေးသ�ျာစိာွပြု�ုတိုထ်ုာ�ပ်ါ။

ရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် ဤက်ရိိိယာာအတွကွ်သ်ာ ရောရိစိိမ်ျသနား ်စ်ိင်းပ်ြချင်း�်က်ိ� မျပြပ်ုလ�ပ််သင်း်ပ််ါ။ အပ်းရောပ်�စိက်ပ်ြဖင်း် ်အပ်းရောပ်�ပြချင်း�် သိ�မ်ျဟ�တွ ်
သနား ်စ်ိင်းအ်ရိည်တ်ွငွ်း ်စိိမ်ျထူးာ�ပြချင်း�် မျပြပ်ုလ�ပ််ပ်ါနှငှ်း်။် မျသနား ်စ်ိင်းခ်ျင်းတ်ွငွ်း ်ပ်ါ�ါရိင်း�်ပြမျစ်ိမျ ှပ်ါ�ါအာ�က်ိ� အပြီးမဲျပြဖတွထ်ူးာ�ပ်ါ။

1. ပြပ်င်းပ််မျျက်န်ှာှပြပ်င်းက််ိ� ရောရိစိ�ပ််ယားနှိ�င်းရ်ောသာပ်စိစည်�်တွစိ်ချ�ချ�၊ ရောရိသနား ်ဆ်ိတွွထ်ူးာ�ရောသာ / (ဆိပ််ပြပ်ာမျနုား ်ပ််မျာဏာ 2%) ဆိပ််ပြပ်ာရိည် ်
သိ�မ်ျဟ�တွ ်ရောရိ / (IPA ပ်မျာဏာ 70%) အိ�င်းဆ်ိိ�ပ်ရိို�ပိ်�င်း�်လအ်ရိက်ပ်ြပ်နားဆ်ိတွွထ်ူးာ�ရောသာ အရောမျ�ှမျက်ွတွသ်ည််အ်�တွပ်ြဖင်း် ်သ�တွပ််ါ။ 
အပြမျင်းအ်ာရိုး�ဆိိ�င်းရ်ိာ မျျက်န်ှာှပြပ်င်းမ်ျျာ�က်ိ� ရောရှိာှင်းပ််ါ။

2. မျလိ�အပ််ရောသာ ရောပ်ျာရ်ိည်မ်ျျာ� က်ရိိိယာာထူးသဲိ� ် မျ�င်းပ််ါရောစိနှငှ်း်။် အ�တွတ်ွငွ်း ်ရောပ်ျာရ်ိည်မ်ျျာ� မျစိိ�ရိှရဲောအာင်း ်သတွထိူးာ�ပြီးပီ်� အသး��ပြပ်ုပ်ါ။

3. မျျက်န်ှာှပြပ်င်းမ်ျျာ�က်ိ� အရောမျ�ွမျက်ွတွရ်ောသာ အ�တွသ်နား ်သ်နား ်သ်း��၍ ရောပြချာက်ရ်ောသွ�ရောအာင်း ်ပြပ်ုလ�ပ််ရိမျည်။်

4. အသး��ပြပ်ုပြီးပီ်�ရောသာ သနား ်စ်ိင်းပ််စိစည်�်မျျာ�က်ိ� အနှတရိာယာက််င်း�်စိာွ စိနွား ်ပ််စ်ိပ်ါ။

3.1 ပု်��သတိုပ်ြု�င်း�်
ပြပ်နားသ်း��နှိ�င်းရ်ောသာ ပ်လတွစ်ိတွစ်ိ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�်သည် ်ချရိမ်ျ�လနွားရ်ောရိာင်းပ်ြချည်၊် ရောပြချာက်ရ်ောသွ�ရောသာ အပ်း သိ�မ်ျဟ�တွ ်ဂမ်ျမျာ 
ရောရိာင်းပ်ြချည်တ်ွိ�န်ှငှ်း ် ်ထူးရိောတွွ�ပ်ါက် အရိည်အ်ရောသ�ွနားမိျ််က်ျသာွ�ပ်ါမျည်။် ယာင်း�်က်ဲသ်ိ� ် ပိ်��သတွပ်ြချင်း�်နားည်�်လမ်ျ�မျျာ�က်ိ� အသး��မျပြပ်ုရိပ်ါ။

1. ပြပ်နားသ်း��နှိ�င်းရ်ောသာ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�်တွငွ်း ်နားာ�ဖာရောချျ�မျျာ�၊ နားာ�တွငွ်း�်အည်စ်ိအရောကြားက်�မျျာ� သိ�မ်ျဟ�တွ ်ရောသ�ွမျျာ�ပြဖင်း် ်
ည်စ်ိရောပ်ရောနားပ်ါက် ပြပ်နားသ်း��၍ မျရိနှိ�င်းပ််ါ။ အနှတရိာယာက််င်း�်စိာွ စိနွား ်ပ််စ်ိပ်ါ။

2. စိက်ပ််စိစည်�်မျျက်န်ှာှပြပ်င်းအ်ာ�လး��က်ိ� ရောရိသနား ် ်/ (ဆိပ််ပြပ်ာမျနုား ်ပ််မျာဏာ 2%) ဆိပ််ပြပ်ာရိည်န်ှငှ်း် ်သင်း်ရ်ောတွာ်ရောသာ ဘီရိက်ရ်ှိှ်တွစ်ိချ�ချ�
က်ိ� အသး��ပြပ်ုပြီးပီ်� သနား ်ရ်ှိှင်း�်ပ်ါ။ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�်၏ ပ်တွတ ာပ်း�စိးမျျာ�တွငွ်း ်အဖွင်း်၊် အပိ်တွရ်ောနားရိာ နှစ်ှိချ�လး��က်ိ� သနား ်ရ်ှိှင်း�်ထူးာ�
ရောကြားက်ာင်း�် ရောသချျာပ်ါရောစိ။ အက်ရ်ောကြားက်ာင်း�်မျျာ�အာ�လး��က်ိ� �င်းရ်ောရိာက်သ်နား ်ရ်ှိှင်း�်ထူးာ�ရောကြားက်ာင်း�် ရောသချျာပ်ါရောစိ။ ရောပ်ျာ်ရိည်မ်ျျာ�က်ိ� 35°C 
ထူးက် ်မျရောက်ျာ်လှင်း ်အပ်းရောပ်�နှိ�င်းသ်ည်။်

3. ပြမျင်းရ်ောတွွ� နှိ�င်းရ်ောသာ အည်စ်ိအရောကြားက်�မျျာ�က်ိ� ဖယာရ်ှိာှ�ထူးာ�ရောကြားက်ာင်း�် ဂရို�တွစိိ�က် ်စိစ်ိရောဆိ�ပ်ါ။

4. အသး��ပြပ်ုပြီးပီ်�ရောသာ သနား ်စ်ိင်းပ််စိစည်�်မျျာ�က်ိ� အနှတရိာယာက််င်း�်စိာွ စိနွား ်ပ််စ်ိပ်ါ။

5. BS 3970 သိ�မ်ျဟ�တွ ်တွးည်ရီောသာ စိးနှနုား�်နှငှ်း် ်က်ိ�က်ည််ရီောကြားက်ာင်း�် အတွည်ပ်ြပ်ုထူးာ�သည်် ်ရောရိရောနှ�ွရောင်းွ� ပိ်��သတွစ်ိက်က််ိ� အသး��ပြပ်ုပြီးပီ်� ပိ်��
သတွပ််ါ။ လ�ပ််ရောဆိာင်းမ်ျစုိက်�်နား�် သတွမ်ျတှွခ်ျျက်မ်ျျာ�မျာှ ရောအာက်ပ််ါအတွိ�င်း�် ပြဖစ်ိသည်။် လ�ပ််ရောဆိာင်းမ်ျဖိုအာ� 2.25 ဘီာ�တွငွ်း ်ပိ်��
သတွအ်ပ်းချျိနားက််ိ� 134 - 138° အတွငွ်း�် ထူးာ�ရှိှိပြီးပီ်� အနားည်�်ဆိး�� 3 မိျနားစ်ိကြားက်ာ ပိ်��သတွပ််ါ။

6. သနား ်ရ်ှိှင်း�်ရောရိ� နှငှ်း်/်သိ�မ်ျဟ�တွ ်ပိ်��သတွမ်ျ ုလ�ပ််င်းနား�်စိဉ်မျျာ�အတွိ�င်း�် လိ�က်န်ားာရောဆိာင်းရွ်ိက်ပ်ြချင်း�်ပြဖင်း် ်စိက်ပ််စိစည်�်သည် ်ပြမျင်း်
ရောတွွ� နှိ�င်းရ်ောသာ အစိိ�င်းအ်ချမဲျျာ�က်ိ� ဖယာရ်ှိာှ�ရောပ်�ပြီးပီ်� ရိည်ရွ်ိယာထ်ူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် လ�ပ််ရောဆိာင်းက််ာ ၎င်း�်၏ ရိည်ရွ်ိယာထ်ူးာ�
ရောသာ အသး��ပြပ်ုမျအုတွကွ် ်သင်း်ရ်ောတွာ်ရောကြားက်ာင်း�် ရောတွွ� ရှိှိရိပ်ါသည်။် စိက်ပ််ျက်ရ်ောနားပ်ါက် အသး��မျပြပ်ုပ်ါနှငှ်း်။် အနှတရိာယာက််င်း�်
စိာွ စိနွား ်ပ််စ်ိပ်ါ။

7. အသး��ပြပ်ုစိဉ် ယာိ�ယာငွ်း�်ပ်ျက်စီ်ိ�မျအုရောပ်် မျးတွည်၍် စိက်ပ််စိစည်�်၏ အသး���င်းမ်ျ ုက်ာလက်ိ� ဆိး��ပြဖတွန်ှိ�င်းပ််ါသည်။် 

တိုစိ�်ါသး�� နာ�တိုငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်း�် – တွစ်ိကြိုက်မ်ိျသာ အသး��ပြပ်ုပြီးပီ်� အနှတရိာယာက််င်း�်စိာွ စိနွား ်ပ််စ်ိပ်ါ။
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4. က်ရုုိယာာဘေး�ါင်း�်မျျာ�
4.1 မျျက်စ်ိစုိမ်ျ�သပ််က်ရုုိယာာမျျာ�

ပ်ါရိဂူါသး��

ဂါရိပ််တိုကီ်ျ�� စိစိထ်ု�တို်
က်ရုုိယာာ ထုန်ု��ျုပ််မုျ

အရိန် မှျန်�လီ�ူ 
��ီလး��

မှျန်�လီ�ူ ��ီလး��

သငူ်းယာအ်မ်ုျတိုု�င်း�် က်ရုုိယာာ

ရိုု�ရိုု� အုတို်ဆိုဘေးာင်း်

မှျန်�လီ�ူ ��ီလး��

မှျန်�လီ�ူ ��ီလး��

ဂါရိပ််တိုကီ်ျ�� စိစိထ်ု�တို်
က်ရုုိယာာ ထုန်ု��ျုပ််မုျ

ဆိုရိာဝန်သုး�/ပ်ရိဘေးာ်�က််ရိှင်း်နယာ်သုး�

အရိန် မှျန်�လီ�ူ ��ီလး��

အဘေးပ်် �း�� 

ဂါရိပ််တိုကီ်ျ�� ထုန်ု��ျုပ််မုျ
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4.2 မှျန်�လီ�ူ ��ီလး��
လိ�အပ််ရောသာ မျနှားဘ်ီလီး�က်ိ� ရောရွိ�ချျယာရ်ိနား ်မျနှားဘ်ီလီး� ဘီ�ီလး��က်ိ� လညှ််ထ်ူးာ�သည်။် မျနှားဘ်ီလီး�ပ်ါ�ါမျျာ�က်ိ� ရောအာက်ပ််ါအတွိ�င်း�် ပြမျင်းက််ငွ်း�်
ပြပ်တွင်း�်ရောပ်ါက်မ်ျျာ�တွငွ်း ်ပြပ်သထူးာ�သည်။်

အနားက်ရ်ောရိာင်း ်= (+) ပ်ါ�ါ မျနှားဘ်ီလီး�မျျာ�

အနားရီောရိာင်း ် = (-) ပ်ါ�ါ မျနှားဘ်ီလီး�မျျာ�

အရိန် မှျန်�လီ�ူ ��ီလး��

တွစ်ိ ဒီိ�င်းရ်ောအာ်ပ်တွာတွငွ်း ်+/- 20 ရောရွိ�လျာ�သည်*် (ပ်ရောရိာ်ဖက်ရ်ှိှင်းန်ားယာသ်း��အတွကွ်သ်ာ)။

ပ်ါရိဂူါသး�� အရိန် မှျန်�လီ�ူ ��ီလး��

10, +15, +30/ -10, -15, -30 ဒီိ�င်းရ်ောအာ်ပ်တွာ မျနှားဘ်ီလီး�မျျာ�က်ိ� ချျိနားညှ််ရိိနား ်လညှ််ပ််ါ။

4.3 မှျန်�လီ�ူ အက်ာွအဘေးဝ�

ပ်ါရိဂူါသး��
တွစ်ိ ဒီိ�င်းရ်ောအာ်ပ်တွာတွငွ်း ်+44D မျ ှ-45D အထူးိ

ပ်ဘေးရိာ်�က်ရှ်ှင်းန်ယာသ်း��
တွစ်ိ ဒီိ�င်းရ်ောအာ်ပ်တွာတွငွ်း ်+29D မျ ှ-30D အထူးိ

ဆိုရိာဝန်သး��နှငှ်း် ်ရုို� �ရုို� �သး��
+40D မျ ှ–25D အထူးိ

အတုိုဘ်ေးဆိုာင်း်
+20D မျ ှ–20D အထူးိ

4.4 ဂါရိပ််တိုကီ်ျ�� ထုန်ု��ျုပ််မုျ
 စိမ်ျ�သပ််မျ ုပြပ်ုလ�ပ််ရိာတွငွ်း ်လိ�အပ််ရောသာ ရောရိာင်းပ်ြချည်တ်ွနား�်က်ိ� ရောရွိ�ချျယာရ်ိနား ်ဂရိပ််တွကီ်ျ�� ထူးနိား�်ချျုပ််မျကု်ိ� အသး��ပြပ်ုသည်။် ဂရိပ််တွကီ်ျ�� 
ရောရွိ�ချျယာစ်ိရိာမျျာ�မျာှ ရောအာက်ပ််ါအတွိ�င်း�် ပြဖစ်ိသည်။်

ဘေးထုာင်း်က််ျယာ်

အရောက်ာင်း�်ဆိး�� အရောထူးရွောထူး ွမျျက်စိ်ိရောရိာဂါ စိမ်ျ�သပ််အရောပြဖရှိာှမျအုတွကွ် ်ချျဲ�ထူးာ�ရောသာ သးင်းယာအ်မ်ိျမျတှွစ်ိဆိင်း် ်ဖနား�်ဒီပ််စ်ိ၏ 
အက်ျယာဆ်ိး�� ဧရိိယာာသိ� ် ရောရိာက်ရ်ောအာင်း ်အလင်း�်ရောရိာင်းထ်ူးိ��ရောပ်�သည်။်

အလယာအ်လတို်

အရိနားစ်ိမ်ျ�သပ််မျအုတွကွ် ်ချျဲ�ထူးာ�ပြချင်း�် မျရှိှိရောသာ သးင်းယာအ်မ်ိျမျတှွစ်ိဆိင်း် ်ပိ်�၍လယွာက််းစိာွ �င်းရ်ောရိာက်စ်ိစ်ိရောဆိ�
ချငွ်း်ရ်ောပ်�သည်။် က်ရောလ�လးနားာ စိမ်ျ�သပ််မျမုျျာ�တွငွ်း ်အထူးး�သပြဖင်း် ်အသး���င်းသ်ည်။်

ပြုမျင်းလ်ာှ

ဖနား�်ဒီပ််စ်ိ၏ ပြမျင်းလ်ာှ ဧရိိယာာက်ိ� ကြားက်ည််ရု်ိုနှိ�င်းရ်ိနားအ်တွကွ် ်အထူးး�ဒီဇိီို�င်း�်ထူး�တွထ်ူးာ�သည်။် သးင်းယာအ်မ်ိျ တွး� ်ပြပ်နားမ်ျမုျျာ� ရောလှာ်
နားည်�်ရောစိပြီးပီ်� လးနားာမျျာ�အတွကွ် ်ပိ်�၍ သက်ရ်ောတွာင်း်သ်က်သ်ာ ပြဖစ်ိရောစိသည်။်

အဘေးပ်ါက််

အဓိာက်အာ�ပြဖင်း် ်အပြမျင်းအ်ာရိုး�  အတွိ��၊ အရောလျာက််ိ� စိစ်ိရောဆိ�ရိနား ်အသး��ပြပ်ုရောသာ်လည်�် မျျက်လ်း��တွငွ်း�် လိ�ဏာခ်ျနား�်အနားက်က််ိ� 
တွိ�င်း�်တွာရိနားလ်ည်�် အသး��ပြပ်ုသည်။်

ဘေးရိတိုမ်ုျ

ရောရိတွမ်ိျရောရိာဂါ စိစ်ိရောဆိ�အရောပြဖရှိာှမျနုှငှ်း် ်ရောစိာင်း်က်ြားက်ည််ရ်ောလလ်ာမျ ုအက်းအည်အီပြဖစ်ိ ပြမျင်းလ်ာှ/ချကွ်အ်ချျို�က်ိ� အက်ပဲြဖတွရ်ိနား ်
ပြမျင်းလ်ာှရောပ််သိ� ် ဂရိပ််တွကီ်ျ�� အလင်း�်ထူးိ��ရောပ်�သည်။်

ပ်း�ဘေးသ သဘေးက်ေတို

မျျက်လ်း��ဒီဂီရီိနှငှ်း် ်ထူးး�ပြချာ�ရောသာ ပ်း�ရောသသရောက်ေတွ ဦး�တွည်ဘ်ီက်က််ိ� အက်ပဲြဖတွရ်ိနား ်ပြမျင်းလ်ာှရောပ််သိ� ် ဂရိပ််တွကီ်ျ�� အလင်း�်
ထူးိ��ရောပ်�သည်။် ၎င်း�်သည် ်အထူးး�သပြဖင်း် ်က်ရောလ�င်းယာမ်ျျာ�က်ိ� စိမ်ျ�သပ််ရိာတွငွ်း ်အသး���င်းသ်ည်။်
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မျျက်စ်ိစုိမ်ျ�သပ််က်ရုုိယာာ တိုစိ�်�စိ၏ီ ဂါရိပ််တိုကီ်ျ�� အက်ာွအဘေးဝ�မှျာ ဘေးအာက်ပ််ါအတိုု�င်း�်ပြု�စိသ်ည်း။်

ပ်ါရိဂူါသး��

ပ်ဘေးရိာ်�က်ရှ်ှင်းန်ယာသ်း��

ဆိုရိာဝန်သး��

ရုို� �ရုို� �

အတုိုဘ်ေးဆိုာင်း်

4.5 စိစိထ်ု�တိုက််ရုုိယာာ ထုန်ု��ျုပ််မုျ
လိ�အပ််ရောသာ စိစ်ိထူး�တွက််ရိိိယာာ ရောရွိ�ချျယာရ်ိာတွငွ်း ်စိစ်ိထူး�တွက််ရိိိယာာ ထူးနိား�်ချျုပ််မျ*ုက်ိ� အသး��ပြပ်ုသည်။်

(*ပ်ရောရိာ်ဖက်ရ်ှိှင်းန်ားယာသ်း��/ဆိရိာ�နားသ်း��/ရိို� �ရိို� �အတွကွ်သ်ာ။)

စိစိထ်ု�တိုက််ရုုိယာာ အသး��ပြုပ်ုမုျမျျာ�

အနီဘေးရိာင်း ်မျပ်ါ (အစိမ်ုျ�ဘေးရိာင်း ်စိစိထ်ု�တိုက််ရုုိယာာ)

ရောသ�ွရောကြားက်ာမျျာ�က်ိ� အရောသ�စိိတွ ်စိစ်ိရောဆိ�ရိာတွငွ်း ်အသး��ပြပ်ုသည်။် အစိိမ်ျ�ရောရိာင်း ်စိစ်ိထူး�တွက််ရိိိယာာသည် ်အစိိမ်ျ�ရိင်း််
ရောရိာင်း ်ရောနားာက်ခ်ျးတွငွ်း ်သသိာ�ထူးင်းရ်ှိာှ�ရောသာ အနားက်ရ်ောရိာင်းပ်ြဖင်း် ်ရောသ�ွရောကြားက်ာမျျာ�က်ိ� ပြပ်သစိဉ် အနားရီောရိာင်း ်ရောရိာင်းပ်ြချည်တ်ွနား�်
မျျာ� မျ�င်းရ်ောရိာက်ရ်ောအာင်းတ်ွာ�ဆိ�ီရောပ်�သည်။် ဤစိစ်ိထူး�တွက််ရိိိယာာသည် ်အထူးး�သပြဖင်း် ်ဆိ�ီချျိုရောရိာဂါနှငှ်း်ဆ်ိိ�င်းရ်ောသာ 
မျျက်စိ်ိရောရိာဂါအတွကွ် ်အသး���င်းသ်ည်။်

က်ု�ဘေး�ာသ်တိုတ ုပြုပ်ာ*

မျျက်က်ြားက်ည်လ်ာှ ဒီဏာရ်ိာမျျာ�နှငှ်း် ်ပ်နွား�်ပဲ်ဒ်ီဏာရ်ိာမျျာ�က်ိ� ရှိာှရောဖွစိစ်ိရောဆိ�ရိနားအ်တွကွ် ်ဖလး�အိ�ဆိင်း�် ဆိိ��ရောဆိ�နှငှ်း်အ်တွးတွး 
အသး��ပြပ်ုသည်။်

သငူ်းယာအ်မ်ုျတိုု�င်း�် က်ရုုိယာာ*

သးင်းယာအ်မ်ိျ အရွိယာအ်စိာ�က်ိ� ချနား ်မ်ျနှား�်တွိ�င်း�်တွာရိနား ်သးင်းယာအ်မ်ိျတွိ�င်း�် က်ရိိိယာာက်ိ� လးနားာနှငှ်း် ်က်ပ််လျက်ထ်ူးာ�ရှိှိပ်ါ။ 1=1mm. အက်ာွအရော��
သည် ်1mm မျ ှ8mm အထူး ိပြဖစ်ိသည်။် (ပ်ါရိဂးသး��နှငှ်း်သ်ာ သက်ဆ်ိိ�င်းသ်ည်။်)
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4.6 မျျက်စ်ိတုိုငွ်း�် အလင်း�်ယာု�င်းမု်ျ စိမ်ျ�သပ််က်ရုုိယာာ

ဆိုး��ျက်န်ှငှ်း် ်ဝင်းရု်ို� � �လ�တို ်(ဘေးရိာင်းပ်ြု�ည်း)်

ရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် ဆိး�ချျက်ခ်ျလ�တွက််ိ� အထူးက်၊် ရောအာက် ်ရောရိုှ� ပြချင်း�်ပြဖင်း် ်မျျက်စိ်ိသးင်းယာအ်မ်ိျ ဆိနား ်က််ျင်းဘ်ီက်သ်ိ� ် တွစ်ိပြီးပိ်ုင်းတ်ွည်�် 
ရောရွိ�လျာ�ရောအာင်း ်ပြပ်ုလ�ပ််သည်။် ထူးပ်ိ်ပိ်�င်း�်ရောနားရိာတွငွ်း ်အလ�ပ််လ�ပ််သည်် ်အရိာသည် ်မျနှားဘ်ီလီး�ချကွ်ပ်ြဖစ်ိသည်။် အလယာပိ််�င်း�်ရောနားရိာက် 
လးနားာအရောနားာက်ဘ်ီက်တ်ွငွ်း ်ရောရိာင်းပ်ြချည်က််ိ� ထူး�တွရ်ောပ်�သည်။် အလယာပိ််�င်း�်ရောနားရိာသည် ်သးင်းယာအ်မ်ိျ ရောစိာင်း�်၊ မျရောစိာင်း�်နှငှ်း် ်ဆိလင်းဒ်ီါပ်ါ�ါက်ိ� 
တွိ�င်း�်တွာရိနား ်အသး��ပြပ်ုသည်။် ရောအာက်ရ်ောပြချရောနားရိာတွငွ်း ်အလ�ပ််လ�ပ််သည််ရ်ောနားရိာမျာှ ရောသဖွည်သ်ာွ�ရောသာ ပြပ်င်းည််ရီောကြားက်�မျး�ရောနားရိာ ပြဖစ်ိသည်။် ပ်း�
မျနှားအ်ာ�ပြဖင်း် ်အလင်း�်ယာိ�င်းမ်ျသုည် ်အလယာပိ််�င်း�်ရောနားရိာနှငှ်း် ်ရောအာက်ရ်ောပြချရောနားရိာတွငွ်း ်ပြဖစ်ိရောပ််သည်။် ဆိး�ချျက်န်ှငှ်း် ်�င်းရိ်ို�� ချလ�တွက််ိ� မျည်သ်ည်််
ဘီက်သ်ိ�မ်ျဆိိ� စိဉ်ဆိက်မ်ျပြပ်တွ ်လညှ််ရ်ောနားနှိ�င်းသ်ည်။်

ဆိုး��ျက်န်ှငှ်း် ်ဝင်းရု်ို� � �လ�တို ်(အစိက်)်

ရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် ဆိး�ချျက်ခ်ျလ�တွက််ိ� အထူးက်၊် ရောအာက် ်ရောရိုှ� ပြချင်း�်ပြဖင်း် ်မျျက်စိ်ိသးင်းယာအ်မ်ိျ ဆိနား ်က််ျင်းဘ်ီက်သ်ိ� ် တွစ်ိပြီးပိ်ုင်းတ်ွည်�် 
ရောရွိ�လျာ�ရောအာင်း ်ပြပ်ုလ�ပ််သည်။် ရောနားရိာအာ�လး��တွငွ်း ်အလ�ပ််လ�ပ််သည်် ်အရိာသည် ်ပြပ်င်းည််ရီောကြားက်�မျး� ပြဖစ်ိသည်။်

မျျက်�်း��ဘေးဒါက််

Keeler မျျက်စိ်ိတွငွ်း�် အလင်း�်ယာိ�င်းမ်ျ ုစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာတွငွ်း ်မျျက်မ်ျနှားတ်ွပ််သးမျျာ�အတွကွ် ်အဆိင်းရ်ောပြပ်ရောစိရိနား ်မျျက်ခ်ျး��ရောဒီါက် ်ရောရွိ�ချျယာစ်ိရိာ
မျျာ� ပ်းပိ််��ရောပ်�ထူးာ�သည်။် မျျက်ခ်ျး��ရောဒီါက်က််ိ� ရောနားရိာရောပြပ်ာင်း�်ရိနား ်ရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် ပြဖုတွ၍် တွပ််ဆိင်းပ််ါ။

အလင်း�်ဝင်းဘ်ေးပ်ါက် ်�လ�တို်

အလင်း�်�င်းရ်ောပ်ါက် ်ချလ�တွတ်ွငွ်း ်ရောနားရိာနှစ်ှိချ� ပ်ါရှိှိသည်။် အလင်း�်�င်းရ်ောပ်ါက် ်အကြိုက်�ီမျ ှအရောသ�သိ� ် ရောပြပ်ာင်း�်လရဲိနား ်ရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် 
ချလ�တွက််ိ� ဘီယာမ်ျ ှည်ာသိ� ် ရောရိုှ�ပ်ါ။

4.7 နာ�တိုငွ်း�်ကြားက်ည််းမှ်ျန်ဘေးပြုပ်ာင်း�်မျျာ�
နားာ�တွငွ်း�်ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�်/ က်ရိိိယာာအစိး�တွိ�င်း�်တွငွ်း ်ရိာသက်ပ််နားသ်း�� နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�် င်းါ�ချ�က်ိ� ပ်းပိ််��ရောပ်�ထူးာ�သည်။် အချျင်း�်မျျာ�
မျာှ ရောအာက်ပ််ါအတွိ�င်း�်ပြဖစ်ိသည်-် 2.5၊ 3.5၊ 4.5၊ 5.5 နှငှ်း် ်8mm။ ၎င်း�်တွိ�က််ိ� ရောအာက်ပ််ါပ်း�မျျာ�တွငွ်း ်ရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် နားာ�တွငွ်း�်
ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�်ရောချါင်း�်တွငွ်း ်တွပ််ဆိင်းထ်ူးာ�သည်။်

မျျက်�်း��ဘေးဒါက််

အလင်း�်ဝင်းဘ်ေးပ်ါက် ်
�လ�တို်

ဆိုး��ျက်န်ှငှ်း် ်ဝင်းရု်ို� � 
�လ�တို်
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ပ်း�မှျန်/အတုိုဘ်ေးဆိုာင်း်

�ု�င်း�်ာကြိုးက်ုု � ဆိုရိာဝန်သး��

တိုစိ�်ါသး�� နာ�တိုငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်း�်

တွစ်ိချါသး�� နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�်မျျာ�က်ိ� ပ်း�မျနှား၊် ဆိရိာ�နားသ်း��၊ ဖိ�င်းဘ်ီာကြိုက်ို �နှငှ်း် ်အတိွရ်ောဆိာင်း ်နားာ�တွငွ်း�်ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�်မျျာ�တွငွ်း ်တွပ််
ဆိင်းန်ှိ�င်းသ်ည်။်

ဘေးလထုု��၍ စိမ်ျ�သပ််မုျ

သင်း်အ်ာ� ရောလထူးိ��၍ စိမ်ျ�သပ််မျ ုလ�ပ််ရောဆိာင်းန်ှိ�င်းရ်ောစိရိနား ်သင်း၏် နားာ�တွငွ်း�်ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�်တွငွ်း ်ရောလပြဖည််ပ်ြွပ်နားက််ိ� တွပ််ဆိင်းထ်ူးာ�နှိ�င်းသ်ည်။်

ဆိရိာ�နားသ်း��၊ ပ်း�မျနှား၊် အတိွရ်ောဆိာင်းန်ှငှ်း် ်ဖိ�င်းဘ်ီာကြိုက်ို �သး�� နားာ�တွငွ်း�်ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�်တွငွ်း ်ရောလပြဖည်် ်အဒီက်(်ပ််)တွာက်ိ� အရောပ်ါက်တ်ွငွ်း ်တွပ််
ဆိင်းပ််ါ။ ထူးိ�ရ်ောနားာက် ်၎င်း�်တွငွ်း ်ရောလပြဖည််ပ်ြွပ်နားက််ိ� တွပ််ဆိင်းန်ှိ�င်းသ်ည်။်

အထူးက်တ်ွငွ်း ်ရောဖာ်ပြပ်ချဲသ်ည်် ်ဆိရိာ�နားသ်း��ပ်စိစည်�်တွငွ်း ်ရောလပြဖည်် ်အဒီက်(်ပ််)တွာက်ိ�လည်�် အသး��ပြပ်ုနှိ�င်းသ်ည်။်

အဘေးသ�စိာ� �ွ�စိတုိုက််�သမုျ လ�ပ််င်းန်�စိဉ်မျျာ�

သင်းသ်ည် ်အရောသ�စိာ� လ�ပ််င်းနား�်စိဉ်မျျာ�အတွကွ် ်ချွစိဲိတွက််ရိိိယာာမျျာ� အသး��ပြပ်ုလိ�ပ်ါက် ရောအာက်ပ််ါမျတှွစ်ိ�မျျာ�သည် ်အသး���င်းန်ှိ�င်းသ်ည်။်

ပ်း�မှျန်နှငှ်း် ်အတုို ်ဘေးဆိုာင်း ်နာ�တိုငွ်း�်ကြားက်ည််းမှ်ျန်ဘေးပြုပ်ာင်း�်မျျာ�

ချွစိဲိတွက််ရိိိယာာမျျာ�က်ိ� စိတွင်းအ်သး��ပြပ်ုနှိ�င်းရ်ောစိရိနား ်မျနှားဘ်ီလီး�က်ိ� ဖယာရ်ှိာှ�နှိ�င်းသ်ည်။်

�ု�င်း�်ာကြိုးက်ုု � / ဆိုရိာဝန်သး��

ချွစိဲိတွက််ရိိိယာာမျျာ� စိတွင်းအ်သး��ပြပ်ုမျကု်ိ� အရောထူးာက်က််းပြပ်ုရိနား ်ဖိ�င်းဘ်ီာကြိုက်ို �သး�� မျနှားဘ်ီလီး�က်ိ� ရောဘီ�သိ� ် ရောရိုှ� ပြချင်း�် သိ�မ်ျဟ�တွ ်လး���ဖယာရ်ှိာှ�
ပြချင်း�် ပြပ်ုလ�ပ််နှိ�င်းသ်ည်။်
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4.8  မီျ�သ�ီအသစိလ်�ပြု�င်း�်
အသး��ပြပ်ုစိဉ်တွငွ်း ်မီျ�သ�ီမျျာ�/LED မျျာ�သည် ်အပ်းချျိနားခ်ျပ််ပြမျင်း်ပ်ြမျင်း်တ်ွငွ်း ်ရှိှိရောနားနှိ�င်းသ်ည် ်– အသး��မျပြပ်ုမီျ အရောအ�ချးထူးာ�ပ်ါ။

• က်ရိိိယာာရောချါင်း�် မျတွပ််ဆိင်းမီ်ျ သိ�မ်ျဟ�တွ ်မီျ�သ�ီမျလမီဲျ လက်က််ိ�င်းခ်ျလ�တွက််ိ� အပြီးမဲျပိ်တွထ်ူးာ�ရောကြားက်ာင်း�် ရောသချျာပ်ါရောစိ။

• ရောဟလိ�ဂျင်း ်မီျ�သ�ီမျျာ�က်ိ� ဂရို�တွစိိ�က် ်က်ိ�င်းတ်ွယွာသ်င်း်သ်ည်။် လက်ပ်ြဖင်း်ပ်ြချစ်ိမိျပ်ါက် သိ�မ်ျဟ�တွ ်ထူးခိျိ�က်မိ်ျပ်ါက် ရောဟလိ�ဂျင်း ်
မီျ�သ�ီမျျာ� တွစ်ိစိစီိက်ွသဲာွ�နှိ�င်းသ်ည်။်

• မီျ�သ�ီပြဖုတွပ်ြီးပီ်�ရောနားာက်/်LED က်ိ� မီျ�သ�ီမျ ှပြဖုတွပ်ြီးပီ်�ရောနားာက် ်LED အစိနွား�်မျျာ�နှငှ်း် ်လးနားာက်ိ� တွစ်ိပြီးပိ်ုင်းတ်ွည်�် မျထူးရိိပ်ါ။

• Keeler မီျ�သ�ီမျျာ�က်ိ� ရိည်ရွ်ိယာဒ်ီဇိီို�င်း�်ထူး�တွထ်ူးာ�ရောသာ က်ရိိိယာာမျျာ�တွငွ်းသ်ာ အသး��ပြပ်ုနှိ�င်းသ်ည် ်- အပိ်�င်း�် 11 ရှိှိ ပ်စိစည်�် နားးပ်ါတွ်
စိာရိင်း�်က်ိ� က်ိ��က်ာ�ဖတွရု်ိုပ်ါ။ အသစ်ိလသဲည်် ်မီျ�သ�ီတွငွ်း ်�ိ�အ်ာ�မျနှားက််နားရ်ောကြားက်ာင်း�် ရောသချျာပ်ါရောစိ။ မီျ�သ�ီရောအာက်ရ်ောပြချက်ိ� ကြားက်ည််ပ််ါ။

ဓာာတွခ်ျ ဲဘီက်ထ်ူးရီိရောပြချာက်သ်း��သည်် ်လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�အတွကွ် ်အပြပ်ာရောရိာင်း ်= 2.8V။

ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်နှိ�င်းရ်ောသာ လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�အတွကွ် ်အနားရီောရိာင်း ်= 3.6V။

အနားက်ရ်ောရိာင်း ်= LED။

• က်ရိိိယာာရောချါင်း�်က်ိ� လက်က််ိ�င်းတ်ွငွ်း ်တွပ််ဆိင်းထ်ူးာ�သည်် ်�က်အ်းက်ိ� ရောလှာပ််ါ။ (GenMed 
နားးရိးက်ပ်် က်ရိိိယာာအတွကွ်သ်ာ)

• လက်တ်ွစ်ိဖက်ပ်ြဖင်း် ်အလျာ�လိ�က် ်က်ိ�င်းပ်ြီးပီ်� ရောနားာက်လ်က်တ်ွစ်ိဖက်ပ်ြဖင်း် ်လက်က််ိ�င်းက််ိ� 
လက်�ဲ်ရိစ်ိလညှ််က််ာ က်ရိိိယာာရောချါင်း�်က်ိ� ပြဖုတွပ််ါ။

• က်ရိိိယာာရောချါင်း�်နှငှ်း် ်လက်က််ိ�င်းတ်ွိ�က််ိ� သက်သ်က်စီ်ိ ပြဖစ်ိရောနားသည််အ်ချါ ဘီက်ထ်ူးရီိ/ မီျ�သ�ီ 
ထူးကွ်မ်ျက်ျရောစိရိနား ်ဂရို�ပြပ်ုပ်ါ။

• ပ်ျက်ရ်ောနားရောသာ မီျ�သ�ီက်ိ� ပြဖုတွ၍် ရောဒီသဆိိ�င်းရ်ိာ ပ်တွ�်နား�်က်ျင်းထ်ူးနိား�်သမ်ိျ�က်ာက်ယွာရ်ောရိ� 
စိည်�်မျျဉ်�မျျာ�နှငှ်း်အ်ည် ီစိနွား ်ပ််စ်ိပ်ါ။

• �ိ�အ်ာ�နှငှ်း် ်အမျျို�အစိာ�မျနှားရ်ောသာ မီျ�သ�ီပြဖင်း် ်လပဲ်ါ။ တွည်ရ်ောနားရိာက်�ီနှငှ်း် ်က်ရိိိယာာရောချါင်း�်ရှိှိ အလင်း�်�င်းရ်ောပ်ါက်တ်ွိ�က််ိ� ချျိနားညှ််ထိူးာ�
ရောကြားက်ာင်း�် ရောသချျာပ်ါရောစိ။

• အလျာ�လိ�က် ်လက်က််ိ�င်းက််ိ� လက်�ဲ်ရိစ်ိလညှ််က််ာ က်ရိိိယာာရောချါင်း�်တွငွ်း ်ပြပ်နားလ်ည်တ်ွပ််ဆိင်းပ််ါ။ လိ�အပ််ပ်ါက် ရောပ်�ထူးာ�ရောသာ �က်အ်း
မျျာ�ပြဖင်း် ်က်ရိိိယာာက်ိ� ရောနားရိာတွက်ျပြဖစ်ိရောအာင်း ်တွပ််ဆိင်းပ််ါ။ (GenMed နားးရိးက်ပ်် က်ရိိိယာာအတွကွ်သ်ာ)
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5.  က်ရုုိယာာ လက်က််ု�င်းမ်ျျာ�

က်ရုုိယာာဘေး�ါင်း�်မျျာ�နှငှ်း် ်လက်က််ု�င်းက််ု� �ျုတိုဆ်ိုက်မု်ျ

က်ရိိိယာာရောချါင်း�်နှငှ်း် ်လက်က််ိ�င်းက််ိ� �က်အ်းရိစ်ိပြဖင်း် ်ချျိတွဆ်ိက်ထ်ူးာ�သည်။် က်ွနှ်�ပ််တွိ�၏် က်ရိိိယာာရောချါင်း�်
က်ိ� ပြပ်ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် ချျိတွဆ်ိက်ရ်ိနား ်လက်�ဲ်ရိစ်ိလညှ််ပ််ါ။ ရောချါင်း�်နှငှ်း် ်လက်က််ိ�င်း ်ချျိတွဆ်ိက်မ်ျသုည် ်
မျနှားက််နားရ်ောကြားက်ာင်း�် ရောသချျာပ်ါရောစိ။

တိုွ��က်အ်သး��ပြုပ်ုနှု�င်းမု်ျ

Keeler ပ်ါရိဂးသး��၊ ပ်ရောရိာ်ဖက်ရ်ှိှင်းန်ားယာသ်း��၊ ရိို� �ရိို� �နှငှ်း် ်ဆိရိာ�နားသ်း�� မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�၊ Keeler 
၏ မျျက်စိ်ိတွငွ်း�် အလင်း�်ယာိ�င်းမ်ျ ုစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�က်ိ� Keeler 2.8V၊ 3.6V Keeler လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�
နှငှ်း် ်တွွဖဲက်အ်သး��ပြပ်ုနှိ�င်းသ်ည်။် 

Keeler LED မီျ�သ�ီက်ိ� Keeler 2.8V၊ 3.6V က်ျစ်ိလျစ်ိရောသာ လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�နှငှ်း်သ်ာ တွွဖဲက်အ်သး��ပြပ်ု
နှိ�င်းသ်ည်။်

အလင်း�်ဘေးရိာင်း ်ဘေးတိုာက်ပ််မုျ အ�ွင်း်/်အပု်တို ်�လ�တို်

က်ရိိိယာာက်ိ� ဖွင်း်ရ်ိနား ်မီျ�လင်း�်ရောနားသည်် ်ချလ�တွက််ိ� ရောဖာ်ပြပ်
ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် ည်ာဘီက်သ်ိ� ် လညှ််ပ််ါ။

က်ရိိိယာာက်ိ� ပိ်တွရ်ိနား ်မီျ�လင်း�်ရောနားသည်် ်ချလ�တွက််ိ� ရောဖာ်ပြပ်
ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် ဘီယာဘ်ီက်သ်ိ� ် လညှ််ပ််ါ။

Keeler က်ျစ်ိလျစ်ိရောသာ လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�တွငွ်း ်ပ်ါ�ါမီျ� ပ်ါရှိှိ
သည်။် ၎င်း�်သည် ်က်ရိိိယာာက်ိ� ဖွင်း်ထ်ူးာ�ပြချင်း�် သိ�မ်ျဟ�တွ ်
ပိ်တွထ်ူးာ�ပြချင်း�် ရှိှိ၊ မျရှိှိက်ိ� ပြပ်သပ်ါမျည်။်

က်ျစိလ်ျစိဘ်ေးသာ အတုိုဘ်ေးဆိုာင်း်

2 xAA သု�မ်ျဟု�တို ်
MN1500

(အပြုပ်ာဘေးရိာင်း ်အ�း��)

ပြုပ်န်လည်းအ်ာ�သငွ်း�်နှု�င်း်
ဘေးသာ �က်ထ်ုရီိ

(အနီဘေးရိာင်း ်အ�း��)

2 xAA သု�မ်ျဟု�တို ်
MN1500

(အပြုပ်ာဘေးရိာင်း ်အ�း��)

ဘေးင်းဘွေးရိာင်း ်= ပု်တို် အနီဘေးရိာင်း ်= �ွင်း််

ပု်တို် တိုစိဝ်က်�ွ်င်း်် �ွင်း််
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5.1 လက်က််ု�င်း ်အု�င်းဒ် ီ
ဓာာတွခ်ျရဲောပြချာက် ်ဘီက်ထ်ူးရီိသး��သည်် ်လက်က််ိ�င်း ်(2.8v) နှငှ်း် ်ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်နှိ�င်းရ်ောသာ လက်က််ိ�င်း ်(3.6v) က်ိ� ချွပဲြချာ�နှိ�င်းရ်ောစိရိနား ်Keeler ၏ 
က်ျစ်ိလျစ်ိရောသာ လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�က်ိ� အရောရိာင်းပ်ြဖင်း် ်ချွပဲြချာ�ထူးာ�သည်။်

လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�နှငှ်း် ်Keeler ၏ မီျ�သ�ီမျျာ�က်ိ� ရောအာက်ပ််ါအတွိ�င်း�် အရောရိာင်းပ်ြဖင်း် ်ချွပဲြချာ�ထူးာ�သည်-် 

ဓာာတွခ်ျရဲောပြချာက် ်ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�အတွကွ် ်အပြပ်ာရောရိာင်းရ်ောအာက်ရ်ောပြချ = 2.8V။

ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်နှိ�င်းရ်ောသာ ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�အတွကွ် ်အနားရီောရိာင်းရ်ောအာက်ရ်ောပြချ = 3.6V။

ဓာာတွခ်ျရဲောပြချာက်န်ှငှ်း် ်ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်နှိ�င်းရ်ောသာ ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�အတွကွ် ်အနားက်ရ်ောရိာင်း ်ရောအာက်ရ်ောပြချ = LED။

• အသစ်ိလထဲူးာ�ရောသာ ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�နှငှ်း် ်မီျ�သ�ီမျျာ�သည် ်လက်က််ိ�င်းန်ှငှ်း် ်�ိ�အ်ာ�တွးည်ရီောကြားက်ာင်း�် ရောသချျာပ်ါရောစိ။

က်ရိိိယာာရောချါင်း�်က်ိ� မျဖယာရ်ှိာှ�မီျ အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာက်ိ� ပြဖုတွပ််ါ။

ဘီက်ထ်ူးရီိအရောဟာင်း�်မျျာ�က်ိ� အနှတရိာယာက််င်း�်စိာွ စိနွား ်ပ််စ်ိပ်ါ။

5.2 �က်ထ်ုရီိမျျာ� ထုည််းပ်ြု�င်း�်/အသစိလ်�ပြု�င်း�်
ဘီက်ထ်ူးရီိအဖး��က်ိ� �က်အ်းပြဖုတွပ်ြီးပီ်� ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�ထူးည််က််ာ စိာမျျက်န်ှာှ 15 တွငွ်း ်ပြပ်ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် ဘီက်ထ်ူးရီိအဖး��က်ိ� လပဲ်ါ

• ပ်း�မျနှားအ်ာ�ပြဖင်း် ်Keeler ၏ ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်နှိ�င်းရ်ောသာ လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�တွငွ်း ်ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်နှိ�င်းရ်ောသာ ဘီက်ထ်ူးရီိ 
(3.6V) က်ိ� အပြပ်ည််အ်စိး� ထူးည််သ်ငွ်း�်ပ်းပိ််��ရောပ်�ထူးာ�ရောကြားက်ာင်း�် သတွပိြပ်ုပ်ါ။

ဓာာတို�်�ဘေးပြု�ာက် ်�က်ထ်ုရီိမျျာ�

ရောအာက်ပ််ါ ဓာာတွခ်ျရဲောပြချာက် ်ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�က်ိ� အသး��ပြပ်ုသင်း်သ်ည်-်

• Keeler အတိွရ်ောဆိာင်း ်လက်က််ိ�င်း-် 2 x AA အရွိယာအ်စိာ� ဓာာတွခ်ျ ဲဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�- Duracell MN 1500 သိ�မ်ျဟ�တွ ်တွးည်ရီောသာ ဘီက်ထ်ူးရီိ။

5.3 �က်ထ်ုရီိသး��မှျ ပြုပ်န်လည်းအ်ာ�သငွ်း�်နှု�င်းဘ်ေးသာ လက်က််ု�င်းမ်ျျာ�သု� ် အဆိုင်း်ပ်ြုမှျင်း်ပ်ြု�င်း�်
သင်း၏် Keeler 2.8V က်ျစ်ိလျစ်ိရောသာ (အပြပ်ာရောရိာင်းရ်ောအာက်ရ်ောပြချ) ဓာာတွခ်ျရဲောပြချာက် ်ဘီက်ထ်ူးရီိသး�� လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�က်ိ� 3.6V (အနားရီောရိာင်း်
ရောအာက်ရ်ောပြချ) ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်နှိ�င်းရ်ောသာ လက်က််ိ�င်းသ်ိ� ် အဆိင်း်ပ်ြမှျင်း်န်ှိ�င်းသ်ည်။် လိ�အပ််ရောသာ ပ်စိစည်�် အစိိတွအ်ပိ်�င်း�်နားးပ်ါတွ ်အရောသ�စိိတွက််ိ� 
သရိှိှိရိနား ်အပိ်�င်း�် 11 က်ိ� က်ိ��က်ာ�ဖတွရု်ိုပ်ါ။

သင်း်က််ရိိိယာာရှိှိ မီျ�သ�ီက်ိ� 2.8V မျ ှ3.6V သိ� ် အဆိင်း်ပ်ြမှျင်း်ရ်ိနား ်လိ�အပ််မျည်ပ်ြဖစ်ိရောကြားက်ာင်း�် သတွပိြပ်ုပ်ါ။

�က်ထ်ုရီိအာ�သငွ်း�်ပြု�င်း�်

• ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်၍ မျရိနှိ�င်းရ်ောသာ ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�က်ိ� စိမ်ျ�ပြီးပီ်� အာ�မျသငွ်း�်ကြားက်ည််ပ််ါနှငှ်း်။်

5.4 �က်ထ်ုရီိအာ� ပ်း�စိးသငွ်း�်ဘေးပ်�မုျ
ထူး�တွက််�နားသ်က်တ်ွမ်ျ� အမျျာ�ဆိး�� ကြားက်ာရှိညှ်ခ်ျးရောစိရိနား ်သင်း၏် Keeler ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်နှိ�င်းရ်ောသာ ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�က်ိ� ပ်း�စိးသငွ်း�်ရောပ်�ရိနား ်
လိ�အပ််သည်။် ရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည်် ်ပ်း�စိးသငွ်း�်ရောပ်�မျ ုညွှှနားက်ြားက်ာ�ချျက်မ်ျျာ�အတွိ�င်း�် လိ�က်န်ားာရောဆိာင်းရွ်ိက်ပ််ါ။

အဆိုင်း် ်1
သင်း၏် ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်နှိ�င်းရ်ောသာ Keller ဘီက်ထ်ူးရီိအသစ်ိက်ိ� အာ�အပြပ်ည်် ်သငွ်း�်ထူးာ�ပ်ါ။ ၎င်း�်အာ�သငွ်း�်မျသုည် ်15 နားာရီိနား�ီပ်ါ� 
ကြားက်ာပြမျင်း်ပ််ါမျည်။်

အဆိုင်း် ်2
ဘီက်ထ်ူးရီိအာ� မျက်�နားမ်ျချျင်း�် ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်ပြချင်း�် မျပြပ်ုဘီ ဲက်ရိိိယာာက်ိ� အသး��ပြပ်ုပ်ါ။ 
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အဆိုင်း် ်3

အာ�က်�နားသ်ာွ�သည်န်ှငှ်း် ်ဘီက်ထ်ူးရီိက်ိ� အာ�အပြပ်ည််ပ်ြပ်နားသ်ငွ်း�်ပ်ါ။ ၎င်း�်အာ�သငွ်း�်မျသုည် ်15 နားာရီိနား�ီပ်ါ� ကြားက်ာပြမျင်း်ပ််ါမျည်။်

အဆိင်း် ်1၊ 2 နှငှ်း် ်3 တွိ�က််ိ� သး��ကြိုက်မ်ိျတွိ�င်းတ်ွိ�င်း ်ထူးပ််ချါတွလလဲ ဲပြပ်ုလ�ပ််ပ်ါ၊ တွစ်ိနားည်�်အာ�ပြဖင်း် ်ရောလက််ျင်း်ရ်ောပ်�မျ ုလ�ပ််င်းနား�်စိဉ် ပြီးပီ်�ဆိး��ရောအာင်း ်သး��ကြိုက်မ်ိျ
တွိ�င်းတ်ွိ�င်း ်အာ�အပြပ်ည််သ်ငွ်း�်လိ�က်၊် အာ�က်�နားရ်ောအာင်းသ်း��လိ�က် ်ပြပ်ုလ�ပ််ပ်ါ။ အထူးက်တ်ွငွ်း ်ရောဖာ်ပြပ်ချဲသ်ည််အ်တွိ�င်း�် သင်း်ဘ်ီက်ထ်ူးရီိမျျာ�က်ိ� ရောလက််ျင်း််
ရောပ်�ပြီးပီ်�သည်န်ှငှ်း် ်စိမ်ျ�သပ််မျမုျျာ�အကြားက်ာ� အသး��မျပြပ်ုချျိနားတ်ွငွ်း ်သင်း်စ်ိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာက်ိ� အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာတွငွ်း ်တွပ််ဆိင်းအ်ာ�သငွ်း�်နှိ�င်းသ်ည်။်

အာ�သငွ်း�်က်ရုုိယာာနှငှ်း် ်တိုွ��က်အ်သး��ပြုပ်ုနှု�င်းမု်ျ

• Keeler ၏ ပြပ်နားလ်ည်အ်ာ�သငွ်း�်နှိ�င်းရ်ောသာ လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�က်ိ� ရောအာက်ပ််ါ Keeler အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာမျျာ�နှငှ်း်သ်ာ တွွဖဲက််
အသး��ပြပ်ုနှိ�င်းသ်ည်-်

• Keeler အရောသ�စိာ� အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာ

• Keeler နှစ်ှိလး��တွွ ဲအာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာ

• မျတှွခ်ျျက်-် အသး��ပြပ်ုရောနားစိဉ်နှငှ်း် ်အာ�သငွ်း�်ရောနားစိဉ်တွငွ်း ်ရောရိာဂါစိစ်ိရောဆိ�အရောပြဖရှိာှသည်် ်လက်က််ိ�င်းက််ရိိိယာာမျျာ�သည် ်ပ်း
လာနှိ�င်းသ်ည်။်

6. GENMED နးရိးက်ပ်် က်ရုုိယာာ 
6.1 နးရိးက်ပ််
နားးရိးပ်လတွရ်ောပ်ါက်န်ှငှ်း် ်ရိည်ရွ်ိယာထ်ူးာ�သည်် ်တွပ််ဆိင်းမ်ျည််ရ်ောနားရိာကြားက်ာ� အက်ာွအရော��က်ိ� စိစ်ိရောဆိ�ပ်ါ။

Gen Med နားးရိးက်ပ်် က်ရိိိယာာမျျာ�အတွကွ် ်Ø6mm x 55mm နားက်၍် 
100mm က်ာွရော��ရောသာ အရောပ်ါက်န်ှစ်ှိရောပ်ါက်က််ိ� ရောဖာက်ပ််ါ။

ပ်စိစည်�်ထူး�တွစ်ိက် ်က်ရိိိယာာအတွကွ် ်ရှိှိပြီးပီ်�သာ� အရောပ်ါက်မ်ျျာ�ရောအာက်တ်ွငွ်း ်249mm အရောပ်ါက်န်ှစ်ှိရောပ်ါက် ်ထူးပ််ရောဖာက်ပ််ါ။

အမျျာ�ဆိုး�� 1.8m

06mm

06mm

55mm
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ပြပ်ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် GenMed နားးရိးက်ပ်် က်ရိိိယာာနှငှ်း် ်ပ်စိစည်�်ထူး�တွစ်ိက် ်က်ရိိိယာာက်ိ� တွပ််ဆိင်းပ််ါ။

6.2 ပ်ါဝါပ်စိစည်း�် တိုပ််ဆိုင်းပ်ြု�င်း�်

ပ်လတိုဘ်ေးပ်ါက် ်တိုပ််ပ်ါ

လိ�အပ််ပ်ါက် သင်း်ရ်ောတွာ်သည်် ်မိျနား�်ပ်လတွ ်အဒီက်(်ပ််)တွာ ထူးည််သ်ငွ်း�်ထူးာ�ရောသာ ပ်လတိွပ်ြပ်ာ�အလတွွက််ိ� လပဲ်ါ သိ�မ်ျဟ�တွ ်IEC 60320 
TYPE 7 ချျိတွဆ်ိက်ရ်ောချါင်း�်က်ိ� အသး��ပြပ်ုပ်ါ။

ဘေးက်ျ�ဇူ�ပြုပ်ု၍သတိုပုြုပ်ုပ်ါ-

• လှပ််စိစ်ိသးလိ�က် ်ကြားက်ာ�ပြဖတွရ်ောနှာှင်း်ယ်ာကှ်မ်ျရုောကြားက်ာင်း် ်ဤက်ရိိိယာာက်ိ� ထူးခိျိ�က်န်ှိ�င်းပ််ါသည်။် 

• GenMed နားးရိးက်ပ်် က်ရိိိယာာရောကြားက်ာင်း် ်အနား�ီပ်တွ�်နား�်က်ျင်းရ်ှိှိ အပြချာ� လှပ််စိစ်ိက်ရိိိယာာမျျာ�က်ိ�လည်�် ထူးခိျိ�က်န်ှိ�င်းပ််ါသည်။်

• ယာင်း�်က်ဲသ်ိ� ် ထူးခိျိ�က်မ်ျမုျျာ�က်ိ� သးသယာရှိှိပ်ါက် ပြပ်ဿနားာပြဖစ်ိရောစိသည်် ်က်ရိိိယာာက်ိ� ပိ်တွပ််ါ။

6.3 သင်း်က််ရုုိယာာဘေး�ါင်း�်က်ု� နးရိးက်ပ််က်ရုုိယာာ လက်က််ု�င်းတ်ိုငွ်း ်�ျုတိုဆ်ိုက်ပ်ြု�င်း�်
ပြပ်ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် က်ရိိိယာာရောချါင်း�်က်ိ� လက်က််ိ�င်းထ်ူး�ဲင်းရ်ောအာင်း ်ရောသချျာစိာွ �က်အ်းက်ျပ််ထူးာ�သင်း်သ်ည်။်

ထူးပ််ရောဆိာင်း�် လး�ပြချးု ရောရိ� ရောဆိာင်းရွ်ိက်မ်ျအုပြဖစ်ိ ရောပ်�ထူးာ�ရောသာ ဆိဋ္ဌဂးပ်း�က်�ီက်ိ� သး��ပြီးပီ်� ထူးည််သ်ငွ်း�်တွပ််ဆိင်းထ်ူးာ�ရောသာ မျးလမီျျာ�က်ိ� က်ျပ််ပြချင်း�်
ပြဖင်း် ်က်ရိိိယာာရောချါင်း�်မျျာ�က်ိ� Keeler ကြိုက်ို �လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�ထူး�ဲင်းရ်ောအာင်း ်တွပ််ဆိင်းန်ှိ�င်းသ်ည်။်

လိ�အပ််ရောသာ က်ရိိိယာာက်ိ� အသး��ပြပ်ုရိနား ်ပြပ်ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် သက်ဆ်ိိ�င်းရ်ိာ လက်က််ိ�င်းက််ိ� 
၎င်း�်၏ လက်က််ိ�င်းတ်ွင်းရ်ောနားရိာမျ ှဖယာရ်ှိာှ�ပ်ါ။

ကြိုက်ို �လက်က််ိ�င်းက််ိ� ၎င်း�်၏ လက်က််ိ�င်းတ်ွင်းရ်ောနားရိာမျ ှဖယာရ်ှိာှ�သည််အ်ချါ အ�ါရောရိာင်း ်
(LED) မီျ� လင်း�်လာပ်ါမျည်။် က်ရိိိယာာရောချါင်း�်က်ိ� တွပ််ဆိင်းထ်ူးာ�သည် ်ပြဖစ်ိရောစိ၊ မျတွပ််ဆိင်း်
ထူးာ�သည် ်ပြဖစ်ိရောစိ ထူးိ�သိ� ် လင်း�်ပ်ါမျည်။်

ဆိုွ�ပ်ါ
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က်ရိိိယာာက်ိ� အသး��ပြပ်ုရိနား ်မျလိ�ရောတွာပ််ါက် လက်က််ိ�င်းက််ိ� လက်က််ိ�င်းတ်ွင်းရ်ောနားရိာတွငွ်း ်မျနှားမ်ျနှားက််နားက််နား ်ပြပ်နားထ်ူးာ�ပြီးပီ်� LED မီျ�က်ိ� ပိ်တွထ်ူးာ�
ရောကြားက်ာင်း�် အပြီးမဲျရောသချျာပ်ါရောစိ။

တွစ်ိကြိုက်မ်ိျလှင်း ်လက်က််ိ�င်းတ်ွစ်ိချ�က်ိ� အသး��ပြပ်ုနှိ�င်းသ်ည်။် အပြချာ�က်ရိိိယာာမျျာ�က်ိ� အသး��မျပြပ်ုမီျ လက်က််ိ�င်းက််ိ� အသစ်ိလပဲ်ါ။

မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�၊ နားာ�တွငွ်း�်ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�်နှငှ်း် ်မျျက်စိ်ိတွငွ်း�် အလင်း�်ယာိ�င်းမ်ျ ုစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာရောချါင်း�်တွိ�၏် ချလ�တွမ်ျျာ�နှငှ်း် ်
လ�ပ််ရောဆိာင်းခ်ျျက်အ်ရောကြားက်ာင်း�် အချျက်အ်လက်မ်ျျာ� သရိှိှိရိနား ်အပိ်�င်း�် 5 ရှိှိ လမ်ျ�ညွှှနားခ်ျျက်မ်ျျာ�က်ိ� က်ိ��က်ာ�ဖတွရု်ိုပ်ါ။

6.4 A-SPEC က်ု� စိွန ််ပ်စိပ်ြု�င်း�်
ဘီနဲှတုွသ်�ီညှ်ပ််၏ အစိနွား�်က်ိ� အလယွာတ်ွက်း ဆိ�ပ််က်ိ�င်း၍် ည်င်းသ်ာစိာွ ရောဒီါင်းလ်ိ�က်ဆ်ိွထဲူး�တွပ်ြီးပီ်� ဘီနဲှတုွသ်�ီက်ိ� ထူး�တွပ််ါ။ ပ်စိစည်�်ထူး�တွပ်ြွပ်နားထ်ူးဲ
တွငွ်း ်ဘီာမျှ မျရှိှိလှင်း ်ရောအာ်ဒီါပ်း�စိး EP59-48483 က်ိ� အသး��ပြပ်ု၍ ဘီနဲှတုွသ်�ီညှ်ပ််က်ိ� ရောအာ်ဒီါပြပ်နားမ်ျာှပ်ါ။

၎င်း�်၏အဖး��က်ိ� ပြဖုတွပ်ြီးပီ်� လိ�အပ််ရောသာပြွပ်နားက််ိ� ပြပ်နားပ်ြဖည််ပ််ါ။

7. လသီယီား အဘေးသ�စိာ� အာ�သငွ်း�်က်ရုုိယာာနှငှ်း် ်လသီယီား နှစှိလ်း��တိုွ� က်ရုုိယာာ
7.1 လှပ််စိစိအ်ာ� ဘေးထုာက်ပ််း်ဘေးပ်�သည််းပ််စိစည်း�်
အပိ်�င်း�် 7 တွငွ်း ်ရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် ပ်ါ�ါပ်စိစည်�်က်ိ� တွပ််ဆိင်းပ်ြီးပီ်� ကြိုက်ို �ရောချါင်း�်က်ိ� အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာရှိှိ ပ်ါ�ါအ�င်းအ်ရောပ်ါက်န်ှငှ်း် ်
ချျိတွဆ်ိက်ပ််ါ။

အာ�သငွ်း�်ပြု�င်း�်

LED မီျ� မျလင်း�်ပ်ါ  ဘီက်ထ်ူးရီိ အာ�အပြပ်ည််သ်ငွ်း�်ထူးာ�သည်။်

LED မီျ� တွဖျပ််ဖျပ််ပြဖစ်ိရောနားသည် ် အာ�ပြပ်ည််ရ်ောအာင်း ်ထူးပ််ပြဖည််ပ််ါ (NiMH ဘီက်ထ်ူးရီိနှငှ်း်ဆ်ိိ�လှင်း ်မျပြပ်သပ်ါ)

LED မီျ� ပြီးင်းမ်ိျရောနားသည် ်  ဘီက်ထ်ူးရီိ အာ�သငွ်း�်ရောနားသည််

အာ�သငွ်း�်ရောနားစိဉ် လက်က််ိ�င်းက််ိ� အချျိနားမ်ျရောရွိ� အသး��ပြပ်ုနှိ�င်းပ်ြီးပီ်� လက်က််ိ�င်းက််ိ� အာ�သငွ်း�်ရောပ်ါက်တ်ွငွ်း ်ပြပ်နားတ်ွပ််သည််အ်ချါ အလိ�အရောလျာက် ်
အာ�ဆိက်သ်ငွ်း�်သာွ�ပ်ါမျည်။်

အရောသ�စိာ� အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာက်ိ� အသး��ပြပ်ုသည််အ်ချါ လက်က််ိ�င်းက််ိ� ရောနားရိာတွက်ျ ထူးာ�ချဲန်ှိ�င်းသ်ည်။်

• အာ�သငွ်း�်ရောနားစိဉ် က်ရိိိယာာက်ိ� အသး��မျပြပ်ုရိပ်ါ။

လသီယီား နှစှိလ်း��တိုွ� အာ�သငွ်း�်က်ရုုိယာာ

လသီယီား အဘေးသ�စိာ� အာ�သငွ်း�်က်ရုုိယာာ
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အာ�သငွ်း�်မုျ စိက်ဝ်န်�
လသီယီား အိ�င်းယ်ာနွား ်ဘီက်ထ်ူးရီိက်ိ� အာ�အပြပ်ည််သ်ငွ်း�်ရိနား ်2 နားာရီိမျ ှ3 နားာရီိချနား ် ်ကြားက်ာပြမျင်း်ပ််ါမျည်။် 
လသီယီား အိ�င်းယ်ာနွား ်ဘီက်ထ်ူးရီိက်ိ� အာ�အပြပ်ည််သ်ငွ်း�်ထူးာ�ပ်ါက် 2 နားာရီိမျ ှ3 နားာရီိချနား ် ်ချးပ်ါမျည်။်

NiMH ဘီက်ထ်ူးရီိက်ိ� အာ�အပြပ်ည််သ်ငွ်း�်ရိနား ်1 နားာရီိမျ ှ2 နားာရီိချနား ် ်ကြားက်ာပြမျင်း်ပ််ါမျည်။် NiMH 
ဘီက်ထ်ူးရီိက်ိ� အာ�အပြပ်ည််သ်ငွ်း�်ထူးာ�ပ်ါက် 1 နားာရီိမျ ှ2 နားာရီိချနား ် ်ချးပ်ါမျည်။်

8. အာမျ�း
သင်း် ်Keeler ထူး�တွက််�နားက််ိ� 3 နှစ်ှိအာမျချး ရောပ်�ထူးာ�ပြီးပီ်� ရောအာက်ရ်ောဖာ်ပြပ်ပ်ါ က်စိိစရိပ််မျျာ�အတွကွ် ်ပ်စိစည်�်အသစ်ိလပဲြချင်း�် သိ�မ်ျဟ�တွ ်အချမဲျ်
ပြပ်င်းဆ်ိင်းပ်ြချင်း�်တွိ� ် ပြပ်ုလ�ပ််နှိ�င်းပ််ါမျည်-်

• ထူး�တွလ်�ပ််မျ ုချျို �ယာငွ်း�်ချျက်ရ်ောကြားက်ာင်း် ်ပ်စိစည်�်ပ်ျက်စီ်ိ�ပြချင်း�်။

• က်ရိိိယာာနှငှ်း် ်ဆိက်စ်ိပ််ပ်စိစည်�်မျျာ�က်ိ� လမ်ျ�ညွှှနားခ်ျျက်မ်ျျာ�နှငှ်း်အ်ည် ီအသး��ပြပ်ုထူးာ�ပြချင်း�်။

• မျည်သ်ည််ရ်ောတွာင်း�်ဆိိ�ချျက်က််ိ�မျဆိိ� ပြပ်ုလ�ပ််လှင်း ်�ယာယ်ားထူးာ�ရောကြားက်ာင်း�် အရောထူးာက်အ်ထူးာ�က်ိ� ပြပ်သရိမျည်။်

ရောက်ျ�ဇိုး�ပြပ်ု၍ သတွပိြပ်ုပ်ါ-

• ဘီက်ထ်ူးရီိမျျာ�သည် ်ဤ 1 နှစ်ှိအာမျချးထူး�တွပ်ြပ်နားခ်ျျက်အ်တွိ�င်း�်သာ အက်ျးု��င်းသ်ည်။်

• LED မျျာ�သည် ်ဤ 5 နှစ်ှိအာမျချးထူး�တွပ်ြပ်နားခ်ျျက်အ်တွိ�င်း�်သာ အက်ျးု��င်းသ်ည်။်

• မီျ�သ�ီမျျာ�သည် ်ဤအာမျချးထူး�တွပ်ြပ်နားခ်ျျက်တ်ွငွ်း ်အက်ျးု�မျပ်ါ�င်းပ််ါ။

က်ရုုိယာာက်ု� မုျမုျစိတုိုက်ြိုးက်ုု က်ပ်ြုပ်ုပြုပ်င်းထ်ုာ�ပ်ါက် သု�မ်ျဟု�တို ်ဘေးနစ်ိဉ်ထုန်ု�သမ်ုျ�ထုာ�ရုှှမုျက်ု� ပ်ျက်က််ကွ် ်သု�မ်ျဟု�တို ်
ထု�တိုလ်�ပ််သလူမ်ျ�ညွှှန်�ျက်မ်ျျာ�အတိုု�င်း�် မျလ�ပ််ဘေးဆိုာင်းပ််ါက် ပြု�စိလ်ာသည်းမ်ျျာ�က်ု� ထု�တိုလ်�ပ််သမှူျ တိုာဝန်ယာူ
အာမျ�းဘေးပ်�မျည်းမ်ျဟု�တိုပ််ါ။

ဤက်ရုုိယာာတိုငွ်း ်အသး��ပြုပ်ုသမှူျ ပြုပ်ုပြုပ်င်းထ်ုန်ု�သမ်ုျ�နှု�င်းဘ်ေးသာ အစိတုိုအ်ပု်�င်း�်မျျာ� မျပ်ါရုှှပ်ါ။ Keeler Ltd. သု�မ်ျဟု�တို ်
အလု�က်အ်ထုု�က်ဘ်ေးလက််ျင်း်မု်ျရုှှဘေးသာ �ွင်း်ပ်ြုပ်ု�ျက်ရ်ိ ပြု�န ််ဘေးဝသမူျျာ�မှျသာ ပြုပ်ုပြုပ်င်းထ်ုန်ု�သမ်ုျ�ပြု�င်း�် သု�မ်ျဟု�တို ်ပြုပ်င်းဆ်ိုင်းပ်ြု�င်း�်
တိုု�က််ု� လ�ပ််ဘေးဆိုာင်းသ်င်း်ပ််ါသည်း။် ပြုပ်ုပြုပ်င်းထ်ုန်ု�သမ်ုျ�ဘေးရိ�လက်စ်ိွ�က်ု� �ွင်း်ပ်ြုပ်ု�ျက်ရ်ိ Keeler ဝန်ဘေးဆိုာင်းမု်ျစိင်းတ်ိုာမျျာ�နှငှ်း် ်
Keeler မှျ ဘေးလက််ျင်း်ဘ်ေးပ်�ထုာ�ဘေးသာ ပြုပ်ုပြုပ်င်းထ်ုန်ု�သမ်ုျ�ဘေးရိ�ဝန်ထုမ်ျ�မျျာ� သး��နှု�င်းပ််ါမျည်း။်

9. အဘေးသ�စိတုိုဘ်ေး�ာ်ပြုပ်�ျက်မ်ျျာ�နှငှ်း် ်လှပ််စိစိဆ်ိုု�င်းရ်ိာ အဆိုင်း်သ်တိုမှ်ျတို�်ျက်မ်ျျာ�
Keeler တွိ�က်ရိ်ို�က်က်ြားက်ည််ရု်ို စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�နှငှ်း် ်ဆိက်စ်ိပ််ပ်ါ�ါစိနားစ်ိမျျာ�သည် ်ရောဆိ�ဘီက်သ်း�� လှပ််စိစ်ိက်ရိိိယာာမျျာ�ပြဖစ်ိသည်။် ဤ
က်ရိိိယာာမျျာ�အတွကွ် ်လှပ််စိစ်ိသးလိ�က်န်ှငှ်း် ်တွွဖဲက်အ်သး��ပြပ်ုမျ ု(EMC) နှငှ်း်စ်ိပ််လျဉ်�၍ အထူးး�ဂရို�စိိ�က်ရ်ိနားလ်ိ�အပ််ပ်ါသည်။် ဤအပိ်�င်း�်တွငွ်း ်
ဤက်ရိိိယာာမျျာ�၏ လှပ််စိစ်ိသးလိ�က်န်ှငှ်း် ်တွွဖဲက်အ်သး��ပြပ်ုမျဆုိိ�င်းရ်ိာ အဆိင်းရ်ောပြပ်သင်း်ရ်ောတွာ်မျကု်ိ� ရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�ပ်ါသည်။် ဤက်ရိိိယာာမျျာ�က်ိ� 
တွပ််ဆိင်းသ်ည််အ်ချါ သိ�မ်ျဟ�တွ ်အသး��ပြပ်ုသည််အ်ချါ ဤတွငွ်းရ်ောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည်က််ိ� ရောသချျာစိာွ ဖတွရု်ိုရောလလ်ာပ်ါ။

အတိွရ်ောတွာင်း ်သိ�မ်ျဟ�တွ ်ရောရိုှ�ရောပြပ်ာင်း�်နှိ�င်းရ်ောသာ အမျျို�အစိာ� ရောရိဒီယီာိ�ကြိုက်မ်ိျနှနုား�် ဆိက်သ်ယွာရ်ောရိ�စိက်မ်ျျာ�သည် ်ဤက်ရိိိယာာမျျာ�က်ိ� ဆိိ���ါ�စိာွ 
ထူးခိျိ�က်ရ်ောစိပြီးပီ်� စိက်ပ််စိစည်�်ချျို �ယာငွ်း�်သည်အ်ထူး ိပြဖစ်ိရောစိနှိ�င်းသ်ည်။်

လသီယီား အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာမျျာ�အပြပ်င်း ်ရောအာက်ရ်ောဖာ်ပြပ်ပ်ါ ဇိုယာာ�တွငွ်း ်ရိည်ည်ွှှနား�်ထူးာ�သည်် ်GenMed နားးရိးက်ပ်် က်ရိိိယာာမျျာ�မျလှွ၍ဲ 
က်ရိိိယာာရောချါင်း�်မျျာ�နှငှ်း် ်လက်က််ိ�င်းမ်ျျာ�က်ိ� EMC လှပ််စိစ်ိသးလိ�က်ထ်ူး�တွလ်တှွမ်ျအုတွငွ်း�် ထူး�တွက််�နားအ်ရိည်အ်ရောသ�ွ မျနားမိျ််က်ျရောစိမျ ု
လမ်ျ�ညွှှနား¹် တွငွ်း ်ထူးည််သ်ငွ်း�်ထူးာ�သည်။်

¹ EMC ညွှှနားက်ြားက်ာ�ချျက် ်2014/30/EU (မျတွလ် 1 ရိက် ်2018) လမ်ျ�ညွှှနား၏် အပိ်�င်း�် 1.4.4 က်ိ� က်ိ��က်ာ�ဖတွရု်ိုပ်ါ။
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9.1 လှပ််စိစိသ်းလု�က်ထ်ု�တိုလ်တှိုမု်ျမျျာ�

လမ်ျ�ညွှှန်နှငှ်း် ်ထု�တိုလ်�ပ််သ၏ူ ရှှင်း�်လင်း�်�ျက် ်– လှပ််စိစိသ်းလု�က်ထ်ု�တိုလ်တှိုမု်ျမျျာ� 

Keeler ၏ တွိ�က်ရိ်ို�က်က်ြားက်ည််ရု်ို စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�က်ိ� ရောအာက်တ်ွငွ်းရ်ောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည်် ်လှပ််စိစ်ိသးလိ�က် ်ပ်တွ�်နား�်က်ျင်းတ်ွငွ်း ်အသး��ပြပ်ု
ရိနား ်ရိည်ရွ်ိယာထ်ူး�တွလ်�ပ််ထူးာ�သည်။် �ယာယ်ားသး သိ�မ်ျဟ�တွ ်သး��စိွဲသးသည် ်၎င်း�်တွိ�က််ိ� ယာင်း�်က်ဲသ်ိ� ် ပ်တွ�်နား�်က်ျင်းတ်ွငွ်းသ်ာ အသး��ပြပ်ုရောကြားက်ာင်း�် 
ရောသချျာလ�ပ််ရောဆိာင်းရ်ိမျည်။်

ထု�တိုလ်တှိုမု်ျမျျာ� စိစိဘ်ေးဆို��ျက်် လု�က်န်ာမုျ လှပ််စိစိသ်းလု�က်ဝ်န်�က်ျင်း ်– လမ်ျ�ညွှှန်
အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာ

မျျာ�နှငှ်း် ်GenMed 

နားးရိးက်ပ်် က်ရိိိယာာ

မျျာ�သာ

RF ထူး�တွလ်တှွမ်ျ ု

CISPR 11

အ�ပ််စိ� 1 Keeler အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာမျျာ�နှငှ်း် ်ပ်ါ�ါစိနားစ်ိမျျာ�သည် ်၎င်း�်တွိ�၏် အတွငွ်း�်ပိ်�င်း�်

လ�ပ််ရောဆိာင်းခ်ျျက်မ်ျျာ�အတွကွ်သ်ာ RF စိမ်ွျ�အင်းက််ိ� အသး��ပြပ်ုသည်။် ထူးိ�ရ်ောကြားက်ာင်း် ်RF ထူး�တွ်

လတှွမ်ျမုျျာ�သည် ်အလနွားန်ားည်�်ပ်ါ�ပြီးပီ်� အနား�ီအနားာ�ရှိှိ လှပ််စိစ်ိက်ရိိိယာာမျျာ�တွငွ်း ်ပြပ်တွရ်ောတွာက််

မျကု်ိ� ပြဖစ်ိလာရောစိမျည်မ်ျဟ�တွပ််ါ။

RF ထူး�တွလ်တှွမ်ျ ု

CISPR 11

အဆိင်း် ်B Keeler ၏ အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာမျျာ�နှငှ်း် ်ပ်ါ�ါစိနားစ်ိမျျာ�က်ိ� ပြပ်ည်တ်ွငွ်း�်အရောဆိာက်အ်အး�မျျာ�၊ 

ပြပ်ည်တ်ွငွ်း�်လ�ပ််င်းနား�်သး�� အရောဆိာက်အ်အး�မျျာ�က်ိ� ရောထူးာက်ပ််းရ်ောပ်�ထူးာ�သည်် ်အမျျာ�သး�� �ိ�အ်ာ�

နားည်�် လှပ််စိစ်ိဓာာတွအ်ာ�ရောပ်�က်ရိိိယာာနှငှ်း် ်တွိ�က်ရိ်ို�က်ခ်ျျိတွဆ်ိက်ထ်ူးာ�ရောသာ အရောဆိာက်အ်အး�

မျျာ�အပ်ါအ�င်း ်အရောဆိာက်အ်အး�အာ�လး��တွငွ်း ်အသး��ပြပ်ုရိနား ်သင်း်ရ်ောလျာ်သည်။်

လုငိ်း�်ထူး�တွလ်တှွမ်ျမုျျာ� 

IEC 61000-3-2

အဆိင်း် ်B

�ိ�အ်ာ�အတွက်အ်က်ျ / ရောရိာင်းပ်ြချည်ထ်ူး�တွ်

လတှွမ်ျမုျျာ� IEC 61000-3-3

လိ�က်န်ားာရိနား်

ဘီက်ထ်ူးရီိအသး��ပြပ်ုရောသာ Keeler ၏ တွိ�က်ရိ်ို�က်က်ြားက်ည််ရု်ို စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�က်ိ� EMC လှပ််စိစ်ိသးလိ�က်ထ်ူး�တွလ်တှွမ်ျအုတွငွ်း�် 
ထူး�တွက််�နားအ်ရိည်အ်ရောသ�ွ မျနားမိျ််က်ျရောစိမျ ုလမ်ျ�ညွှှနား¹် တွငွ်း ်ထူးည််သ်ငွ်း�်ထူးာ�သည််အ်တွကွ် ်ဤအပိ်�င်း�်ရှိှိ ထူး�တွပ်ြပ်နားခ်ျျက်မ်ျျာ�တွငွ်း ်အက်ျးု�မျ
�င်းပ််ါ။

¹ EMC ညွှှနားက်ြားက်ာ�ချျက် ်2014/30/EU (မျတွလ် 1 ရိက် ်2018) လမ်ျ�ညွှှနား၏် အပိ်�င်း�် 1.4.4 က်ိ� က်ိ��က်ာ�ဖတွရု်ိုပ်ါ။

9.2 လှပ််စိစိသ်းလု�က် ်�းနှု�င်းအ်ာ�

လမ်ျ�ညွှှန်နှငှ်း် ်ထု�တိုလ်�ပ််သ၏ူ ရှှင်း�်လင်း�်�ျက် ်– လှပ််စိစိသ်းလု�က်�်းနှု�င်းအ်ာ�

Keeler ၏ တွိ�က်ရိ်ို�က်က်ြားက်ည််ရု်ို စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�က်ိ� ရောအာက်တ်ွငွ်းရ်ောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည်် ်လှပ််စိစ်ိသးလိ�က် ်ပ်တွ�်နား�်က်ျင်းတ်ွငွ်း ်အသး��ပြပ်ု
ရိနား ်ရိည်ရွ်ိယာထ်ူး�တွလ်�ပ််ထူးာ�သည်။် �ယာယ်ားသး သိ�မ်ျဟ�တွ ်သး��စိွဲသးသည် ်၎င်း�်တွိ�က််ိ� ယာင်း�်က်ဲသ်ိ� ် ပ်တွ�်နား�်က်ျင်းတ်ွငွ်းသ်ာ အသး��ပြပ်ုရောကြားက်ာင်း�် 
ရောသချျာလ�ပ််ရောဆိာင်းရ်ိမျည်။်

�းနှု�င်းအ်ာ� စိမ်ျ�သပ််�ျက်် IEC 60601  
စိမ်ျ�သပ််မုျ အဆိုင်း််

လု�က်န်ာမုျအဆိုင်း်် လှပ််စိစိသ်းလု�က်ဝ်န်�က်ျင်း ်– လမ်ျ�ညွှှန် 

လှပ််ပြီးင်းမ်ိျစီိ�ဆိင်း�်မျ ု(ESD)။

IEC 61000-4-2

± 8 kV က်ိ�င်းတ်ွယွာအ်သး��ပြပ်ုမျု

± 15 kV ရောလထူး�

± 8 kV က်ိ�င်းတ်ွယွာအ်သး��ပြပ်ုမျု

± 15 kV ရောလထူး�

ကြားက်မ်ျ�ပြပ်င်းသ်ည် ်သစ်ိသာ�၊ က်နွားက််ရိစ်ိ သိ�မ်ျဟ�တွ ်ရော�က်

ပြပ်ာ�ပြဖစ်ိသင်း်ပ််ါသည်။် ကြားက်မ်ျ�ပြပ်င်းမ်ျျာ�က်ိ� ဖနားတ်ွ�ီပြပ်ုလ�ပ််

ထူးာ�ရောသာပ်စိစည်�်ပြဖင်း် ်ချင်း�်ထူးာ�ပ်ါက် နှုငိ်း�်ယာဉှ်စိိ�ထူးိ�င်း�်

ဆိသည် ်30% အနားည်�်ဆိး��ပြဖစ်ိသင်း်ပ််ါသည်။်

ကြိုက်မ်ိျနှနုား�်ပြမျင်း် ်လျင်းပ်ြမျနား်

လှပ််စီိ�မျ။ု 

IEC 61000-4-4

လှပ််စိစ်ိအာ�လိ�င်း�်မျျာ�အတွကွ် ်

± 2 kV

အ�င်း/်အထူးကွ် ်အာ�လိ�င်း�်မျျာ�

အတွကွ် ်± 1 kV

လှပ််စိစ်ိအာ�လိ�င်း�်မျျာ�အတွကွ် ်

± 2 kV 

မျသက်ဆ်ိိ�င်းပ််ါ

အ�င်း/်အထူးကွ် ်အာ�လိ�င်း�်မျျာ�

အတွကွ် ်*± 1 kV

မိျနား�်ပ်ါ�ါ အရိည်အ်ရောသ�ွသည် ်က်ွမ်ျ�က်ျင်းက််ျနား�်မျာရောရိ�

ရောစိာင်း်ရ်ောရှိာှက်မ်ျရုောပ်�သည်် ်ရောဆိ�ရိုး�၏ အရိည်အ်ရောသ�ွ

အတွိ�င်း�်ပြဖစ်ိသင်း်ပ််ါသည်။်  

*GenMed နားးရိးက်ပ််က်ရိိိယာာမျျာ�သာ
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KEELER တွိ�က်ရိ်ို�က် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�

�းနှု�င်းအ်ာ� စိမ်ျ�သပ််�ျက်် IEC 60601  
စိမ်ျ�သပ််မုျ အဆိုင်း််

လု�က်န်ာမုျအဆိုင်း်် လှပ််စိစိသ်းလု�က်ဝ်န်�က်ျင်း ်– လမ်ျ�ညွှှန် 

�ိ�အ်ာ�ပြမျင်း်လ်ှပ််စီိ�

IEC 61000-4-5

ပ်ါ�ါကြိုက်ို �မျ ှပ်ါ�ါကြိုက်ို �သိ� ် ± 1 kV

ပ်ါ�ါကြိုက်ို �မျ ှရောပြမျစိိ�က်က်ြိုက်ို �

သိ� ် ± 2 kV

ပ်ါ�ါကြိုက်ို �မျ ှပ်ါ�ါကြိုက်ို �သိ� ် ± 1 kV 

မျသက်ဆ်ိိ�င်းပ််ါ 

မိျနား�်ပ်ါ�ါအရိည်အ်ရောသ�ွသည် ်က်ွမ်ျ�က်ျင်းက််ျနား�်မျာရောရိ�

ရောစိာင်း်ရ်ောရှိာှက်ရ်ောပ်�သည်် ်ရောဆိ�ရိုး�သး�� အရိည်အ်ရောသ�ွ 

ပြဖစ်ိသင်း်ပ််ါသည်။်

ပ်ါ�ါအာ�အထူးကွ်လ်ိ�င်း�်မျျာ�

ဆိိ�င်းရ်ိာ �ိ�အ်ာ�က်ျဆိင်း�်မျမုျျာ�၊ 

ရောရှိာှပ်ြဖစ်ိမျမုျျာ�နှငှ်း် ်�ိ�အ်ာ�

အရောပြပ်ာင်း�်အလမဲျျာ�

IEC 61000-4-11

UT = 0% 0.5 စိက်�်နား�်

(0, 45, 90, 135, 180,

225, 270, 315°)

UT = 0% ၊ 1 စိက်�်နား�်

UT = 70%;

25/30 စိက်�်နား�်မျျာ� (@ 0°)

UT = 0%;

250/300 စိက်�်နား�်

UT = 0% 0.5 စိက်�်နား�်

(0, 45, 90, 135, 180,

225, 270, 315°)

UT = 0% ၊ 1 စိက်�်နား�်

UT = 70%;

25/30 စိက်�်နား�်မျျာ� (@ 0°)

UT = 0%;

250/300 စိက်�်နား�်

မိျနား�်ပ်ါ�ါအရိည်အ်ရောသ�ွသည် ်က်ွမ်ျ�က်ျင်းက််ျနား�်မျာရောရိ�

ရောစိာင်း်ရ်ောရှိာှက်ရ်ောပ်�သည်် ်ရောဆိ�ရိုး�သး�� အရိည်အ်ရောသ�ွ ပြဖစ်ိ

သင်း်ပ််ါသည်။် Keeler ၏တွိ�က်ရိ်ို�က်က်ြားက်ည််ရု်ို စိမ်ျ�သပ််

က်ရိိိယာာက်ိ� အသး��ပြပ်ုသးသည် ်လှပ််စိစ်ိမီျ� ပြပ်တွ်

ရောတွာက်သ်ာွ�ချျိနားတ်ွငွ်း ်ဆိက်လ်က်လ်�ပ််ရောဆိာင်းရ်ိနားလ်ိ�

အပ််ပ်ါက် က်ရိိိယာာက်ိ� မျပြပ်တွရ်ောတွာက်န်ှိ�င်းရ်ောသာ 

လှပ််စိစ်ိဓာာတွအ်ာ�ရောပ်�က်ရိိိယာာပြဖင်း် ်အာ�သငွ်း�်ရိနား ်

အကြားက်းပြပ်ုပ်ါသည်။်

ပ်ါ�ါ ကြိုက်မ်ိျနှနုား�် (50/60 Hz) 

သးလိ�က် ်စိက်က််ငွ်း�်။ 

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m ပ်ါ�ါကြိုက်မ်ိျနှနုား�်သးလိ�က်စ်ိက်က််ငွ်း�်မျျာ�သည် ်က်ွမ်ျ�က်ျင်း်

က်ျနား�်မျာရောရိ�ရောစိာင်း်ရ်ောရှိာှက်ရ်ောပ်�သည်် ်စိးရောနားရိာ�နား�်က်ျင်းရ်ှိှိ 

စိးရောနားရိာတွစ်ိချ�၏ �ိရောသသလက်ခဏာာအဆိင်း်တ်ွစ်ိချ�တွငွ်း ်

ရှိှိသင်း်ပ််ါသည်။်

မျတှွခ်ျျက်-် UT သည် ်စိမ်ျ�သပ််မျအုဆိင်း်မ်ျပြပ်ုလ�ပ််ချင်း ်a. c. မိျနား�်�ိ�အ်ာ�ပြဖစ်ိပ်ါသည်။်

�းနှု�င်းအ်ာ� 
စိမ်ျ�သပ််�ျက််

IEC 60601 
စိမ်ျ�သပ််မုျအဆိုင်း််

လု�က်န်ာမုျအဆိုင်း်် လှပ််စိစိသ်းလု�က်ဝ်န်�က်ျင်း ်– လမ်ျ�ညွှှန်

အတိွရ်ောဆိာင်း ်ဆိက်သ်ယွာရ်ောရိ� က်ရိိိယာာမျျာ�နှငှ်း် ်မိျ�ဘီိ�င်း�် RF ဆိက်သ်ယွာရ်ောရိ� က်ရိိိယာာ

မျျာ�က်ိ� အသး��ပြပ်ုရိာတွငွ်း ်ထူး�တွလ်ငှ်း်က််ရိိိယာာကြိုက်မ်ိျနှနုား�်နှငှ်း် ်သက်ဆ်ိိ�င်းရ်ောသာ ည်မီျှပြချင်း�်

ပြဖင်း် ်တွကွ်ခ်ျျက်ထ်ူးာ�သည်် ်အကြားက်းပြပ်ုထူးာ�ရောသာ ကြားက်ာ�အက်ာွအရော��ထူးက် ်ပိ်�၍နား�ီက်ပ််

စိာွပြဖင်း် ်ရောက်ဘီယာက်ြိုက်ို �အပ်ါအ�င်း ်Keeler ၏ ဒီစ်ိဂျစ်ိတွယာ ်က်င်းမ်ျရိာ ပ်စိစည်�်က်ိ� မျ

သး��သင်း်ပ််ါ။

က်ိ�င်းတ်ွယွာအ်သး��ပြပ်ု

နှိ�င်းရ်ောသာ RF IEC 

61000-4-6

6 Vrms 150kHz မျ ှ

80MHz ထူးိ

6 V သး��စိွ�ရိန် အကြားက်းပြုပ်ုထုာ�ဘေးသာ ကြားက်ာ�အက်ာွအဘေးဝ�

d = 1.2 √ p

ပြဖာထူးကွ်န်ှိ�င်းရ်ောသာ 

RF IEC 61000-4-3

10 V/m 80MHz မျ ှ

2.7GHz အထူးိ

10 V/m d = 1.2 √ p 80MHz မျ ှ800 MHz အထူး ိ 

d = 2.3 √ p 800MHz မျ ှ2.7GHz အထူးိ

ထူး�တွလ်ငှ်း်က််ရိိိယာာထူး�တွလ်�ပ််သးအရိ p သည် ်�ပ််အာ�သး�� (W) ထူး�တွလ်ငှ်း်က််ရိိိယာာ

အဆိင်း်သ်တွမ်ျတှွခ်ျျက် ်အပြမျင်း်ဆ်ိး��ထူး�တွလ်တှွအ်ာ�ပြဖစ်ိသည််အ်ချါ d သည် ်အကြားက်းပြပ်ု

ထူးာ�ရောသာ ကြားက်ာ�မျီတွာအက်ာွအရော�� (m) ပြဖစ်ိသည်။်

လှပ််စိစ်ိသးလိ�က်ရ်ောနားရိာ က်ငွ်း�်ဆိင်း�်ရောလလ်ာမျအုရိ ဆိး��ပြဖတွထ်ူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�်¹ 

ပ်း�ရောသ RF ထူး�တွလ်ငှ်း်က််ရိိိယာာမျျာ�မျ ှစိက်က််ငွ်း�်အာ�မျျာ�သည် ်ကြိုက်မ်ိျနှနုား�်

အတွိ�င်း�်အတွာတွစိ်ချ�စီိတွိ�င်း�်ရှိှိ လိ�က်န်ားာမျအုဆိင်း်ရ်ောအာက် ်မျရှိှိသင်း်ပ််ါ။²

              ဤသရောက်ေတွပြဖင်း် ်အမျတှွအ်သာ�လ�ပ််ထူးာ�ရောသာ က်ရိိိယာာအနား�ီ�နား�်က်ျင်း်

တွငွ်း ်ပြပ်တွရ်ောတွာက်မ်ျ ုပြဖစ်ိနှိ�င်းပ််ါသည်။်
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KEELER တွိ�က်ရိ်ို�က် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�

မျတှွခ်ျျက် ်1 - 80MHz နှငှ်း် ်800MHz တွငွ်း ်ပိ်�ပြမျင်း်ရ်ောသာ ကြိုက်မ်ိျနှနုား�်အတွိ�င်း�်အတွာ သက်ရ်ောရိာက်ပ််ါသည်။်

မျတှွခ်ျျက် ်2- ဤလမ်ျ�ညွှှနားခ်ျျက်မ်ျျာ�သည် ်အရောပြချအရောနားအာ�လး��တွငွ်း ်မျသက်ရ်ောရိာက်ပ််ါ။ တွည်ရ်ောဆိာက်ပ််း�မျျာ�၊ အရိာ�တုွုမျျာ�နှငှ်း် ်လးမျျာ�မျ ှစိ�ပ််ယားမျနုှငှ်း် ်တွနားပ်ြပ်နားမ်ျတုွိ�ရ်ောကြားက်ာင်း် ်

လှပ််စိစ်ိသးလိ�က်ပ်ြပ်နား ်ပ််ာွ�ပြချင်း�် ထူးခိျိ�က်န်ှိ�င်းပ််ါသည်။်

1 ရောပြမျရောအာက်အ်ရောပြချစိိ�က် ်(ဆိယာလ်းလာ / ကြိုက်ို �မဲျ)် တွယာလ်ဖီ�နား�်မျျာ�နှငှ်း် ်ရောဒီသတွငွ်း�် မိျ�ဘီိ�င်း�်ရောရိဒီယီာိ�မျျာ�၊ အရောပ်ျာ်တွမ်ျ�ရောရိဒီယီာိ�၊ AM နှငှ်း် ်FM ရောရိဒီယီာိ�ထူး�တွလ်ငှ်း်မ်ျနုှငှ်း် ်TV 

ထူး�တွလ်ငှ်း်မ်ျကု်ဲသ်ိ�ရ်ောသာ ပ်း�ရောသထူး�တွလ်ငှ်း်က််ရိိိယာာမျျာ�မျ ှစိက်က််ငွ်း�်အာ�မျျာ�က်ိ� သအီိ�ရီိက်ျက်ျ တွကိ်ျမျနှားက််နားရ်ောအာင်း ်မျချနား ်မ်ျနှား�်နှိ�င်းပ််ါ။ ပ်း�ရောသ RF ထူး�တွလ်ငှ်း်က််ရိိိယာာမျျာ�

ရောကြားက်ာင်း် ်လှပ််စိစ်ိသးလိ�က်�်နား�်က်ျင်းက််ိ� ရိရှိှိနှိ�င်းရ်ိနား ်လှပ််စိစ်ိသးလိ�က်ရ်ောနားရိာ က်ငွ်း�်ဆိင်း�်ရောလလ်ာမျမုျျာ�က်ိ� ထူးည််သ်ငွ်း�်စိဉ်�စိာ�သင်း်ပ််ါသည်။် က်�မျပဏာ၏ီ တွိ�က်ရိ်ို�က်က်ြားက်ည််ရု်ို 

စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာက်ိ� အသး��ပြပ်ုသည််ရ်ောနားရိာရှိှိ စိက်က််ငွ်း�်အာ�သည် ်သက်ဆ်ိိ�င်းရ်ိာ RF လိ�က်န်ားာမျအုဆိင်း်ထ်ူးက် ်ရောက်ျာ်လနွားရ်ောနားပ်ါက် ပ်း�မျနှားလ်�ပ််ရောဆိာင်းန်ှိ�င်းရ်ောကြားက်ာင်း�် အတွည်ပ်ြပ်ု

နှိ�င်းရ်ိနား ်က်�မျပဏာ၏ီ တွိ�က်ရိ်ို�က်က်ြားက်ည််ရု်ို စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာက်ိ� ရောစိာင်း်က်ြားက်ည််သ်င်း်ပ််ါသည်။် ပ်း�မျနှားမ်ျဟ�တွရ်ောသာ လ�ပ််ရောဆိာင်းမ်ျကု်ိ� ရောတွွ� ရှိှိပ်ါက် က်�မျပဏာ၏ီ တွိ�က်ရိ်ို�က်က်ြားက်ည််ရု်ို 

စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာက်ိ� အရောနားအထူးာ�ရောပြပ်ာင်း�်ပြချင်း�် သိ�မ်ျဟ�တွ ်ပြပ်နားရ်ောနားရိာချျပြချင်း�်က်ဲသ်ိ� ် ထူးပ််ရောဆိာင်း�်အစီိအမျးမျျာ� လိ�အပ််နှိ�င်းပ််ါသည်။်

2 ကြိုက်မ်ိျနှနုား�်အတွိ�င်း�်အတွာ 150kHz မျ ှ80 MHz အထူးထိူးက် ်ရောက်ျာ်လနွားရ်ောနားပ်ါက် စိက်က််ငွ်း�်အာ�မျျာ�သည် ်10 V/m ရောအာက် ်ပြဖစ်ိသင်း်ပ််ါသည်။်

9.3 အကြားက်းပြုပ်ုထုာ�ဘေးသာ လး�ပြု�းုသည််းအ်က်ာွအဘေးဝ�မျျာ�
အတုိုဘ်ေးဆိုာင်း ်ဆိုက်သ်ယွာဘ်ေးရိ� စိက်က််ရုုိယာာမျျာ�၊ မုျ��ု�င်း�် RF ဆိုက်သ်ယွာဘ်ေးရိ�က်ရုုိယာာမျျာ�နှငှ်း် ်Keeler ၏ တိုု�က်ရု်ို�က်က်ြားက်ည််းရု်ို စိမ်ျ�သပ််
က်ရုုိယာာအကြားက်ာ� အကြားက်းပြုပ်ုထုာ�ဘေးသာ ကြားက်ာ�အက်ာွအဘေးဝ�မျျာ�။

Keeler ၏ တွိ�က်ရိ်ို�က်က်ြားက်ည််ရု်ို စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာက်ိ� ပြဖာထူးကွ်တ်ွတွရ်ောသာ RF ရောနှာှင်း်ယ်ာကှ်မ်ျမုျျာ�အာ� ထူးနိား�်ချျုပ််ထူးာ�သည်် ်လှပ််စိစ်ိ
သးလိ�က်�်နား�်က်ျင်းတ်ွငွ်း ်အသး��ပြပ်ုရိနား ်ရိည်ရွ်ိယာပ််ါသည်။် Keeler ၏ တွိ�က်ရိ်ို�က်က်ြားက်ည််ရု်ို စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာက်ိ� �ယာယ်ားသး သိ�မ်ျဟ�တွ ်
အသး��ပြပ်ုသးသည် ်ရောအာက်တ်ွငွ်း ်အကြားက်းပြပ်ုထူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် ဆိက်သ်ယွာရ်ောရိ�က်ရိိိယာာမျျာ�၏ အပြမျင်း်ဆ်ိး��ထူး�တွလ်တှွအ်ာ�အရိ အတိွရ်ောဆိာင်း ်
ဆိက်သ်ယွာရ်ောရိ� က်ရိိိယာာမျျာ�၊ မိျ�ဘီိ�င်း�် RF ဆိက်သ်ယွာရ်ောရိ�က်ရိိိယာာ (ထူး�တွလ်ငှ်း်က််ရိိိယာာမျျာ�) နှငှ်း် ်Keeler ၏ မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�
အကြားက်ာ� အနားည်�်ဆိး��အက်ာွအရော��က်ိ� ထူးနိား�်ထူးာ�ပြချင်း�်ပြဖင်း် ်လှပ််စိစ်ိသးလိ�က် ်ကြားက်ာ��င်းရ်ောနှာှင်း်ယ်ာကှ်မ်ျကု်ိ� က်ာက်ယွာန်ှိ�င်းပ််ါသည်။်

ထု�တိုလ်ငှ်း်က််ရုုိယာာ၏ အပြုမျင်း်ဆ်ိုး��ထု�တိုလ်တှိုအ်ာ� 
အဆိုင်း်သ်တိုမှ်ျတိုမု်ျ (W)

ထု�တိုလ်ငှ်း်က််ရုုိယာာကြိုးက်မ်ုျနှန်ု�အရိ ကြားက်ာ�အက်ာွအဘေးဝ� (m)

150 kHz မျ ှ80MHz d 
= 1.2√ p

80MHz မျ ှ800MHz d 
= 1.2√ p

800MHz မျ ှ2.7GHz 
d = 2.3√ p

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23
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KEELER တွိ�က်ရိ်ို�က် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�

ထူး�တွလ်ငှ်း်က််ရိိိယာာထူး�တွလ်�ပ််သည်် ်က်�မျပဏာ၏ီ ရောဖာ်ပြပ်ချျက်အ်ရိ p သည် ်�ပ််အာ�သး�� (W) ထူး�တွလ်ငှ်း်က််ရိိိယာာ၏ အပြမျင်း်ဆ်ိး��ထူး�တွလ်တှွ်
အာ� အဆိင်း်ပ်ြဖစ်ိသည််အ်ချါ အထူးက်တ်ွငွ်း ်မျရောဖာ်ပြပ်ထူးာ�သည်် ်အပြမျင်း်ဆ်ိး��ထူး�တွလ်တှွအ်ာ�ရှိှိသည်ဟ်� အဆိင်း်သ်တွမ်ျတှွထ်ူးာ�ရောသာ ထူး�တွ်
လငှ်း်က််ရိိိယာာမျျာ�အတွကွ် ်အကြားက်းပြပ်ုထူးာ�ရောသာ မျီတွာ (m) ပြဖင်း် ်ကြားက်ာ�အက်ာွအရော��က်ိ� ထူး�တွလ်ငှ်း်က််ရိိိယာာကြိုက်မ်ိျနှနုား�်အလိ�က် ်ည်မီျှပြချင်း�်က်ိ� 
သး��၍ ဆိး��ပြဖတွန်ှိ�င်းပ််ါသည်။်

မျတှွခ်ျျက် ်1 - 80MHz နှငှ်း် ်800MHz တွငွ်း ်ပိ်�ပြမျင်း်ရ်ောသာ ကြိုက်မ်ိျနှနုား�်အတွိ�င်း�်အတွာ သက်ရ်ောရိာက်ပ််ါသည်။်

မျတှွခ်ျျက် ်2- ဤလမ်ျ�ညွှှနားခ်ျျက်မ်ျျာ�သည် ်အရောပြချအရောနားအာ�လး��တွငွ်း ်မျသက်ရ်ောရိာက်ပ််ါ။ တွည်ရ်ောဆိာက်ပ််း�မျျာ�၊ အရိာ�တုွုမျျာ�နှငှ်း် ်လးမျျာ�မျ ှ
စိ�ပ််ယားမျနုှငှ်း် ်တွနားပ်ြပ်နားမ်ျတုွိ�ရ်ောကြားက်ာင်း် ်လှပ််စိစ်ိသးလိ�က်ပ်ြပ်နား ်ပ််ာွ�ပြချင်း�် ထူးခိျိ�က်န်ှိ�င်းပ််ါသည်။်

10.  နည်း�်ပ်ည်းာပု်�င်း�် အဘေးသ�စိတုိုဘ်ေး�ာ်ပြုပ်�ျက်မ်ျျာ�
နားာ�တွငွ်း�်ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�် / မျျက်စိ်ိတွငွ်း�် အလင်း�်ယာိ�င်းမ်ျ ုစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာ / မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာမျျာ�၊ အာ�သငွ်း�်ချလ�တွခ်ျး� (1941-P-
5289 နှငှ်း် ်1941-P-5326) နှငှ်း်အ်တွး ပ်ါ�ါအာ� (EP29-32777) သည် ်EN/IEC 60601-1 တွငွ်း ်သတွမ်ျတှွထ်ူးာ�သည််အ်တွိ�င်း�် ရောဆိ�ဘီက််
သး�� လှပ််စိစ်ိပ်စိစည်�်စိနားစ်ိ သတွမ်ျတှွခ်ျျက်န်ှငှ်း် ်ည်ပီ်ါသည်။်

 ပ်ါဝါအာ� 

အဝင်း ်ပ်င်းမ်ျ ဘေးဒတိုာ 100-240V – 50/60Hz

ပ်ါဝါအာ� သတိုမှ်ျတို�်ျက်် 12V- 2.5amps

လ�ပ််ဘေးဆိုာင်း�်ျက်် အနားည်�်ဆိး�� 15 မိျနားစ်ိ ဖွင်း် ် 
အနားည်�်ဆိး�� 10 မိျနားစ်ိ ပိ်တွ်

အမျျုု�အစိာ�- အဆိင်း် ်II က်ရိိိယာာ

ဓာာတွမ်ျလိ�က်ရ်ောစိရိနား ်က်ာက်ယွာရ်ောပ်�သည်် ်အမျျို�အစိာ� B

စိက်က််ရုုိယာာ၏ ဘေး�ါင်း�်မျျာ�နှငှ်း် ်လက်က််ု�င်းမ်ျျာ�

အဝင်း ်�ု�အ်ာ� (DC) 3V 2xAA အယာလ်က််ာလိ�င်း�် ဘီက်ထ်ူးရီိ - အပြပ်ာရောရိာင်း်

3.75V လသီယီာမ်ျ အိ�င်း�်ယာနွား�် အာ�ပြပ်နားသ်ငွ်း�်နှိ�င်းသ်ည်် ်ဘီက်ထ်ူးရီိ - အနားရီောရိာင်း ်(EP39-
18918)  
3.65V NiMH အာ�ပြပ်နားသ်ငွ်း�်နှိ�င်းရ်ောသာ ဘီက်ထ်ူးရီိ - အနားက်ရ်ောရိာင်း ်(1919-P-7149)

ပ်တိုဝ်န်�က်ျင်းအ်ဘေးနအထုာ�မျျာ�-

အသး��ပြုပ်ုပ်း�

35°C

10°C

90%

30%

1060 hPa

800 hPa
ရောရှိာှခ်ျပ်ြဖစ်ိနှိ�င်း ်(ထူး�ပ််ပိ်��မျထူးာ�) 10 g၊ ကြားက်ာချျိနား ်6 ms
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သမ်ုျ�ဆိုည်း�်မုျအဘေးနအထုာ�မျျာ�

55°C

-10°C

95%

10%

1060 hPa

700 hPa
သယာယ်ာပုူ်�ဘ်ေးဆိုာင်းဘ်ေးရိ� အဘေးပြု�အဘေးနမျျာ�

70°C

-40°C

95%

10%

1060 hPa

500 hPa
တွ�နားခ်ျါမျ၊ု ရောထူးာင်း်မ်ျနှားအ်ချျို� 10 Hz မျ ှ500 Hz- 0.5g

ရောရှိာှခ်ျ် 30 g၊ ကြားက်ာချျိနား ်6 ms

ချျိုင်း်ခ်ျလ�တွ် 10 g၊ ကြားက်ာချျိနား ်6 ms

11. ဆိုက်စ်ိပ််ပ်စိစည်း�်မျျာ�နှငှ်း် ်အပု်�ပ်စိစည်း�်မျျာ�

ပ်စိ္စိည်း်�အမျျုု�အစိာ� အစိုတို်အပ်ုုင်း်�နးပ်ါတို်

Spec/Vista ရောဟလိ�ဂျင်း ်မီျ�သ�ီ 3.6V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1011-P-7034

Spec/Vista ရောဟလိ�ဂျင်း ်မီျ�သ�ီ 2.8V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1011-P-7042 

Spec/Vista LED မီျ�သ�ီ 2.8V/3.6V (1 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1011-P-7229

မျျက်စ်ိစုိမ်ျ�သပ််က်ရုုိယာာ စိးနှန်ု�

ရိို� �ရိို� � နားာ�တွငွ်း�်ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�် ရောဟလိ�ဂျင်း ်မီျ�သ�ီ 2.8V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1015-P-7031

ရိို��ရိို� � နားာ�တွငွ်း�်ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�် ရောဟလိ�ဂျင်း ်မီျ�သ�ီ 3.6V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1015-P-7023

ရိို��ရိို� �/ဆိရိာ�နား/်ပ်ည်ာရှိငှ်းသ်း�� မီျ�သ�ီ 2.8V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1011-P-7106

ရိို��ရိို� �/ဆိရိာ�နား/်ပ်ည်ာရှိငှ်းသ်း�� မီျ�သ�ီ 3.6V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1011-P-7114

မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာ LED သး��ပ်စိစည်�် 1011-P-5610

မျျက်စ်ိစုိမ်ျ�သပ််က်ရုုိယာာ အသး��ပြုပ်ုဆိုရိာဝန်

နားာ�တွငွ်း�်ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�် ရောဟလိ�ဂျင်းမီ်ျ�သစ်ိ 2.8V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) အတွကွ်် 1015-P-7066

နားာ�တွငွ်း�်ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�် ရောဟလိ�ဂျင်းမီ်ျ�သစ်ိ 3.6V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) အတွကွ်် 1015-P-7058

ရိို��ရိို� �/ဆိရိာ�နား/်ပ်ည်ာရှိငှ်းသ်း�� မီျ�သ�ီ 2.8V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1011-P-7106

ရိို��ရိို� �/ဆိရိာ�နား/်ပ်ည်ာရှိငှ်းသ်း�� မီျ�သ�ီ 3.6V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1011-P-7114

မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာ Led သး��ပ်စိစည်�် 1011-P-5610

�ု�င်း�်ာကြိုးက်ုု �သး�� နာ�တိုငွ်း�်ကြားက်ည််းမှ်ျန်ဘေးပြုပ်ာင်း�်

FO နားာ�တွငွ်း�်ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�် ရောဟလိ�ဂျင်း ်မီျ�သ�ီ2.8V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1015-P-7066

FO နားာ�တွငွ်း�်ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�် ရောဟလိ�ဂျင်း ်မီျ�သ�ီ3.6V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1015-P-7058

ရိို��ရိို� �/ဆိရိာ�နား/်ပ်ည်ာရှိငှ်းသ်း�� မီျ�သ�ီ 2.8V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1011-P-7106

ရိို��ရိို� �/ဆိရိာ�နား/်ပ်ည်ာရှိငှ်းသ်း�� မီျ�သ�ီ 3.6V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1011-P-7114
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ပ်စိ္စိည်း်�အမျျုု�အစိာ� အစိုတို်အပ်ုုင်း်�နးပ်ါတို်

1011-P-5610 မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာ Led သး��ပ်စိစည်�်

အတုိုဘ်ေးဆိုာင်း်

ရိို� �ရိို� � နားာ�တွငွ်း�်ကြားက်ည််မ်ျနှားရ်ောပြပ်ာင်း�် ရောဟလိ�ဂျင်း ်မီျ�သ�ီ 2.8V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1015-P-7031

အတိွရ်ောဆိာင်း ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယာာ ရောဟလိ�ဂျင်း ်မီျ�သ�ီ 2.8V (2 လး��ပ်ါ အထူး�ပ််) 1011-P-7050

အပြု�ာ� - အာ�သငွ်း�်က်ရုုိယာာမျျာ�

လသီယီား နှစ်ှိလး��တွွ ဲအာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာ 1941-P-1368

လသီယီား အရောသ�စိာ� အာ�သငွ်း�်က်ရိိိယာာ 1941-P-1341

3.6V လသီယီား ဘီက်ထ်ူးရီိ EP39-18918

အပြု�ာ� - အဘေးရိာင်းပ်ြု�င်း် ်�ွ�ပြု�ာ�ထုာ�ဘေးသာ လက်ဆ်ိုွ�အတုိုမ်ျျာ�

က်ျစ်ိလျစ်ိရောသာ လက်က််ိ�င်း ်အစိပ်ွ် - ပ်နား�်ရောရိာင်း် 1901-P-7028

က်ျစ်ိလျစ်ိရောသာ လက်က််ိ�င်း ်အစိပ်ွ် - အစိိမ်ျ�ရောရိာင်း် 1901-P-7036

က်ျစ်ိလျစ်ိရောသာ လက်က််ိ�င်း ်အစိပ်ွ် - အပြပ်ာရောရိာင်း် 1901-P-7044

က်ျစ်ိလျစ်ိရောသာ လက်က််ိ�င်း ်အစိပ်ွ် - အနားက်ရ်ောရိာင်း် EP29-05365

က်ျစ်ိလျစ်ိရောသာ လက်က််ိ�င်း ်အစိပ်ွ် မျျို�တွးစိ�ထူးာ�ရောသာ အရောရိာင်းမ်ျျာ� 1901-P-7052

အပြု�ာ� - ပ်လတိုစ်ိတိုစိ ်နာ�တိုငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်း�် - Jazz အမျျုု�အစိာ� အထု�ူ

Jazz အမျျို�အစိာ� 2mm ရှိှိ ပြပ်နားလ်ည်အ်သး��ပြပ်ုနှိ�င်းသ်ည်် ်ပ်လတွစ်ိတွစ်ိ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််
ပ်စိစည်�် (10 ချ�ပ်ါ အထူး�ပ််)

1514-P-7036

Jazz အမျျို�အစိာ� 2.5mm ရှိှိ ပြပ်နားလ်ည်အ်သး��ပြပ်ုနှိ�င်းသ်ည်် ်ပ်လတွစ်ိတွစ်ိ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််
ပ်စိစည်�် (10 ချ�ပ်ါ အထူး�ပ််)

1514-P-7044

Jazz အမျျို�အစိာ� 3mm ရှိှိ ပြပ်နားလ်ည်အ်သး��ပြပ်ုနှိ�င်းသ်ည်် ်ပ်လတွစ်ိတွစ်ိ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််
ပ်စိစည်�် (10 ချ�ပ်ါ အထူး�ပ််)

1514-P-7052

Jazz အမျျို�အစိာ� 4mm ရှိှိ ပြပ်နားလ်ည်အ်သး��ပြပ်ုနှိ�င်းသ်ည်် ်ပ်လတွစ်ိတွစ်ိ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််
ပ်စိစည်�် (10 ချ�ပ်ါ အထူး�ပ််)

1514-P-7060

Jazz အမျျို�အစိာ� 5mm ရှိှိ ပြပ်နားလ်ည်အ်သး��ပြပ်ုနှိ�င်းသ်ည်် ်ပ်လတွစ်ိတွစ်ိ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််
ပ်စိစည်�် (10 ချ�ပ်ါ အထူး�ပ််)

1514-P-7079

Jazz အမျျို�အစိာ� 2mm ရှိှိ ပ်လတွစ်ိတွစ်ိ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�် (100 ချ�ပ်ါ အထူး�ပ််) 1514-P-7087

Jazz အမျျို�အစိာ� 2.5mm ရှိှိ ပ်လတွစ်ိတွစ်ိ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�် (100 ချ�ပ်ါ အထူး�ပ််) 1514-P-7095

Jazz အမျျို�အစိာ� 3mm ရှိှိ ပ်လတွစ်ိတွစ်ိ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�် (100 ချ�ပ်ါ အထူး�ပ််) 1514-P-7108

Jazz အမျျို�အစိာ� 4mm ရှိှိ ပ်လတွစ်ိတွစ်ိ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�် (100 ချ�ပ်ါ အထူး�ပ််) 1514-P-7116

Jazz အမျျို�အစိာ� 5mm ရှိှိ ပ်လတွစ်ိတွစ်ိ နားာ�တွငွ်း�်စိမ်ျ�သပ််ပ်စိစည်�် (100 ချ�ပ်ါ အထူး�ပ််) 1514-P-7124
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12. ထု�ပ််ပု်��မုျနှငှ်း် ်စိွန ််ပ်စိမု်ျဆိုု�င်းရ်ိာ အ�ျက်အ်လက်မ်ျျာ�

လှပ််စိစိန်ှငှ်း် ်အလီက်ထ်ုဘေးရိာနစိစ်ိွန ််ပ်စိပ််စိစည်း�် အဘေးဟုာင်း�်မျျာ�က်ု� စိွန ််ပ်စိမု်ျ

ထူး�တွက််�နား ်သိ�မ်ျဟ�တွ ်၎င်း�်ထူး�ပ််ပိ်��မျရုောပ်် ရှိှိ ဤသရောက်ေတွနှငှ်း် ်ညွှှနားက်ြားက်ာ�ချျက်မ်ျျာ�သည် ်ဤထူး�တွက််�နားက််ိ� အမ်ိျ
သး��စိနွား ်ပ််စ်ိပ်စိစည်�်မျျာ�က်ဲသ်ိ� ် မျစိနွား ်ပ််စ်ိသင်း်ရ်ောကြားက်ာင်း�်က်ိ� ပြပ်သထူးာ�ပ်ါသည်။်

WEEE(လှပ််စိစ်ိနှငှ်း် ်အလီက်ထ်ူးရောရိာနားစ်ိစိနွား ်ပ််စ်ိပ်စိစည်�်) ၏ သဘီာ�ပ်တွ�်နား�်က်ျင်း ်ထူးခိျိ�က်မ်ျကု်ိ� ရောလှာခ်ျျရိနား်
နှငှ်း် ်WEEE စိ�ပ်း�စိနွား ်ပ််စ်ိမျပု်မျာဏာက်ိ� ရောလှာခ်ျျရိနား ်ထူး�တွက််�နားက််ိ� သက်တ်ွမ်ျ�တွစိ်ချ�အသး��ပြပ်ုပြီးပီ်�သည််အ်ချါ ဤ
က်ရိိိယာာက်ိ� ပြပ်နားလ်ည်ပ်ြပ်င်းဆ်ိင်းအ်သး��ချျရိနား ်အာ�ရောပ်�ပ်ါသည်။်

ပြုပ်န်လည်းအ်သး��ပြုပ်ုပြု�င်း�် ပြုပ်င်းဆ်ိုင်းအ်သး��ပြုပ်ုပြု�င်း�် စိ�စိည်း�်မုျအဘေးကြားက်ာင်း�် ထုပ််မျးသရုှုှလု�ပ်ါက် B2B Compliance 01691 676124 (+44 
1691 676124) က်ု� ဆိုက်သ်ယွာပ််ါ။ (ယာဘူေးက်၌သာ)။

စိက်ပ််စိစည်း�်နှငှ်း်ပ််တိုသ်က်၍် ပြုပ်င်း�်ထုန်သည််းပ်ြု�စိရ်ိပ််တိုစိစ်ိး�တိုစိရ်ိာပြု�စိ�်�လ်ှင်း ်ထု�တိုလ်�ပ််သနူှငှ်း် ်သင်း်အ်�ွ� �ဝင်းန်ှု�င်းင််းး၏ က်ွမ်ျ�က်ျင်းဘ်ေးသာ 
�ွင်း်ပ်ြုပ်ု�ျက်ရ်ိရုှှသထူုး တိုင်းပ်ြုပ်ရိပ်ါမျည်း။်
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Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
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Keeler ယားအက်စ််ိရောအ
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern၊ PA 19355 ယားအက်စ််ိရောအ
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Wagle Industrial Estate
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Halma China Group
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