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အသး��ပြုပ်ုရိန်လ်ွမ်ျ�ညွှှန်က််ိ� ဖတ်ပ််ါ ပ်း�မျနှ်သ်တ်ပိေးပ်�သပေးက်ေတ်

 
ထု�တ်လ်ွ�ပ််သည့််ရ်ိက်စ်ိွ�

 
သတ်ပိေးပ်�ချျက်-် လွှပ််စိစ်ိဓာာတ်အ်ာ�

 
ထု�တ်လ်ွ�ပ််သအူမျည့်န်ှငှ့်် ်လွပ်ိ်စိာ

 
သတ်ပိေးပ်�ချျက်-် ပေးပြုမျပြုပ်င့်အ်ဟန် ်အ်တ်ာ�

 
ထု�တ်လ်ွ�ပ််သည့််န်ှိ�င့်င့််း

သတ်ပိေးပ်�ချျက်-် အိ�င့်�်ယ်နွ်�်အပြုဖစ်ိ အသငွ့်မ်ျပေးပြုပ်ာင့်�်

သာွ�သည့်် ်ဓာာတ် ်ပေးရိာင့်ပ်ြုချည့်ပ်ြုဖာထုကွ်မ်ျု

လွှပ််စိစ်ိနှငှ့်် ်လွှပ််စိစ်ိပ်စိစည့်�်ဆိုိ�င့်ရ်ိာ စိနွ် ်ပ််စ်ိမျမုျျာ� 

(WEEE) ပြုပ်န်လ်ွည့်အ်သး��ပြုပ်ုခြ်းချ�်

သတ်ပိေးပ်�ချျက်-် အပြုမျင့်အ်ာရုံး�ဆိုိ�င့်ရ်ိာ ဓာာတ်ပ်ေးရိာင့်ပ်ြုချည့််

ပြုဖာထုကွ်မ်ျု

 
ဤသိ� ် ပေးထုာင့်မ်ျတ်ထ်ုာ�ပ်ါ သတ်ပိေးပ်�ချျက်-် ပ်ပူေးလွာင့်ပ်ေးသာ မျျက်န်ှာှပြုပ်င့််

ပေးပြုချာက်ပ်ေးသွ� စိာွ ထုာ�ပ်ါ Conformité Européene

က်ွ�လွယွ်သ်ည့်် Type B အသး��ပြုပ်ုမျ ုအစိိတ်အ်ပိ်�င့်�်

ထု�ပ််ပိ်��မျပု်ျက်စ်ိး�ပေးန်ပ်ါက် အသး��မျပြုပ်ုပ်ါနှငှ့််် Class II က်ရိိိယ်ာ

အပ်ခူျျိန်က််န် ်သ်တ်ခ်ျျက်် ပေးလွထု�ဖိအာ�က်န် ်သ်တ်ခ်ျျက််

ဥပေးရိာပ်အဖွ��အစိည့်�်ရှိှိ ချငွ့််ပ်ြုပ်ုချျက်ရ်ိ က်ိ�ယ်စ်ိာ�လွယှ်် စိိ�ထုိ�င့်�်ဆို က်န် ်သ်တ်ခ်ျျက််

သက်တ််မ်ျ�မျက်�န်မ်ျး အသး��ပြုပ်ုပ်ါ က်�န်ပ််စိစည့်�်အမျတှ်စ်ိဉ်

ပ်စိစည့်�်စိာရိင့်�်အမျတှ်စ်ိဉ် ပေးဆို�ဝါးါ�စိက်ပ််စိစည့်�်

ဘာာသာပြုပ်န််

Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� ညွှှန်က်ြားက်ာ�ချျက်အ်မျတှ် ်93/42/EEC၊ စိည့်�်မျျဉ်�အမျတှ် ်(EU) 2017/745 နှငှ့်် ်ISO 13485 ပေးဆို�ဝါးါ�စိက်ပ််စိစည့်�် 

အရိည့်အ်ပေးသ�ွစိးမျးမျစုိန်စ်ိမျျာ�နှငှ့််အ်ည့်း သတ်မ်ျတှ်ထ်ု�တ်လ်ွ�ပ််ထုာ�ပ်ါသည့်။်

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

ဤအသး��ပြုပ်ုသလူွက်စ်ိွ�တ်ငွ့်ပ််ါဝါးင့်ပ်ေးသာ အချျက်အ်လွက်မ်ျျာ�က်ိ� ထု�တ်လ်ွ�ပ််သ၏ူ ကြိုက်ို တ်င့်ပ်ေးရိ�သာ�ပေးထုာက်ခ်ျးချျက်မ်ျပ်ါဘာ� တ်စ်ိချ�လွး��ပြုဖစ်ိပေးစိ၊ တ်စ်ိစိိတ်တ််စ်ိပိ်�င့်�်ပြုဖစ်ိပေးစိ 

ပြုပ်န်လ်ွည့်က််�ူယ်ပူြုချင့်�်မျပြုပ်ုရိပ်ါ။ ထု�တ်က််�န်မ်ျျာ� ဆိုက်လ်ွက်တ််ိ��တ်က်ရ်ိန် ်က်ွနှ်�ပ််တ်ိ�မ်ျဝူါးါဒတ်စ်ိစိိတ်တ််စ်ိပိ်�င့်�်အပေးန်ပြုဖင့်် ်က်ွနှ်�ပ််တ်ိ�ထ်ု�တ်လ်ွ�ပ််သမူျျာ�မျ ှဤစိာတ်မ်ျ�တ်ငွ့်ပ််ါဝါးင့်ပ်ေးသာ 

သတ်မ်ျတှ်ခ်ျျက်မ်ျျာ�နှငှ့်် ်အပြုချာ�အချျက်အ်လွက်မ်ျျာ�က်ိ� ကြိုက်ို တ်င့်အ်ပေးကြားက်ာင့်�်ကြားက်ာ�ပြုချင့်�်မျရှိှိဘာ� အပေးပြုပ်ာင့်�်အလွ�ပြုပ်ုလွ�ပ််ပိ်�င့်ခ်ျငွ့််ရ်ှိှိပ်ါသည့်။်

Keeler ယ်ပူေးက်နှငှ့်် ်Keeler ယ်အူက်စ််ိပေးအ ဝါးက်ဆ်ိုိ�ဒမ်ျျာ�တ်ငွ့်လ်ွည့်�် IFU က်ိ� ရိယ်နူှိ�င့်ပ််ါသည့်။်
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1. အသုံးး��ပြု�ုရန်် လမ်ာ�ညွှှန်် 

ဤစိက်ပ််စိစည့်�်က်ိ� အလွိ�က်အ်ထုိ�က်ပ်ေးလွက််ျင့််မ်ျရုှိှိပေးသာ ချငွ့််ပ်ြုပ်ုချျက်ရ်ိ က်ျန်�်မျာပေးရိ�ပေးစိာင့််ပ်ေးရှိာှက်မ်ျ ုက်ွမ်ျ�က်ျင့််
သမူျျာ�သာ အသး��ပြုပ်ုပေးစိလွိ�ပ်ါသည့်။်

သတ်ပိြုပ်ုချျက်-် ဖက်ဒ်ရိယ်ဥ်ပ်ပေးဒအရိ ဤစိက်ပ််စိစည့်�်က်ိ� ဆိုရိာဝါးန် ်သိ�မ်ျဟ�တ် ်ပေးဆို�ဝါးါ�က်�သသမူျ ှပေးရိာင့်�်ချျပြုချင့်�် 

သိ�မ်ျဟ�တ် ်ထုိ�သတူ်ိ�၏် ညွှှန်က်ြားက်ာ�ချျက်ပ်ြုဖင့်် ်ပေးရိာင့်�်ချျပြုချင့်�်က်ိ� တ်ာ�ပြုမျစ်ိထုာ�သည့်။်

အသုံးး��ပြု�ု�း� / ကာရိိယူာအသုံးး��ပြု�ုမုာ ရည်ရွ်ယူခ်ျျကာ်

Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာသည့် ်မျျက်ခ်ျွး၊ မျျက်စိ်ိအပြုဖူပေးရိာင့်အ်ပိ်�င့်�်၊ မျျက်ပ်ေးပြုမျး�၊ မျျက်ဝ်ါးန်�်၊ ပြုမျင့်လ်ွာှနှငှ့်် ်မျျက်က်ြားက်ည့််

လွာှတ်ိ�ပ််ါဝါးင့်ပ်ေးသာ လွူမ်ျျက်စိ်ိ၏ အပေးရှိှ�ဘာက်အ်စိိတ်အ်ပိ်�င့်�် သိ�မ်ျဟ�တ် ်အပေးရှိှ �ဘာက်ဖွ်��စိည့်�်မျမုျျာ�နှငှ့်် ်အပေးန်ာက်ဘ်ာက်အ်စိိတ်အ်ပိ်�င့်�်တ်ိ�က််ိ� 

စိမ်ျ�သပ််စိစ်ိပေးဆို�ပေးပ်�နှိ�င့်ခ်ြ်းပ်း� ၎င့်�်က်ရိိိယ်ာပြုဖင့်် ်စိမ်ျ�သပ််စိစ်ိပေးဆို�မျ ုခြ်းပ်း�ပေးပြုမျာက်န်ှိ�င့်ပ််ါသည့်။် PSL One အမျျို�အစိာ�တ်ငွ့်သ်ာ ပ်ါဝါးင့်ပ်ေးသာ 

ပ်း�ပေးသချျ�� မျအုာ� x10 အပြုပ်င့် ်ချျ��အာ� x16 ဆိုက်တ််င့်က််ိ� PSL Classic တ်ငွ့် ်ပေးပ်�ထုာ�ပ်ါသည့်။် 

ကာရိိယူာအတိကွာ ်အတိိ�ချျု�်ရှှင်း�်လင်း�်ချျကာ်

Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာတ်ငွ့် ်ပြုပ်န်လ်ွည့်အ်ာ�သငွ့်�်သး��နှိ�င့်ပ်ေးသာ၊ သယ်ယ််နူှိ�င့်ပ်ေးသာ အလွင့်�်ပေးပ်� လွက်က််ိ�င့် ်မိျ�က်ခ်ျရိုံ�စိ

က်�ပ််စိန်စ်ိနှငှ့်် ်ဗိို့�အ်ာ�န်မိျ်် (12V) ပ်ါဝါးါအာ�ပြုဖင့်် ်အလွ�ပ််လွ�ပ််ပေးသာ ပေးအာက်ပ်ေးပြုချအာ�သငွ့်�်ယ်နူ်စ်ိ တ်ပ််ဆိုင့်ထ်ုာ�သည့်် ်တ်င့်ခ်ျး�တ်စ်ိချ�ပ်ါရှိှိပ်ါသည့်။်

လွက်က််ိ�င့်ယ််နူ်စ်ိတ်ငွ့် ်အလွင့်�်ပေးပ်�စိန်စ်ိက်ိ� ပ်ါဝါးါဓာာတ်အ်ာ�ပေးပ်�ပေးသာ အာ�သငွ့်�်သး��နှိ�င့်ပ်ေးသာ ဘာက်ထ်ုရိး လွးသးယ်းအိ�င့်ယ််နွ် ်ပေးပ်ါင့်�်စိပ််ထုာ�

ပ်ါသည့်။် လွက်က််ိ�င့်ပ်ေးရှိှ �တ်ငွ့်ရ်ှိှိပေးသာ ချလွ�တ်က််ိ� နှစ်ှိချျက်န်ှှပ်ိ်၍ အလွင့်�်ပေးပ်�စိန်စ်ိနှငှ့်် ်ပြုမျင့်က််ငွ့်�်သတ်မ်ျတှ်ခ်ျျက်တ််ိ�က််ိ� ပြုပ်ုလွ�ပ််နှိ�င့်ပ််ါသည့်။် 

အလွင့်�်အာ�က်ိ� အတ်ိ��၊ အပေးလွျာပ်ြုပ်ုလွ�ပ််ရိန် ်လွက်က််ိ�င့်ပ်ေးန်ာက်ရ်ှိှိ ကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်ပ်ေးအာက်တ််ငွ့် ်ထုနိ်�်ချျုပ််လွှပ််ချးတ်စ်ိချ�ရှိှိပ်ါသည့်။်

PSL Classic

ချျိန်ည့််းနိှိ�င့်ပ်ေးသာ ကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်ပ်ေးအာက်ရ်ှိှိ အဖွင့််အ်ပိ်တ်လ်ွးဗို့ာက်ိ� သး��၍ 10x နှငှ့်် ်16x ချျ��အာ� အပြုမျင့်စ်ိန်စ်ိက်ိ� ထုနိ်�်ချျုပ််နှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

PSL One

PSL One သည့် ်ပ်း�ပေးသထုာ�ရှိှိပေးသာ 10x ချျ��အာ�စိန်စ်ိပြုဖစ်ိပ်ါသည့်။်
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2. ဘေး��ကာင်း�်ဘေးရ�
2.1 မာျကာစ်ိအိဆိ�်ိသုံးင်း်မု်ာ

သုံးတိပိြု�ုချျကာ-် ဤကာရိိယူာမှာ ထူး�တိလ်တှိဘ်ေးသုံးာ အလင်း�်ဘေးရာင်းသ်ုံးည် ်အနှတရာယူပ်ြုေစိန်ှိ�င်းဘ်ေးပြုချရိှှ�ါသုံးည်။် အလင်း�်ေွင်း်ခ်ျျိန််
ကြားကာာဘေးလဘေးလ အပြုမာင်းအ်ာရုံး�ထူးခိိျ�ကာမု်ာ မာျာ�ဘေးလပြုေစိ�်ါသုံးည်။် ဤကာရိိယူာမှာ အလင်း�်ကာိ� အပြုမာင်း်ဆ်ိး��အာ�အထူး ိေွင်း်လ်ိ�ကာ်
ပြုချင်း�်သုံးည် ်LED ဗားာ�ရှှင်း�်အတိကွာ ်13 မိာန်စိ ်ပြီး�ီ�ဘေးန်ာကာန်ှငှ်း် ်မီာ�သုံး�ီဗားာ�ရှှင်း�်အတိကွာ ်44 မိာန်စိပ်ြီး�ီ�ဘေးန်ာကာ ်ဘေး��ကာင်း�်ဘေးရ�
လမ်ာ�ညွှှန််ချျကာက်ာိ� ဘေးကာျာ်လန်ွ်သုံးာွ�မာည်ပ်ြုေစိသ်ုံးည်။်

မာျကာစ်ိစိိမ်ာ�သုံး�်ကာရိိယူာမာျာ�အတိကွာ ်အလင်း�်ဘေးရာင်းပ်ြုချည်အ်နှတရာယူက်ာိ� အထူးး�မာသုံးတိမှ်ာတိထ်ူးာ�ဘေးသုံးာ်လည်�် 
လးန်ာ၏ပြုမာင်းလ်ာှသုံးိ� ် ဘေးရာကာမ်ာည်် ်အလင်း�်အာ�ကာိ� သုံးကာဆ်ိိ�င်းရ်ာ ဘေးရာဂါါစိစိတ်ိမ်ာ�အလိ�ကာ ်သုံးင်း်ဘ်ေးတိာ်သုံးလိ� 
အန်ည်�်ဆိး��ထူးာ�ဘေးစိလိ��ါသုံးည်။် မာျကာတ်ိငွ်း�်မှာန််ဆိး��ရုုံး�ထူးာ�ရဘေးသုံးာ ကာဘေးလ�မာျာ�၊ လးမာျာ�နှငှ်း် ်မာျကာစ်ိဘိေးရာဂါါချးစိာ�ဘေးန်ရ
ဘေးသုံးာ လးမာျာ�အတိကွာ ်အနှတရာယူအ်ရိှှဆိး��ပြုေစိ�်ါသုံးည်။် ပြုမာင်းလ်ာှသုံးည် ်24 န်ာရီအတိငွ်း�် တိးည်သီုံးည်် ်သုံးိ�မ်ာဟု�တိ ်ဆိင်းတ်ိး
စိကာ�်စိစည်�်မှာ အလင်း�်ဘေးရာင်းထ်ူးဘိေးတိွ�မိာ�ါကာလည်�် အနှတရာယူပ်ြုေစိန်ှိ�င်းဘ်ေးပြုချတိိ��နှိ�င်း�်ါသုံးည်။် အထူးး�သုံးပြုေင်း် ်ပြုမာင်းလ်ာှကာိ� ေလ
ကာရ်ှ်ှမီာ�သုံး�ီပြုေင်း် ်�း�ရိ�်ေမ်ာ�ယူးသုံးည််အ်ချါ ဤသုံးိ� ်ပြုေစိတ်ိတိ�်ါသုံးည်။် 

Keeler Ltd သုံးည် ်ဘေးတိာင်း�်ဆိိ�ချျကာအ်ရ အသုံးး��ပြု�ုသုံးးအာ� ကာရိိယူာ၏ သုံးကာဆ်ိိ�င်းရ်ာ အလင်း�်အာ�ထူး�တိလ်တှိမု်ာကာိ� 
ပြု�သုံးဘေးသုံးာ ဇယူာ�တိစိခ်ျ�ဘေး��ထူးာ��ါသုံးည်။်

2.2 သုံးတိဘိေး��ချျကာမ်ာျာ�နှငှ်း် ်သုံးတိပိြု�ုချျကာမ်ာျာ�

က်ရိိိယ်ာမျျာ�နှငှ့်် ်၎င့်�်ဆိုက်စ်ိပ််ပ်စိစည့်�်မျျာ�သည့် ်Keeler Ltd ၏ မျပိူ်�င့်ပ်ြုဖစ်ိမျသှာလွှင့် ်က်ွနှ်�ပ််တ်ိ�က််ရိိိယ်ာမျျာ� ပေးက်ာင့်�်မျနွ်စ်ိာွနှငှ့်် ်ပေးဘာ�က်င့်�်

စိာွ လွ�ပ််ပေးဆိုာင့်ပ်ေးကြားက်ာင့်�် အာမျချးသည့်က််ိ� မျတှ်သ်ာ�ပ်ါ။ အပြုချာ�ပေးသာ ဆိုက်စ်ိပ််ပ်စိစည့်�်မျျာ� အသး��ပြုပ်ုပြုချင့်�်သည့် ်လွှပ််စိစ်ိသးလွိ�က်ထ်ု�တ််

လွတှ်မ်ျကု်ိ� ပြုမျင့််မ်ျာ�ပေးစိနှိ�င့်သ်လွိ� လွှပ််စိစ်ိသးလွိ�က် ်ချးနှိ�င့်အ်ာ�က်ိ� ပေးလွျာက််ျပေးစိနှိ�င့်ခ်ြ်းပ်း� မျမျနှ်က််န်ပ်ေးသာ လွ�ပ််ပေးဆိုာင့်မ်ျကု်ိ� ပြုဖစ်ိပေးစိပ်ါသည့်။်

က်ရိိိယ်ာက်ိ� ပေးဘာ�က်င့်�်စိာွလွ�ပ််ပေးဆိုာင့်န်ှိ�င့်ပ်ေးစိရိန် ်ပေးအာက်ပ််ါကြိုက်ို တ်င့်က််ာက်ယွ်မ်ျမုျျာ�က်ိ� ကြားက်ည့််ရု်ုံပ်ါ။

သုံးတိဘိေး��ချျကာမ်ာျာ�

• ပ်ျက်စ်ိး�ပေးန်ပေးကြားက်ာင့်�် ပေးတ်ွ� ရှိှိပ်ါက် က်ရိိိယ်ာက်ိ� အသး��မျပြုပ်ုပ်ါနှငှ့််၊် ပ်ျက်စ်ိး�မျ ုသိ�မ်ျဟ�တ် ်တ်လွွ�အသး��ပြုပ်ုမျ ုလွက်ခဏာာရှိှိ၊မျရှိှိက်ိ� ပ်း�မျနှ််

စိစ်ိပေးဆို�ပေးပ်�ပ်ါ။

• အသး��မျပြုပ်ုမျး သယ်ယ််မူျ ု/ သမ်ိျ�ဆိုည့်�်မျ ုအထုအိချိ�က်လ်ွက်ခဏာာရှိှိ၊မျရှိှိအတ်ကွ် ်Keeler ထု�တ်က််�န်က််ိ� စိစ်ိပေးဆို�ပ်ါ။

• မျး�ပေးလွာင့်လ်ွယွ်ပ်ေးသာ ဓာာတ်ပ်ေးင့်ွ� /အရိည့်မ်ျျာ�ရှိှိရိာတ်ငွ့် ်သိ�မ်ျဟ�တ် ်ပေးအာက်စ်ိးဂျျင့်ပ်ြုပ်ည့််ဝ်ါးပေးသာပေးန်ရိာတ်ငွ့် ်အသး��မျပြုပ်ုပ်ါနှငှ့််။်

• ယ်အူက်စ််ိဖက်ဒ်ရိယ်ဥ်ပ်ပေးဒအရိ ဤစိက်ပ််စိစည့်�်က်ိ� ဆိုရိာဝါးန် ်သိ�မ်ျဟ�တ် ်ပေးဆို�ဝါးါ�က်�သသမူျ ှပေးရိာင့်�်ချျပြုချင့်�် သိ�မ်ျဟ�တ် ်ထုိ�သတူ်ိ�၏် 

ညွှှန်က်ြားက်ာ�ချျက်ပ်ြုဖင့်် ်ပေးရိာင့်�်ချျပြုချင့်�်က်ိ� တ်ာ�ပြုမျစ်ိထုာ�သည့်။်

• ဤစိက်ပ််စိစည့်�်က်ိ� အလွိ�က်အ်ထုိ�က်ပ်ေးလွက််ျင့််မ်ျရုှိှိပေးသာ ချငွ့််ပ်ြုပ်ုချျက်ရ်ိ က်ျန်�်မျာပေးရိ�ပေးစိာင့််ပ်ေးရှိာှက်မ်ျ ုက်ွမ်ျ�က်ျင့်သ်မူျျာ�သာ အသး��ပြုပ်ု

ပေးစိလွိ�ပ်ါသည့်။်

• ဤထု�တ်က််�န်က််ိ� အရိည့်တ််ငွ့် ်မျစိိမ်ျထုာ�သင့််ပ််ါ။

• က်ရိိိယ်ာပြုပ်ုပြုပ်င့်မ်ျမုျျာ�၊ ပြုပ်င့်ဆ်ိုင့်မ်ျမုျျာ�က်ိ� ထု�တ်လ်ွ�ပ််သ၏ူန်ည့်�်ပ်ည့်ာဝါးန်ပ်ေးဆိုာင့်မ်ျစုိင့်တ််ာမျ ှအထု�ူက်ွမ်ျ�က်ျင့်သ်မူျျာ� သိ�မ်ျဟ�တ် ်

ထု�တ်လ်ွ�ပ််သမူျ ှပေးလွက််ျင့််ပ်ေးပ်�ထုာ�ပေးသာ ချငွ့််ပ်ြုပ်ုချျက်ရ်ိ ဝါးန်ထ်ုမ်ျ�မျျာ�မျသှာ လွ�ပ််ပေးဆိုာင့်ရ်ိပ်ါမျည့်။် ထု�တ်လ်ွ�ပ််သသူည့် ်ချငွ့််ပ်ြုပ်ုချျက်မ်ျ

ရှိှိပေးသာ ပြုပ်ုပြုပ်င့်မ်ျမုျျာ�ပေးကြားက်ာင့်် ်ပြုဖစ်ိလွာပေးသာ ဆိုး��ရုုံး�မျ ုနှငှ့််/်သိ�မ်ျဟ�တ် ်ပ်ျက်စ်ိး�မျမုျျာ�အတ်ကွ် ်တ်ာဝါးန်ခ်ျးမျည့်မ်ျဟ�တ်ပ််ါ၊ ထုိ� ်ပြုပ်င့် ်ထုိ�သိ� ်

လွ�ပ််ပေးဆိုာင့်မ်ျမုျျာ�သည့် ်အာမျချးတ်ငွ့် ်အက်ျးု�မျဝါးင့်ပ််ါ။
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• ပ်ါဝါးါချလွ�တ်န်ှငှ့်် ်ပ်င့်မ်ျပ်လွတ်သ်ည့် ်စိက်ပ််စိစည့်�်က်ိ� ပ်င့်မ်ျပ်ါဝါးါအာ�မျ ှချွ�ထု�တ်ပ်ေးပ်�သည့်် ်န်ည့်�်လွမ်ျ�မျျာ�ပြုဖစ်ိပ်ါသည့် ်– ပ်ါဝါးါချလွ�တ်န်ှငှ့်် ်

ပ်င့်မ်ျပ်လွတ်က််ိ� အချျိန်တ််ိ�င့်�် လွက်လ်ွမ်ှျ�မျးပေးအာင့်ထ်ုာ�ပ်ါ။

• ပ်ါဝါးါချလွ�တ်က််ိ� နှှပ်ိ်ရိချက်ပ်ေးအာင့် ်က်ရိိိယ်ာက်ိ� မျထုာ�ပ်ါနှငှ့်် ်သိ�မ်ျဟ�တ် ်ပ်င့်မ်ျပ်လွတ်က််ိ� န်းရိးရှိှိ ပ်လွတ်ပ်ေးပ်ါက်မ်ျ ှပြုဖုတ်ထ်ုာ�ပ်ါ။

• အသး��ပြုပ်ုသအူတ်ကွ် ်ချလွ�တ်တ််ိ�က်န်ှိ�င့်ပ်ေးသာ သိ�မ်ျဟ�တ် ်ထုခိျိ�က်ပ်ေးစိနှိ�င့်ပ်ေးသာ အနှတရိာယ်က််ိ� ဖယ်ရ်ှိာှ�ရိန် ်ပ်ါဝါးါကြိုက်ို �က်ိ� 

အပေးသအချျာဆိုွ�ပ်ါ။

• က်ရိိိယ်ာ သိ�မ်ျဟ�တ် ်ပေးအာက်ပ်ေးပြုချယ်နူ်စ်ိက်ိ� မျသန် ်စ်ိင့်ခ်ျင့် ်ဝါးါယ်ာကြိုက်ို �က်ိ� ပေးသချျာစိာွပြုဖုတ်ထ်ုာ�ပ်ါ။

• အသး��ပြုပ်ုစိဉ်တ်ငွ့် ်LEDs သည့် ်အပ်ခူျျိန်ခ်ျပ််ပြုမျင့််ပ်ြုမျင့်် ်ရှိှိပေးန်နှိ�င့်သ်ည့် ်– မျလွ�ပ််ပေးဆိုာင့်ခ်ျင့် ်ပေးအ�ထုာ�ပ်ါ။

• အကြားက်းပြုပ်ုထုာ�ပေးသာ အပြုမျင့််ဆ်ိုး��အလွင့်�်ဖွင့််ခ်ျျိန်က််ိ� မျပေးက်ျာ်လွနွ်ပ််ါပေးစိနှငှ့််။်

• က်ရိိိယ်ာတ်ငွ့် ်ထုခိျိ�က်မ်ျရုှိှိချ�လ်ွှင့် ်(ဥပ်မျာအာ�ပြုဖင့်် ်မျပေးတ်ာ်တ်ဆိုပြုပ်ုတ်က််ျချ�လ်ွှင့်)်၊ အပြုမျင့်စ်ိန်စ်ိ သိ�မ်ျဟ�တ် ်အလွင့်�်စိန်စ်ိ ထုခိျိ�က်မိ်ျ

လွှင့် ်ပြုပ်ုပြုပ်င့်ရ်ိန်အ်တ်ကွ် ်ထု�တ်လ်ွ�ပ််သထူုးသိ� ် ပြုပ်န်လ်ွည့်ပ်ေးပ်�ပိ်�ရ်ိန် ်လွိ�အပ််ပ်ါသည့်။်

• LED ဖယ်ရ်ှိာှ�ခြ်းပ်း�ပေးန်ာက် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ်် LED လွှပ််က်�ူက်ရိိိယ်ာနှငှ့်် ်လွနူ်ာက်ိ� တ်စ်ိခြ်းပိ်ုင့်န််က်မ်ျထုပိ်ါနှငှ့််။်

• က်ရိိိယ်ာပိ်�င့်ရ်ှိှင့်သ်ည့် ်မျနှ်က််န်စ်ိာွအသး��ပြုပ်ုနှိ�င့်ရ်ိန် ်ဝါးန်ထ်ုမ်ျ�မျျာ�က်ိ� ပေးလွက််ျင့််ပ်ေးပ်�ရိာတ်ငွ့် ်တ်ာဝါးန်ရ်ှိှိပ်ါသည့်။်

• က်ရိိိယ်ာ သိ�မ်ျဟ�တ် ်က်ရိိိယ်ာတ်င့်သ်ည့််စ်ိာ�ပ်ွ�က်ိ� တ်စ်ိပေးပြုပ်�ည့်း ခြ်းင့်မ်ိျပေးအာင့်ထ်ုာ�ပ်ါ။

• သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� စိက်ပ််စိစည့်�် အသး��ပြုပ်ုရိန်န်ှငှ့်် ်လွ�ပ််ပေးဆိုာင့်ရ်ိန် ်အချက်အ်ချ�ပြုဖစ်ိပေးအာင့် ်မျထုာ�ပ်ါနှငှ့််။်

• အသး��ပြုပ်ုအစိိတ်အ်ပိ်�င့်�်မျျာ�သည့် ်41 ဒးဂျရိးဆို�လွစ်ိးယ်ပ််က်ိ� ပေးက်ျာ်လွနွ်သ်ည့်။် PSU အတ်ကွ် ်အပြုမျင့််ဆ်ိုး��အပ်ခူျျိန်န်ှငှ့်် ်ပေးဘာ�က်င့်�်စိာွ ထုိ

ပေးတ်ွ� နှိ�င့်မ်ျအုပေးန်အထုာ�သည့် ်44.3 ဒးဂျရိးပြုဖစ်ိခြ်းပ်း� မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာပေးအာက်ပ်ေးပြုချသည့် ်42.1 ဒးဂျရိးပြုဖစ်ိသည့်။်

• Keeler ပေးထုာက်ခ်ျးချျက်ရ်ိ ပ်စိစည့်�်မျျာ�နှငှ့်် ်ဆိုက်စ်ိပ််ပ်စိစည့်�် အစိစ်ိအမျနှ်မ်ျျာ�က်ိ�သာ အသး��ပြုပ်ုပ်ါ၊ သိ�မ်ျဟ�တ်လ်ွှင့် ်စိက်ပ််စိစည့်�် ပေးဘာ�

က်င့်�်ပေးရိ�နှငှ့်် ်လွ�ပ််ပေးဆိုာင့်ခ်ျျက်က််ိ� ထုခိျိ�က်န်ှိ�င့်သ်ည့်။်

• အတ်ငွ့်�်သး��သာပြုဖစ်ိသည့် ်(စိိ�ထုိ�င့်�်မျမုျ ှက်ာက်ယွ်ပ််ါ)။

• လွှပ််စိစ်ိသးလွိ�က်ဆ်ိုွ�င့်င့်ပ်ြုချင့်�်ပေးကြားက်ာင့်် ်လွှပ််စိစ်ိက်ရိိိယ်ာမျျာ� ထုခိျိ�က်န်ှိ�င့်ပ််ါသည့်။် ဤက်ရိိိယ်ာက်ိ� သး��ပေးန်စိဉ်တ်ငွ့် ်ထုိ�သိ� ်ပြုဖစ်ိပ်ာွ�ပ်ါက် 

ယ်နူ်စ်ိက်ိ� ပိ်တ်ခ်ြ်းပ်း� ပေးန်ရိာပြုပ်န်ခ်ျျပ်ါ။

အသုံးး��မာပြု�ုချင်း ်သုံးယူယ်ူးလယွူ ်မာျကာစ်ိစိိမ်ာ�သုံး�်ကာရိိယူာကာိ� အချန််�တိငွ်း�်အ�းချျိန််အတိိ�င်း�် အချျိန််အတိန််ကြားကာာ ချျိန််ညိ်ထိူးာ�
သုံးင်း်သ်ုံးည်။် ယူးန်စိက်ာိ� ဘေးအ�ပြုမာသုံးည််ဘ်ေးန်ရာသုံးိ� ် သုံးမ်ိာ�ဆိည်�် သုံးိ�မ်ာဟု�တိ ်သုံးယူဘ်ေးဆိာင်းသ်ုံးည််အ်ချါ အထူးး�အဘေးရ�ကြီးကာ�ီ�ါသုံးည်၊် 
ကာရိိယူာအစိတိိအ်�ိ�င်း�်မာျာ�ဘေး�်တိငွ်း ်မာျာ�စိာွ ဘေးင်းွ�ရည်ေဲွ်� နှိ�င်း�်ါသုံးည်။်

2.3 အထူးး�ညွှှန််ကြားကာာ�ချျကာ်

ဤစိက်ပ််စိစည့်�်က်ိ� အသး��ပြုပ်ုရိန် ်လွနူ်ာအပေးရိအတ်ကွ် ်က်န် ်သ်တ်ထ်ုာ�ပြုချင့်�်မျရှိှိပ်ါ။ ဤစိက်ပ််စိစည့်�်အတ်ကွ်လ်ွည့်�် အထု�ူညွှှန်က်ြားက်ာ�ချျက်မ်ျ

ရှိှိပ်ါ။



 6MM

KEELER ၏ သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာ

3.  သုံးန် ််ရှှင်း�်ဘေးရ�နှငှ်း် ်�ိ��သုံးတိပ်ြုချင်း�် လမ်ာ�ညွှှန််ချျကာမ်ာျာ�

က်ရိိိယ်ာ သိ�မ်ျဟ�တ် ်ပေးအာက်ပ်ေးပြုချယ်နူ်စ်ိက်ိ� မျသန် ်စ်ိင့်ခ်ျင့် ်ဝါးါယ်ာကြိုက်ို �က်ိ� ပေးသချျာစိာွပြုဖုတ်ထ်ုာ�ပ်ါ။

ပေးဖာ်ပြုပ်ထုာ�သည့််အ်တ်ိ�င့်�် ဤက်ရိိိယ်ာအတ်ကွ်သ်ာ ပေးရိစိိမ်ျသန် ်စ်ိင့်ပ်ြုချင့်�်က်ိ� မျပြုပ်ုလွ�ပ််သင့််ပ််ါ။ အပ်ပူေးပ်�စိက်ပ်ြုဖင့်် ်အပ်ပူေးပ်�ပြုချင့်�် သိ�မ်ျဟ�တ် ်

သန် ်စ်ိင့်အ်ရိည့်တ််ငွ့် ်စိိမ်ျထုာ�ပြုချင့်�် မျပြုပ်ုလွ�ပ််ပ်ါနှငှ့််။် မျသန် ်စ်ိင့်ခ်ျင့်တ််ငွ့် ်ပ်ါဝါးါရိင့်�်ပြုမျစ်ိမျ ှပ်ါဝါးါအာ�က်ိ� အခြ်းမျ�ပြုဖတ်ထ်ုာ�ပ်ါ။

1. ပြုပ်င့်ပ််မျျက်န်ှာှပြုပ်င့်က််ိ� ပေးရိစိ�ပ််ယ်နူှိ�င့်ပ်ေးသာပ်စိစည့်�်တ်စိ်ချ�ချ�၊ ပေးရိသန် ်ဆ်ိုတွ်ထ်ုာ�ပေးသာ / (ဆိုပ််ပြုပ်ာမျနု် ်ပ််မျာဏာ 2%) ဆိုပ််ပြုပ်ာရိည့် ်

သိ�မ်ျဟ�တ် ်ပေးရိ / (IPA ပ်မျာဏာ 70%) အိ�င့်ဆ်ိုိ�ပ်ရိုံ�ပိ်�င့်�်လွအ်ရိက်ပ်ြုပ်န်ဆ်ိုတွ်ထ်ုာ�ပေးသာ အပေးမျ�ှမျက်ွတ်သ်ည့််အ်ဝါးတ်ပ်ြုဖင့်် ်သ�တ်ပ််ါ။ 

အပြုမျင့်အ်ာရုံး�ဆိုိ�င့်ရ်ိာ မျျက်န်ှာှပြုပ်င့်မ်ျျာ�က်ိ� ပေးရှိာှင့်ပ််ါ။

2. မျလွိ�အပ််ပေးသာ အရိည့်စ်ိက်မ်ျျာ� က်ရိိိယ်ာထု�သိ� ် မျဝါးင့်ပ််ါပေးစိနှငှ့််။် အဝါးတ်တ််ငွ့် ်အရိည့်မ်ျျာ� မျစိိ�ရိှ�ပေးအာင့် ်သတ်ထိုာ�ခြ်းပ်း� အသး��ပြုပ်ုပ်ါ။

3. မျျက်န်ှာှပြုပ်င့်မ်ျျာ�က်ိ� အပေးမျ�ှမျက်ွတ်ပ်ေးသာအဝါးတ်သ်န် ်သ်န် ်သ်း��၍ ပေးပြုချာက်ပ်ေးသွ�ပေးအာင့် ်ပြုပ်ုလွ�ပ််ရိမျည့်။်

4. အသး��ပြုပ်ုခြ်းပ်း�ပေးသာ သန် ်စ်ိင့်ပ််စိစည့်�်မျျာ�က်ိ� ပေးသချျာစိာွစိနွ် ်ပ််စ်ိပ်ါ။

4. စိကာခ်ျလ�တိမ်ာျာ�နှငှ်း် ်အစိတိိအ်�ိ�င်း�်အမာည်မ်ာျာ�

သုံးယူယ်ူးလယွူ ်မာျကာစ်ိစိိမ်ာ�သုံး�်ကာရိိယူာ အလင်း�်ဘေး��ကာိ�ယူထ်ူးည်န်ှငှ်း် ်ချျဲ�အာ�အလင်း�်အပြုမာင်းစ်ိန်စိ်

1. ချလွ�တ်-် က်ရိိိယ်ာအလွင့်�်ပေးပ်�နှိ�င့်ရ်ိန် ်ချလွ�တ်က််ိ� ဖိနှှပ်ိ်ထုာ�ပ်ါ။ အလွင့်�်ပေးပ်�က်ရိိိယ်ာနှငှ့်် ်ပြုမျင့်က််ငွ့်�်မျျာ� သတ်မ်ျတှ်ရ်ိန် ်

(က်နွ်ပ််ျူတ်ာပေးမျာက်စ််ိချလွ�တ်အ်တ်ိ�င့်�်) နှစ်ှိချျက်န်ှှပ်ိ်ပ်ါ။ စိက်ပ််စိစည့်�်က်ိ� ပိ်တ်ရ်ိန် ်ချလွ�တ်က််ိ� လွတှ်လ်ွိ�က်ပ််ါ။

2. အလွင့်�်ပေးပ်ါက်က််ိ�ယ်ထ်ုည့်-် အလွင့်�်ပေးပ်ါက်မ်ျျက်န်ှာှပြုပ်င့်သ်ိ� ် ပေးထုာင့််မ်ျနှ်က််ျက်ျ အလွင့်�်ပေးရိာင့် ်အလွာှပ်ါ�(အလွင့်�်က်ွ�) ထုိ��ပေးပ်�သည့်။်

3. ကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက် ်– အလွင့်�်ယ်ိ�င့်ခ်ျျိန်ည့််းမိျ-ု a + (အ ပေးပ်ါင့်�်လွက်ခဏာာ) ဆိုက်တ််င့် ်ရိရှိှိရိန် ်န်ာရိးလွက်တ််းလွည့်သ်ည့််အ်တ်ိ�င့်�်လွညှ့််ခ်ြ်းပ်း� 

a – (အနှ�တ်လ်ွက်ခဏာာ) ဆိုက်တ််င့် ်ရိရှိှိရိန် ်န်ာရိးလွက်တ််းဆိုန် ်က််ျင့်ဘ်ာက်လ်ွည့်သ်ည့််အ်တ်ိ�င့်�် လွညှ့််ပ််ါ။

4. ကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက် ်– PD ချျိန်ည့််းမိျ-ု PD အက်ာွအပေးဝါး�က်ိ� တ်ိ��ရိန် ်ဘာယ်ဘ်ာက်က်ြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်က််ိ� န်ာရိးလွက်တ််းဆိုန် ်က််ျင့်ဘ်ာက်လ်ွည့်သ်ည့်််

အတ်ိ�င့်�် လွညှ့််ခ်ြ်းပ်း� ည့်ာဘာက်က်ြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်က််ိ� န်ာရိးလွက်တ််းလွည့်သ်ည့််အ်တ်ိ�င့်�် လွညှ့််ပ််ါ။ PD အက်ာွအပေးဝါး�က်ိ� ပေးလွှာရ်ိန် ်ဘာယ််

ဘာက်က်ြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်က််ိ� န်ာရိးလွက်တ််းလွည့်သ်ည့််အ်တ်ိ�င့်�် လွညှ့််ခ်ြ်းပ်း� ည့်ာဘာက်က်ြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်က််ိ� န်ာရိးလွက်တ််းဆိုန် ်က််ျင့်ဘ်ာက်လ်ွည့််

သည့််အ်တ်ိ�င့်�် လွညှ့််ပ််ါ။

5. ပေးစိ�က်ပ််မျမုျရှိှိပေးသာ (Latex မျပ်ါပေးသာ) အက်ာအက်ယွ်အ်စိပ်ွ်- မျျက်မ်ျနှ်တ််ပ််သမူျျာ�အတ်ကွ် ်ပိ်�မိျ�အဆိုင့်ပ်ေးပြုပ်ပေးစိရိန် ်ဤအစိပ်ွ်မျျာ�

က်ိ� အပေးရှိှ �ဘာက်သ်ိ� ် ပေးချါက်ထ်ုာ�နှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

6. ပြုမျင့်က််ငွ့်�်သတ်မ်ျတှ်ခ်ျျက်-် လွနူ်ာ အာရုံး�စိိ�က်န်ှိ�င့်ပ်ေးစိရိန် ်အလွင့်�်ရိင့်�်ပြုမျစ်ိက်ိ� ပေးပ်�ပ်ါသည့်။် အလွင့်�်ပေးပ်�က်ရိိိယ်ာနှငှ့်် ်ပြုမျင့်က််ငွ့်�်မျျာ� 

သတ်မ်ျတှ်ရ်ိန် ်(က်နွ်ပ််ျူတ်ာပေးမျာက်စ််ိချလွ�တ်အ်တ်ိ�င့်�်) နှစ်ှိချျက်န်ှှပ်ိ်ပ်ါ။

7. ပ်း�ရိိပ််ဖမ်ျ�မျနှ်ဘ်ားလွ�ူမျျာ�- ဤမျနှ်ဘ်ားလွ�ူမျျာ�သည့် ်ပြုပ်င့်ပ််မျျက်န်ှာှပြုပ်င့်န်ှငှ့််အ်တ် ူချျ��အာ� 10x တ်ငွ့် ်တ်စ်ိပေးပြုပ်�ည့်းရှိှိခြ်းပ်း� ချျ��အာ� 16x 

တ်ငွ့် ်စိက်ပ််စိစည့်�်မျ ှပေးင့်ါထုကွ်ပ််ါသည့်။်

8. က်ရိိိယ်ာဘား�- a/c အလွင့်�်တ်န်�်လွက်ခ်ျးနှိ�င့်ရ်ိန်အ်တ်ကွ် ်0.15mm (0.15)၊ 0.5mm (0.5)၊ 0.8mm (0.8)၊ 1.6mm (1.6) 

အပေးပ်ါက်၊် a 12mm (O) စိက်ဝိ်ါး�င့်�်ပ်း�ပြုဖစ်ိပေးစိ၊ 1mm (   ) စိတ်�ရိန်�်ပ်း�ပြုဖစ်ိပေးစိ ပေးရွိ�ချျယ်ရ်ိန် ်က်ရိိိယ်ာဘား�က်ိ� လွညှ့််ပ််ါ။ (က်ငွ့်�်ထု�ရှိှိ 

စိာသာ�သည့် ်က်ရိိိယ်ာဘား�ပေးပ်် ရှိှိ သပေးက်ေတ်ပ်း�မျျာ�နှငှ့်် ်က်ိ�က်ည့််းသည့်။်)

9. အပေးရိာင့်စ်ိစ်ိမျနှ်ပ်ြုပ်ာ�ဘား�- အန်းက်င့်�်စိင့် ်(R.F)၊ အပြုပ်ာ (B.F)၊ အပေးရိာင့်မ်ျုိင့်�်ထု�ထုည့် ်(N.D) သိ�မ်ျဟ�တ် ်အပေးရိာင့်စ်ိစ်ိမျနှ်ပ်ြုပ်ာ�အချး(O) 

က်ိ� ပေးရွိ�ချျယ်ရ်ိန် ်အပေးရိာင့်စ်ိစ်ိမျနှ်ပ်ြုပ်ာ�ဘား�က်ိ� လွညှ့််ပ််ါ။ (က်ငွ့်�်ထု�ရှိှိ စိာသာ�သည့် ်အပေးရိာင့်စ်ိစ်ိမျနှ်ပ်ြုပ်ာ�ဘား�ပေးပ်် ရှိှိ သပေးက်ေတ်ပ်း�မျျာ�

နှငှ့်် ်က်ိ�က်ည့််းသည့်။်)

3
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 7 MM

KEELER ၏ သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာ

3.  သုံးန် ််ရှှင်း�်ဘေးရ�နှငှ်း် ်�ိ��သုံးတိပ်ြုချင်း�် လမ်ာ�ညွှှန််ချျကာမ်ာျာ�

က်ရိိိယ်ာ သိ�မ်ျဟ�တ် ်ပေးအာက်ပ်ေးပြုချယ်နူ်စ်ိက်ိ� မျသန် ်စ်ိင့်ခ်ျင့် ်ဝါးါယ်ာကြိုက်ို �က်ိ� ပေးသချျာစိာွပြုဖုတ်ထ်ုာ�ပ်ါ။

ပေးဖာ်ပြုပ်ထုာ�သည့််အ်တ်ိ�င့်�် ဤက်ရိိိယ်ာအတ်ကွ်သ်ာ ပေးရိစိိမ်ျသန် ်စ်ိင့်ပ်ြုချင့်�်က်ိ� မျပြုပ်ုလွ�ပ််သင့််ပ််ါ။ အပ်ပူေးပ်�စိက်ပ်ြုဖင့်် ်အပ်ပူေးပ်�ပြုချင့်�် သိ�မ်ျဟ�တ် ်

သန် ်စ်ိင့်အ်ရိည့်တ််ငွ့် ်စိိမ်ျထုာ�ပြုချင့်�် မျပြုပ်ုလွ�ပ််ပ်ါနှငှ့််။် မျသန် ်စ်ိင့်ခ်ျင့်တ််ငွ့် ်ပ်ါဝါးါရိင့်�်ပြုမျစ်ိမျ ှပ်ါဝါးါအာ�က်ိ� အခြ်းမျ�ပြုဖတ်ထ်ုာ�ပ်ါ။

1. ပြုပ်င့်ပ််မျျက်န်ှာှပြုပ်င့်က််ိ� ပေးရိစိ�ပ််ယ်နူှိ�င့်ပ်ေးသာပ်စိစည့်�်တ်စိ်ချ�ချ�၊ ပေးရိသန် ်ဆ်ိုတွ်ထ်ုာ�ပေးသာ / (ဆိုပ််ပြုပ်ာမျနု် ်ပ််မျာဏာ 2%) ဆိုပ််ပြုပ်ာရိည့် ်

သိ�မ်ျဟ�တ် ်ပေးရိ / (IPA ပ်မျာဏာ 70%) အိ�င့်ဆ်ိုိ�ပ်ရိုံ�ပိ်�င့်�်လွအ်ရိက်ပ်ြုပ်န်ဆ်ိုတွ်ထ်ုာ�ပေးသာ အပေးမျ�ှမျက်ွတ်သ်ည့််အ်ဝါးတ်ပ်ြုဖင့်် ်သ�တ်ပ််ါ။ 

အပြုမျင့်အ်ာရုံး�ဆိုိ�င့်ရ်ိာ မျျက်န်ှာှပြုပ်င့်မ်ျျာ�က်ိ� ပေးရှိာှင့်ပ််ါ။

2. မျလွိ�အပ််ပေးသာ အရိည့်စ်ိက်မ်ျျာ� က်ရိိိယ်ာထု�သိ� ် မျဝါးင့်ပ််ါပေးစိနှငှ့််။် အဝါးတ်တ််ငွ့် ်အရိည့်မ်ျျာ� မျစိိ�ရိှ�ပေးအာင့် ်သတ်ထိုာ�ခြ်းပ်း� အသး��ပြုပ်ုပ်ါ။

3. မျျက်န်ှာှပြုပ်င့်မ်ျျာ�က်ိ� အပေးမျ�ှမျက်ွတ်ပ်ေးသာအဝါးတ်သ်န် ်သ်န် ်သ်း��၍ ပေးပြုချာက်ပ်ေးသွ�ပေးအာင့် ်ပြုပ်ုလွ�ပ််ရိမျည့်။်

4. အသး��ပြုပ်ုခြ်းပ်း�ပေးသာ သန် ်စ်ိင့်ပ််စိစည့်�်မျျာ�က်ိ� ပေးသချျာစိာွစိနွ် ်ပ််စ်ိပ်ါ။

4. စိကာခ်ျလ�တိမ်ာျာ�နှငှ်း် ်အစိတိိအ်�ိ�င်း�်အမာည်မ်ာျာ�

သုံးယူယ်ူးလယွူ ်မာျကာစ်ိစိိမ်ာ�သုံး�်ကာရိိယူာ အလင်း�်ဘေး��ကာိ�ယူထ်ူးည်န်ှငှ်း် ်ချျဲ�အာ�အလင်း�်အပြုမာင်းစ်ိန်စိ်

1. ချလွ�တ်-် က်ရိိိယ်ာအလွင့်�်ပေးပ်�နှိ�င့်ရ်ိန် ်ချလွ�တ်က််ိ� ဖိနှှပ်ိ်ထုာ�ပ်ါ။ အလွင့်�်ပေးပ်�က်ရိိိယ်ာနှငှ့်် ်ပြုမျင့်က််ငွ့်�်မျျာ� သတ်မ်ျတှ်ရ်ိန် ်

(က်နွ်ပ််ျူတ်ာပေးမျာက်စ််ိချလွ�တ်အ်တ်ိ�င့်�်) နှစ်ှိချျက်န်ှှပ်ိ်ပ်ါ။ စိက်ပ််စိစည့်�်က်ိ� ပိ်တ်ရ်ိန် ်ချလွ�တ်က််ိ� လွတှ်လ်ွိ�က်ပ််ါ။

2. အလွင့်�်ပေးပ်ါက်က််ိ�ယ်ထ်ုည့်-် အလွင့်�်ပေးပ်ါက်မ်ျျက်န်ှာှပြုပ်င့်သ်ိ� ် ပေးထုာင့််မ်ျနှ်က််ျက်ျ အလွင့်�်ပေးရိာင့် ်အလွာှပ်ါ�(အလွင့်�်က်ွ�) ထုိ��ပေးပ်�သည့်။်

3. ကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက် ်– အလွင့်�်ယ်ိ�င့်ခ်ျျိန်ည့််းမိျ-ု a + (အ ပေးပ်ါင့်�်လွက်ခဏာာ) ဆိုက်တ််င့် ်ရိရှိှိရိန် ်န်ာရိးလွက်တ််းလွည့်သ်ည့််အ်တ်ိ�င့်�်လွညှ့််ခ်ြ်းပ်း� 

a – (အနှ�တ်လ်ွက်ခဏာာ) ဆိုက်တ််င့် ်ရိရှိှိရိန် ်န်ာရိးလွက်တ််းဆိုန် ်က််ျင့်ဘ်ာက်လ်ွည့်သ်ည့််အ်တ်ိ�င့်�် လွညှ့််ပ််ါ။

4. ကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက် ်– PD ချျိန်ည့််းမိျ-ု PD အက်ာွအပေးဝါး�က်ိ� တ်ိ��ရိန် ်ဘာယ်ဘ်ာက်က်ြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်က််ိ� န်ာရိးလွက်တ််းဆိုန် ်က််ျင့်ဘ်ာက်လ်ွည့်သ်ည့်််

အတ်ိ�င့်�် လွညှ့််ခ်ြ်းပ်း� ည့်ာဘာက်က်ြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်က််ိ� န်ာရိးလွက်တ််းလွည့်သ်ည့််အ်တ်ိ�င့်�် လွညှ့််ပ််ါ။ PD အက်ာွအပေးဝါး�က်ိ� ပေးလွှာရ်ိန် ်ဘာယ််

ဘာက်က်ြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်က််ိ� န်ာရိးလွက်တ််းလွည့်သ်ည့််အ်တ်ိ�င့်�် လွညှ့််ခ်ြ်းပ်း� ည့်ာဘာက်က်ြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်က််ိ� န်ာရိးလွက်တ််းဆိုန် ်က််ျင့်ဘ်ာက်လ်ွည့််

သည့််အ်တ်ိ�င့်�် လွညှ့််ပ််ါ။

5. ပေးစိ�က်ပ််မျမုျရှိှိပေးသာ (Latex မျပ်ါပေးသာ) အက်ာအက်ယွ်အ်စိပ်ွ်- မျျက်မ်ျနှ်တ််ပ််သမူျျာ�အတ်ကွ် ်ပိ်�မိျ�အဆိုင့်ပ်ေးပြုပ်ပေးစိရိန် ်ဤအစိပ်ွ်မျျာ�

က်ိ� အပေးရှိှ �ဘာက်သ်ိ� ် ပေးချါက်ထ်ုာ�နှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

6. ပြုမျင့်က််ငွ့်�်သတ်မ်ျတှ်ခ်ျျက်-် လွနူ်ာ အာရုံး�စိိ�က်န်ှိ�င့်ပ်ေးစိရိန် ်အလွင့်�်ရိင့်�်ပြုမျစ်ိက်ိ� ပေးပ်�ပ်ါသည့်။် အလွင့်�်ပေးပ်�က်ရိိိယ်ာနှငှ့်် ်ပြုမျင့်က််ငွ့်�်မျျာ� 

သတ်မ်ျတှ်ရ်ိန် ်(က်နွ်ပ််ျူတ်ာပေးမျာက်စ််ိချလွ�တ်အ်တ်ိ�င့်�်) နှစ်ှိချျက်န်ှှပ်ိ်ပ်ါ။

7. ပ်း�ရိိပ််ဖမ်ျ�မျနှ်ဘ်ားလွ�ူမျျာ�- ဤမျနှ်ဘ်ားလွ�ူမျျာ�သည့် ်ပြုပ်င့်ပ််မျျက်န်ှာှပြုပ်င့်န်ှငှ့််အ်တ် ူချျ��အာ� 10x တ်ငွ့် ်တ်စ်ိပေးပြုပ်�ည့်းရှိှိခြ်းပ်း� ချျ��အာ� 16x 

တ်ငွ့် ်စိက်ပ််စိစည့်�်မျ ှပေးင့်ါထုကွ်ပ််ါသည့်။်

8. က်ရိိိယ်ာဘား�- a/c အလွင့်�်တ်န်�်လွက်ခ်ျးနှိ�င့်ရ်ိန်အ်တ်ကွ် ်0.15mm (0.15)၊ 0.5mm (0.5)၊ 0.8mm (0.8)၊ 1.6mm (1.6) 

အပေးပ်ါက်၊် a 12mm (O) စိက်ဝိ်ါး�င့်�်ပ်း�ပြုဖစ်ိပေးစိ၊ 1mm (   ) စိတ်�ရိန်�်ပ်း�ပြုဖစ်ိပေးစိ ပေးရွိ�ချျယ်ရ်ိန် ်က်ရိိိယ်ာဘား�က်ိ� လွညှ့််ပ််ါ။ (က်ငွ့်�်ထု�ရှိှိ 

စိာသာ�သည့် ်က်ရိိိယ်ာဘား�ပေးပ်် ရှိှိ သပေးက်ေတ်ပ်း�မျျာ�နှငှ့်် ်က်ိ�က်ည့််းသည့်။်)

9. အပေးရိာင့်စ်ိစ်ိမျနှ်ပ်ြုပ်ာ�ဘား�- အန်းက်င့်�်စိင့် ်(R.F)၊ အပြုပ်ာ (B.F)၊ အပေးရိာင့်မ်ျုိင့်�်ထု�ထုည့် ်(N.D) သိ�မ်ျဟ�တ် ်အပေးရိာင့်စ်ိစ်ိမျနှ်ပ်ြုပ်ာ�အချး(O) 

က်ိ� ပေးရွိ�ချျယ်ရ်ိန် ်အပေးရိာင့်စ်ိစ်ိမျနှ်ပ်ြုပ်ာ�ဘား�က်ိ� လွညှ့််ပ််ါ။ (က်ငွ့်�်ထု�ရှိှိ စိာသာ�သည့် ်အပေးရိာင့်စ်ိစ်ိမျနှ်ပ်ြုပ်ာ�ဘား�ပေးပ်် ရှိှိ သပေးက်ေတ်ပ်း�မျျာ�

နှငှ့်် ်က်ိ�က်ည့််းသည့်။်)

3

5

4

6

7

2
1

8

9

10. ချျ��အာ�ပေးပြုပ်ာင့်�်လွးဗို့ာ (PSL Classic သာလွှင့်)်- ဤလွးဗို့ာက်ိ� ချျ��အာ� 
10x သတ်မ်ျတှ်ရ်ိန် ်ည့်ာဘာက်သ်ိ� ် တ်နွ်�်ခြ်းပ်း� ချျ��အာ� 16x သတ်မ်ျတှ််
ရိန် ်ဘာယ်ဘ်ာက်သ်ိ� ် တ်နွ်�်ပ်ါ။

11. အစိာ�ထုိ��ပ်ါဝါးါပ်လွတ်ပ်ေးပ်ါက်-် ပေးအာက်ပ်ေးပြုချအာ�သငွ့်�်ယ်နူ်စ်ိ
မျတှ်စ်ိဆိုင့်် ်အာ�သငွ့်�်နှိ�င့်သ်ည့််အ်ပြုပ်င့် ်စိက်ပ််စိစည့်�်က်ိ� ဤ
ပ်လွတ်ပ်ေးပ်ါက်မ်ျလှွည့်�် အာ�သငွ့်�်နှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

12. LED အာ�သငွ့်�်ပြုချင့်�်- LED အာ�သငွ့်�်ပြုချင့်�်သည့် ်ပ်း�မျနှ်အ်တ်ိ�င့်�်အာ�
သငွ့်�်ထုာ�လွှင့် ်အဝါးါပေးရိာင့်ဆ်ိုက်တ််ိ�က်လ်ွင့်�်ပေးန်ခြ်းပ်း� ဘာက်ထ်ုရိး
လွှပ််စိစ်ိဓာာတ်ပ်ြုဖင့်် ်အာ�သငွ့်�်လွှင့် ်မျှိတ်တ််�တ်မ်ျှိတ်တ််�တ်လ်ွင့်�်
ပ်ါသည့်။် အာ�အပြုပ်ည့််လ်ွတှ်ထ်ုာ�ပေးသာ ဘာက်ထ်ုရိးက်ိ� အာ�စိသငွ့်�်
သည့််အ်ချါပြုဖစ်ိပေးစိ၊ အာ�အပြုပ်ည့််သ်ငွ့်�်ထုာ�ပေးသာ ဘာက်ထ်ုရိးက်ိ� အာ�
သငွ့်�်ကြားက်ည့််သ်ည့််အ်ချါဖြစ်စေ ဘက်ထရီလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွဖစ်ိပေးစိ ဘာက်ထ်ုရိးလွှပ််စိစ်ိဓာာတ်အ်ာ�သင့်�်
ပြုချင့်�်ပြုဖစ်ိနှိ�င့်သ်ည့်။်

13. ဘာက်ထ်ုရိးအပေးပြုချအပေးန်ပြုပ် LED- အဝါးါပေးရိာင့် ်ဘာက်ထ်ုရိးအပေးပြုချအပေးန်
ပြုပ် LED သည့် ်ဘာက်ထ်ုရိးပြုပ်ည့််ခ်ျါန်း�လွှင့် ်မျှိတ်တ််�တ်မ်ျှိတ်တ််�တ််
လွင့်�်ပ်ါသည့်။်

14

13

1211

10
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14. အလွင့်�်ချျိန်ဘ်ား�- ဤဘား�က်ိ� န်ာရိးလွက်တ််းလွည့်သ်ည့််အ်တ်ိ�င့်�် လွညှ့််ပ်ြုချင့်�်ပြုဖင့်် ်အလွင့်�်ပေးပ်�က်ရိိိယ်ာ၏ အလွင့်�်က်ိ� တ်ိ��ပေးပ်�

ပ်ါသည့်။် ဤဘား�က်ိ� န်ာရိးလွက်တ််းဆိုန် ်က််ျင့်ဘ်ာက်လ်ွည့်သ်ည့််အ်တ်ိ�င့်�် လွညှ့််ပ်ြုချင့်�်ပြုဖင့်် ်အလွင့်�်ပေးပ်�က်ရိိိယ်ာ၏ အလွင့်�်က်ိ� ပေးလွျာ်

ပေးပ်�ပ်ါသည့်။်

သုံးယူယ်ူးလယွူ ်မာျကာစ်ိစိိမ်ာ�သုံး�်ကာရိိယူာ ဘေးအာကာဘ်ေးပြုချအာ�သုံးငွ်း�်ယူးန်စိ်

15. Keeler 12V ပ်ါဝါးါအာ�အတ်ကွ် ်ပ်ါဝါးါပ်လွတ်ပ်ေးပ်ါက်-် စိက်ပ််စိစည့်�်က်ိ� 

အာ�သငွ့်�်ရိန် ်ပ်ါဝါးါပေးက်ဘာယ်က််ိ� ဤပ်လွတ်ပ်ေးပ်ါက်န်ှငှ့်် ်ချျိတ်ခ်ြ်းပ်း� မျျက်စိ်ိ

စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ�ယ်ထ်ုည့်က််ိ� အာ�သငွ့်�်ယ်နူ်စ်ိတ်ငွ့် ်ပေးန်ရိာချျပ်ါ။

16. ချျိတ်ဆ်ိုက်ပ််င့်မ်ျျာ�က်ိ� အာ�သငွ့်�်ပြုချင့်�်- စိက်ပ််စိစည့်�်က်ိ� အာ�သငွ့်�်

ရိန် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ�ယ်ထ်ုည့်က််ိ� အာ�သငွ့်�်ယ်နူ်စ်ိနှငှ့်် ်

ချျိတ်ဆ်ိုက်ပ်ေးပ်�ပ်ါ။

17. မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ�ယ်ထ်ုည့်ထ်ုည့််သ်ည့်် ်အး အသး��မျပြုပ်ု

သည့််အ်ချါ မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ�ယ်ထ်ုည့်က််ိ� အာ�သငွ့်�်ယ်နူ်စ်ိ

တ်ငွ့် ်ထုာ�ပ်ါ။

18. ပ်ါဝါးါကြိုက်ို �အတ်ကွ် ်ပေးပြုမျာင့်�်မျျာ�- ယ်နူ်စ်ိက်ိ� ပေးသသပ််စိာွထုာ�ရိန် ်ပ်ါဝါးါ

အာ�ပေးပ်�ကြိုက်ို �က်ိ� အသင့််ပ်ေးတ်ာ်ဆိုး��ပေးပြုမျာင့်�်ထု�တ်ငွ့် ်ထုာ�ပ်ါ။

19. ပေးအာက်ပ်ေးပြုချပေးရိာ်ဘာာအစိပ်ွ်- အာ�သငွ့်�်ယ်နူ်စ်ိတ်င့်ထ်ုာ�ပေးသာ 

မျျက်န်ှာှပြုပ်င့်က််ိ� မျပြုချစ်ိမိျပ်ါပေးစိနှငှ့််။်

20. အာ�သငွ့်�်လွး�ပြုချးု ပေးရိ�ပ်း�စိး- မျတှ်ခ်ျျက်-် အာ�သငွ့်�်ယ်နူ်စ်ိထုည့််သ်ည့််အ်းတ်ငွ့် ်

မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ�ယ်ထ်ုည့်က််ိ� ထုည့််ခ်ြ်းပ်း�သည့်အ်ထု ိလွှပ််စိစ်ိအာ�သည့် ်ပ်င့်မ်ျျာ� (16) မျ ှမျက်�ူပ်ါ။ 

5. အသုံးး��ပြု�ုရန်် လမ်ာ�ညွှှန််
5.1 �ါဝါါအာ�နှငှ်း် ်ဘေးအာကာဘ်ေးပြုချယူးန်စိက်ာိ� ပြု�င်းဆ်ိင်းပ်ြုချင်း�်

1. အက်ာက်ိ� ဖယ်ခ်ြ်းပ်း�ပေးန်ာက် ်သင့််ပ်ေးတ်ာ်သည့်် ်ပ်င့်မ်ျပ်လွတ်အ်ာ�သငွ့်�်ကြိုက်ို �က်ိ� အာ�က်�ူပေးပြုပ်ာင့်�်က်ရိိိယ်ာနှငှ့်် ်ချျိတ်ပ််ါ၊ သိ�မ်ျဟ�တ် ်
လွိ�အပ််ပ်ါက် IEC 60320 အမျျို�အစိာ� 7 ချျိတ်ဆ်ိုက်က််ရိိိယ်ာက်ိ� အသး��ပြုပ်ုပ်ါ (မျပေးပ်�ထုာ�ပ်ါ)။

2. အာ�လွတှ်သ်ည့်် ်ပ်ါဝါးါအာ�ပေးပ်�ကြိုက်ို �က်ိ� အာ�ပြုဖည့််ပ်ေးအာက်ပ်ေးပြုချယ်နူ်စ်ိပေးအာက်ရ်ှိှိ ပ်လွတ်ပ်ေးပ်ါက်န်ှငှ့်် ်ချျိတ်ဆ်ိုက်ပ််ါ။

3. သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� ပေးအာက်ပ်ေးပြုချအာ�သငွ့်�်ယ်နူ်စ်ိပေးပ််တ်ငွ့် ်ထုာ�ပ်ါ၊ ယ်နူ်စ်ိအာ�ပြုဖည့််ပ်ေးန်ပေးကြားက်ာင့်�်က်ိ� ပြုပ်သ
ရိန် ်အဝါးါပေးရိာင့် ်LED မျး�လွင့်�်လွာမျည့်။် အာ� လွး��ဝါးမျရှိှိရိာမျ ှအာ�အပြုပ်ည့််ရ်ှိှိပေးစိရိန် ်2.5 န်ာရိးကြားက်ာတ်တ်ပ််ါသည့်။်

အလင်း�်ဘေး��ချျိန်် အတိအိကာျ မိာန်စိ် ်50 (အာ�အပြုပ်ည့််သ်း��သည့််အ်ချါ)

5.2 သုံးယူယ်ူးလယွူ ်မာျကာစ်ိစိိမ်ာ�သုံး�်ကာရိိယူာကာိ� အသုံးး��မာပြု�ုမီာ ပြု�င်းဆ်ိင်းပ်ြုချင်း�်

1. မျနှ်ပ်ေးပြုပ်ာင့်�်မျတှ်စ်ိဆိုင့်် ်စိက်ဝိ်ါး�င့်�်ပ်း� ပ်း�ရိိပ််အပြုပ်ည့််ပ်ြုမျင့်ရ်ိသည့်အ်ထု ိကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်မ်ျျာ�က်ိ� တ်င့်�်တ်င့်�်က်ျပ််က်ျပ််ဆို�ပ််က်ိ�င့်၍် 

အလွင့်�်ပေးပ်ါက်က််ိ�ယ်ထ်ုည့်မ်ျျာ�က်ိ� အတ်ငွ့်�် သိ�မ်ျဟ�တ် ်အပြုပ်င့်သ်ိ� ် ည့်းင့်သ်ာစိာွ လွညှ့််ပ်ေးပ်�ပြုချင့်�်ပြုဖင့်် ်အက်ာွအပေးဝါး�ချျိန်ည့််းပိြုချင့်�်တ်ိ�က််ိ� 

လွ�ပ််ပေးဆိုာင့်ခ်ြ်းပ်း� ကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်မ်ျျာ�၏ သငူ့်ယ်အ်မ်ိျအက်ာွအပေးဝါး�က်ိ� သတ်မ်ျတှ်ပ််ါ။

1617

18

15

19
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2. ကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်တ််စ်ိချ�စိးတ်ိ�င့်�်၏ အလွင့်�်ယ်ိ�င့်အ်ာ�က်ိ� တ်စ်ိ
ချ�ချျင့်�်ချျိန်ည့််းပိ်ါ။ ကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်က််ိ� ၎င့်�်၏အပြုမျင့််ဆ်ိုး�� + 
(အပေးပ်ါင့်�်လွက်ခဏာာ) ဆိုက်တ််င့်အ်ထု ိချျိန်ပ််ါ၊ အစိနွ်�်ပိ်�င့်�်ဆိုး�
ချျက်အ်မျတှ်အ်သာ�ရှိှိ အလွင့်�်အပြုမျင့်စ်ိန်စ်ိက်ိ� ကြားက်ည့််ခ်ြ်းပ်း� ဆိုး�
ချျက်အ်မျတှ်အ်သာ�သည့် ်ဆိုး�ချျက်တ််ငွ့် ်ပြုပ်တ်ပ်ြုပ်တ်သ်ာ�သာ�
ရှိှိပေးန်သည့်အ်ထု ိကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်က််ိ� (အနှတု်လ်ွက်ခဏာာ) ဆိုက််
တ်င့်အ်ထု ိပြုဖည့်�်ပြုဖည့်�်ချျင့်�် ချျိန်ပ််ါ။ အပြုချာ�ကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်က််ိ�
လွည့်�် ထုိ�အတ်ိ�င့်�်ပြုပ်ုလွ�ပ််ပ်ါ။

မျတှ်ခ်ျျက်-် မျျက်မ်ျနှ်တ််ပ််သမူျျာ�သည့် ်မျျက်လ်ွး��တ်င့်သ်ည့်််
ချကွ်က််ိ� ပေးရှိှ �သိ� ် ပေးချါက်ထ်ုာ�လွိ�ကြားက်သည့်။်

3. ချျ��အာ�ပေးပြုပ်ာင့်�်လွးဗို့ာသး��၍ ချျ��အာ�က်ိ� x10 သိ�မ်ျဟ�တ် ်x16 
အထု ိသတ်မ်ျတှ်ပ််ါ (PSL Classic သာလွှင့်)်။

4. အပေးပ်ါက်န်ှငှ့်် ်အလွင့်�်စိစ်ိဘား�မျျာ�က်ိ� လွညှ့််ပ်ြုချင့်�်ပြုဖင့်် ်အပေးပ်ါက်အ်က်ျယ်န်ှငှ့်် ်အပေးရိာင့်စ်ိစ်ိမျနှ်ပ်ြုပ်ာ�က်ိ� ကြိုက်ို က်န်ှစ်ှိသက်ရ်ိာ ပေးရွိ�ချျယ််
ပ်ါ။

5. အပေးပ်ါက်က််ိ� ပေးထုာင့််တ််စ်ိချ�တ်ငွ့် ်သတ်မ်ျတှ်ထ်ုာ�ရိန် ်အလွင့်�်ပေးပ်�တ်ာဝါးါက်ိ� ၎င့်�်၏ဆိုး�ချျက်ဝ်ါးင့်ရိ်ုံ��အန်း�တ်ငွ့် ်လွညှ့််ပ််ါ။

6. အလွင့်�်ပေးပ်�က်ရိိိယ်ာက်ိ� ဖွင့််ရ်ိန် ်စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� တ်င့်�်တ်င့်�်က်ိ�င့်၍် ချလွ�တ်က််ိ� နှှပ်ိ်ခြ်းပ်း� ဖိထုာ�ပ်ါ။ အလွင့်�်ပေးပ်�က်ရိိိယ်ာ
နှငှ့်် ်ပြုမျင့်က််ငွ့်�်မျျာ� သတ်မ်ျတှ်ရ်ိန် ်ချလွ�တ်က််ိ� နှစ်ှိချျက်န်ှှပ်ိ်ခြ်းပ်း� ဖိထုာ�ပ်ါ။ 2 မိျန်စ်ိကြားက်ာခြ်းပ်း�ပေးန်ာက် ်က်ရိိိယ်ာက်ိ� အလွ�ပ််မျလွ�ပ််လွှင့် ်
အလွိ�အပေးလွျာက်ပိ််တ်သ်ာွ�ပ်ါမျည့်။် ဤသည့်မ်ျာှ ပေးဘာ�က်င့်�်စိာွ က်ိ�င့်တ််ယွ်အ်သး��ပြုပ်ုရိန် ်ကြားက်ာချျိန်ပ်ြုဖစ်ိပ်ါသည့်။်

မျတှ်ခ်ျျက် ်– ပ်း�တ်ငွ့်ပ်ြုပ်ထုာ�သည့်််
အတ်ိ�င့်�် – အသက်င့််ယ်င့််ယ်လ်ွနူ်ာမျျာ�၊ 
ရိင့်ခ်ျငွ့်ပိ််�က်က််ပေးလွ�မျျာ�နှငှ့်် ်တ်ရိိစိာာန််
အချျို �အတ်ကွ် ်တ်စ်ိချါတ်စိ်ရိးတ်ငွ့် ်
သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််
က်ရိိိယ်ာက်ိ� ပေးပြုပ်ာင့်�်ပြုပ်န်လ်ွနှ်သ်း��လွှင့် ်ပိ်�
ပေးက်ာင့်�်ပ်ါသည့်။်

မျတှ်ခ်ျျက် ်– အထုက်ပ််ါပ်း�တ်ငွ့် ်ပြုပ်ထုာ�သည့်် ်
န်ည့်�်စိန်စ်ိက်ိ� သး��၍ စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� 
အပေးသထုာ�လွှင့် ်အဆိုင့်ပ်ေးပြုပ်နှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

5.3 လးန်ာကာိ� ပြု�င်းဆ်ိင်းဘ်ေး��ပြုချင်း�်
လွနူ်ာက်ိ� တ်တ်န်ှိ�င့်သ်မျှ သက်ပ်ေးတ်ာင့််သ်က်တ််ာရှိှိပေးစိခြ်းပ်း� စိမ်ျ�သပ််ချးရိန်အ်တ်ကွ် ်မျျက်လ်ွး��အပေးန်အထုာ� အလွယွ်တ််က်ပူြုဖစ်ိပေးစိရိန် ်ပေးန်ရိာ
ချျသင့််ပ််ါသည့်။်

Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� ဘာယ်သ်န်ပ်ေးရိာ ည့်ာသန်ပ််ါ အသး��ပြုပ်ုနှိ�င့်ရ်ိန် ်ထု�တ်လ်ွ�ပ််ထုာ�ခြ်းပ်း� အဖွင့်် ်/ အပိ်တ်ခ်ျလွ�တ််
က်ိ� ည့်းစ်ိ၍ စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� သင့်၏်အဆိုင့်ပ်ေးပြုပ်သည့််လ်ွက်ပ်ြုဖင့်် ်တ်စ်ိခြ်းပိ်ုင့်န််က်က််ိ�င့်န်ှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

အထု�ူသပြုဖင့်် ်ချျ��အာ�ပိ်�မျျာ�သည့််အ်ချါ ခြ်းင့်မ်ိျပေးန်ပေးစိရိန် ်စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ�ယ်ထ်ုည့်န်ှငှ့်် ်လွနူ်ာအကြားက်ာ� ‘တ်းတ်ာ�’ အပေးန်ပြုဖင့်် ်သင့််အ်ပြုချာ�
လွက်က််ိ� အသး��ပြုပ်ုနှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

အပြုချာ�စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာ စိမ်ျ�သပ််မျလုွ�ပ််င့်န်�်စိဉ်မျျာ�အပေးန်ပြုဖင့်် ်လွနူ်ာ၏မျျက်ခ်ျွးက်ိ� ပြုမျးင့််ရ်ိန် ်လွိ�အပ််နှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

 

ဘေး���ကာဆ်ိး�ချျကာ်
အမှာတိအ်သုံးာ�
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6. ပြု�ဿန်ာဘေးပြုေရှှင်း�်ပြုချင်း�်

ပြုပ်ဿန်ာ ပေးပြုဖရှိငှ့်�်ချျက််

အလွင့်�်ပေးရိာင့်မ်ျရှိှိ၊ သိ�မ်ျဟ�တ် ်အလွင့်�်မျှိန်် ယ်နူ်စ်ိ အာ�ပြုပ်ည့််၊် မျပြုပ်ည့်် ်စိစ်ိပေးဆို�ပ်ါ

အပေးရိာင့်စ်ိစ်ိမျနှ်ပ်ြုပ်ာ�မျျာ�နှငှ့်် ်အပေးပ်ါက်မ်ျျာ�က်ိ� မျနှ်က််န်စ်ိာွ ထုာ�နှိ�င့်ပ်ေးစိရိန် ်၎င့်�်

တ်ိ�ပ်ေးန်ရိာက်ျ၊မျက်ျ စိစ်ိပေးဆို�ပ်ါ

စိစ်ိပေးဆို�ခြ်းပ်း� လွိ�အပ််ပ်ါက် LED က်ိ� လွ�ပ်ါ

ပေးထုာင့််ခ်ျျို�မျက်ျ ပေးစိာင့်�်ပေးန်ပေးသာ အက်ကွ်် က်ရိိိယ်ာဘား� အပေးပ်ါက်ပ်ေးန်ရိာတ်ငွ့် ်မျနှ်က််န်စ်ိာွ ရှိှိမျပေးန်တ်တ်ပ်ေးသာပေးကြားက်ာင့်် ်

အပေးပ်ါက်အ်ပြုပ်ာ� ပေးန်ရိာက်ျ၊မျက်ျ စိစ်ိပေးဆို�ပ်ါ။

စိက်ဝိ်ါး�င့်�် မျပြုပ်ည့်် ်သိ�မ်ျဟ�တ် ်ပေးလွျာ် အပေးပ်ါက်ပ်ေးန်ရိာတ်ငွ့် ်မျနှ်က််န်စ်ိာွ ရှိှိမျပေးန်တ်တ်ပ်ေးသာပေးကြားက်ာင့်် ်အပေးပ်ါက်န်ှငှ့်် ်

အပေးရိာင့်စ်ိစ်ိမျနှ်ပ်ြုပ်ာ�မျျာ� ပေးန်ရိာက်ျ၊မျက်ျ စိစ်ိပေးဆို�ပ်ါ။

ဆိုး�ချျက်မ်ျပြုပ်တ်သ်ာ� ကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်မ်ျျာ�၏ အလွင့်�်ယ်ိ�င့်မ်ျဆုိုိ�င့်ရ်ိာ ဆိုက်တ််င့်မ်ျျာ�က်ိ� စိစ်ိပေးဆို�ပ်ါ

7. ဘေးန်စ်ိဉ်ထူးန်ိ်�သုံးမ်ိာ�ထူးာ�ရိှှမုာ
7.1 LED လပဲြုချင်း�်

သုံးတိပိြု�ုရန််- စိမ်ာ�သုံး�်ကာရိိယူာကာိ� ဆိကာတ်ိိ�ကာအ်သုံးး��ပြု�ုထူးာ��ါကာ LED �းဘေးန်နှိ�င်းသ်ုံးည်၊် LED ပြုေုတိရ်ာတိငွ်း ်သုံးတိထိူးာ�
�ါ။

LED မာလခဲျင်း ်�ါဝါါပြုေုတိထ်ူးာ��ါ။ စိမ်ာ�သုံး�်ကာရိိယူာကာိ� အသုံးး��ပြု�ုထူးာ��ါကာ LED လရဲန်် �ထူးမာဦး�စိာွ 5 မိာန်စိ ်ဘေးအ�
ဘေးအာင်း ်ထူးာ��ါ။

1. န်ာရိးလွက်တ််းဆိုန် ်က််ျင့်ဘ်ာက်လ်ွည့်သ်ည့််အ်တ်ိ�င့်�် 

လွညှ့််ခ်ြ်းပ်း� အမျည့်�်ပေးရိာင့် ်ပ်လွတ်စ်ိတ်စ်ိ LED အစိပ်ွ်

က်ိ� ပြုဖုတ်ပ််ါ။

2. LED အပေးဟာင့်�်က်ိ� ဖယ်ပ််ါ၊ စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� 

အသး��ပြုပ်ုထုာ�ပ်ါက် 5 မျိန်စ်ိ ပေးအ�ပေးအာင့် ်ထုာ�ပ်ါ။

3. ပြုပ်ထုာ�သည့််အ်တ်ိ�င့်�် အထုစ်ိက်ိ� အပေးပ််သိ� ် မျျက်န်ှာှမျူ

ထုာ�ခြ်းပ်း� LED အသစ်ိက်ိ� တ်ပ််ပ်ါ။

 1 2

3a 3b
ထု�တ်က််�န်အ်မျတှ်စ်ိဉ် 3010/18183 နှငှ့်် ်အထုက်ရ်ှိှိပေးသာ 
PSL’s နှငှ့််အ်တ် ူအသး��ပြုပ်ုရိန်အ်တ်ကွ် ်LED 
(1030-P-5002-001)

ထု�တ်က််�န်အ်မျတှ်စ်ိဉ် 3010/00000 မျ ှS/N 3010/18182 
အထုရိှိှိပေးသာ PSL’s နှငှ့််အ်တ် ူအသး��ပြုပ်ုရိန်အ်တ်ကွ် ်LED 
(1030-P-5002)
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7.2 �ျကာစ်ိ�ီမုာ သုံးိ�မ်ာဟု�တိ ်အည်စိအ်ဘေးကြားကာ�တိိ�အ်တိကွာ ်စိကာ�်စိစည်�်ကာိ� �း�မှာန််စိစိဘ်ေးဆိ��ါ
1. အပိ်�င့်�် စိာမျျက်န်ှာှ 6 ပေးပ်် ရှိှိ 3 သန် ်ရ်ှိှင့်�်ပေးရိ�လွမ်ျ�ညွှှန်ခ်ျျက်မ်ျျာ�အတ်ိ�င့်�် ပ်း�မျနှ်သ်န် ်ရ်ှိှင့်�်ပေးရိ�လွ�ပ််ပေးပ်�ပ်ါ။

2. ပ်း�ရိိပ််ဖမ်ျ� နှငှ့်် ်ကြားက်ည့််ပ်ေးပ်ါက်မ်ျနှ်ဘ်ားလွ�ူ သန် ်ရ်ှိှင့်�်ရိာတ်ငွ့် ်ဂျရုံ�စိိ�က်လ်ွ�ပ််ပေးဆိုာင့်ရ်ိပ်ါမျည့် ်– ပြုမျင့်က််ငွ့်�်မျျက်န်ှာှပြုပ်င့်မ်ျျာ�က်ိ� သန် ်ရ်ှိှင့်�်
ရိာတ်ငွ့် ်နှ�ူည့်း၊် သန် ်ရ်ှိှင့်�်ပေးသာ မျနှ်ဘ်ားလွ�ူသ�တ် ်အဝါးတ်မ်ျျာ�က်ိ�သာ အသး��ပြုပ်ုပ်ါ။

သုံးတိပိြု�ုချျကာ-် မာကြားကာာချဏပြု�ုပြု�င်းထ်ူးန်ိ်�သုံးမ်ိာ�ရန်် မာသုံးင်း်ဘ်ေးတိာ်�ါ။ ကာ�န််�စိစည်�် ပြု�ုတိက်ာျသုံးည််အ်ချါ သုံးိ�မ်ာဟု�တိ ်ကြီးကာို တိင်း်
ကာာကာယွူစ်ိစိဘ်ေးဆိ�ရန််အတိကွာ ်ထူးခိိျ�ကာ�်ျကာစ်ိ�ီသုံးည်် ်လကာခဏာရိှှဘေးကြားကာာင်း�် သုံးးသုံးယူရိှှသုံးည််အ်ချါမှာသုံးာ ပြု�င်းဆ်ိင်းဘ်ေးရ�၊ 
ထူးန်ိ်�သုံးမ်ိာ�ဘေးရ� စိစိဘ်ေးဆိ�မုာမာျာ�ကာိ� ပြု�ုလ��်ရန််ပြုေစိသ်ုံးည်။်

8. အာမာချး
အပြုပ်စ်ိအန်ာအဆိုာရှိှိပေးသာ လွက်ရ်ိာပ်စိစည့်�်မျျာ� သိ�မ်ျဟ�တ် ်စိက်ရ်ုံး�မျ ှတ်ပ််ဆိုင့်ပ်ေးပ်�မျတု်ိ�အ်တ်ကွ် ်Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််
က်ရိိိယ်ာမျျာ�က်ိ� သး��နှစ်ှိအာမျချးပေးပ်�ထုာ�ပ်ါသည့်။် အာမျချးသည့် ်ဝါးယ်ယ််သူ၏ူ က်�န်က််ျစိရိိတ်အ်လွိ�က် ်ပြုပ်န်လ်ွ�လွယှ်ခ်ျငွ့်် ်(RTB) စိန်စ်ိအပေးပ်် 
အပေးပြုချချးထုာ�ခြ်းပ်း� စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� ပ်း�မျနှ်ပ်ြုပ်ုပြုပ်င့်ထ်ုနိ်�်သမ်ိျ�မျမုျရှိှိပ်ါက် တ်ရိာ�ဝါးင့်မ်ျမုျရှိှိပ်ါ။

ထု�တ်လ်ွ�ပ််သ၏ူ အာမျချးနှငှ့်် ်စိည့်�်က်မျ်�သတ်မ်ျတှ်ခ်ျျက်မ်ျျာ�က်ိ� Keeler ယ်ပူေးက်ဝါးက်ဆ်ိုိ�ဒတ််ငွ့် ်အပေးသ�စိိတ်ပ်ေးဖာ်ပြုပ်ထုာ�ပ်ါသည့်။်

ကြားက်ည့််မ်ျနှ်၊် ပ်င့်မ်ျအလွင့်�်ပေးပ်�က်ရိိိယ်ာနှငှ့်် ်ပ်း�မျနှ်‘်ပေးဟာင့်�်နှမ်ွျ�ပ်ျက်စ်ိး�မျ’ု တ်ိ�သ်ည့် ်က်ွနှ်�ပ််တ်ိ�စ်ိးအာမျချးတ်ငွ့် ်မျပ်ါဝါးင့်ပ််ါ။

ကာရိိယူာကာိ� မိာမိာစိတိိက်ြီးကာို ကာပ်ြု�ုပြု�င်းထ်ူးာ��ါကာ သုံးိ�မ်ာဟု�တိ ်ဘေးန်စ်ိဉ်ထူးန်ိ်�သုံးမ်ိာ�ထူးာ�ရိှှမုာကာိ� �ျကာက်ာကွာ ်သုံးိ�မ်ာဟု�တိ ်

ထူး�တိလ်��်သုံးးလမ်ာ�ညွှှန််ချျကာမ်ာျာ�အတိိ�င်း�် မာလ��်ဘေးဆိာင်း�်ါကာ ပြုေစိလ်ာသုံးည်မ်ာျာ�ကာိ� ထူး�တိလ်��်သုံးးမှာ တိာဝါန််ယူး

အာမာချးဘေး��မာည်မ်ာဟု�တိ�်ါ။

ဤကာရိိယူာတိငွ်း ်အသုံးး��ပြု�ုသုံးးမှာ ပြု�ုပြု�င်းထ်ူးန်ိ်�သုံးမ်ိာ�နှိ�င်းဘ်ေးသုံးာ အစိတိိအ်�ိ�င်း�်မာျာ� မာ�ါရိှှ�ါ။ Keeler Ltd. သုံးိ�မ်ာဟု�တိ ်

အလိ�ကာအ်ထူးိ�ကာဘ်ေးလက်ာျင်း်မု်ာရိှှဘေးသုံးာ ခွျင်း်ပ်ြု�ုချျကာရ် ပြုေန် ််ဘေးဝါသုံးးမာျာ�မှာသုံးာ ပြု�ုပြု�င်းထ်ူးန်ိ်�သုံးမ်ိာ�ပြုချင်း�် သုံးိ�မ်ာဟု�တိ ်ပြု�င်းဆ်ိင်းပ်ြုချင်း�်

တိိ�က်ာိ� လ��်ဘေးဆိာင်းသ်ုံးင်း်�်ါသုံးည်။် ပြု�ုပြု�င်းထ်ူးန်ိ်�သုံးမ်ိာ�ဘေးရ�လကာစ်ိွကဲာိ� ခွျင်း်ပ်ြု�ုချျကာရ် Keeler ဝါန််ဘေးဆိာင်းမု်ာစိင်းတ်ိာမာျာ�နှငှ်း် ်

Keeler မှာ ဘေးလက်ာျင်း်ဘ်ေး��ထူးာ�ဘေးသုံးာ ပြု�ုပြု�င်းထ်ူးန်ိ်�သုံးမ်ိာ�ဘေးရ�ဝါန််ထူးမ်ာ�မာျာ� သုံးး��နှိ�င်း�်ါမာည်။်

9. အဘေးသုံး�စိတိိဘ်ေးော်ပြု�ချျကာမ်ာျာ�နှငှ်း် ်လှ�်စိစိဆ်ိိ�င်းရ်ာ အဆိင်း်သ်ုံးတိမှ်ာတိခ်ျျကာမ်ာျာ�

Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာသည့် ်ပေးဆို�ဘာက်ဆ်ိုိ�င့်ရ်ိာသး�� လွှပ််စိစ်ိက်ရိိိယ်ာတ်စ်ိချ�ပြုဖစ်ိပ်ါသည့်။် က်ရိိိယ်ာအတ်ကွ် ်

လွှပ််စိစ်ိသးလွိ�က်န်ှငှ့်် ်အလွိ�က်သ်င့််ပ်ြုဖစ်ိမျနုှငှ့််ပ််တ်သ်က်ခ်ြ်းပ်း� အထု�ူဂျရုံ�စိိ�က်ရ်ိန်လ်ွိ�အပ််ပ်ါသည့် ်(EMC)။ ဤအပိ်�င့်�်တ်ငွ့် ်က်ရိိိယ်ာ၏ လွှပ််စိစ်ိ

သးလွိ�က်န်ှငှ့်် ်အလွိ�က်သ်င့််ပ်ြုဖစ်ိမျအုရိ ၎င့်�်၏အဆိုင့်ပ်ေးပြုပ်သင့််ပ်ေးတ်ာ်မျကု်ိ� ပေးဖာ်ပြုပ်ထုာ�ပ်ါသည့်။် က်ရိိိယ်ာက်ိ� တ်ပ််ဆိုင့် ်သိ�မ်ျဟ�တ် ်အသး��ပြုပ်ု

သည့််အ်ချါ ဤတ်ငွ့်ပ်ေးဖာ်ပြုပ်ထုာ�သည့်က််ိ� ပေးသချျာစိာွ ဖတ်ရု်ုံပေးလွလ်ွာပ်ါ။

ချွတ်ယ််ငွ့်�်ချျက်ရ်ှိှိလွာသည့််အ်ချါ ဤက်ရိိိယ်ာအပေးပ်် သယ်ယ််လူွယွ် ်သိ�မ်ျဟ�တ် ်မိျ�ဘာိ�င့်�်အမျျို�အစိာ� ပေးရိဒးယ်ိ�ကြိုက်မ်ိျနှနု်�်ဆိုက်သ်ယွ်ခ်ျျက််

ယ်နူ်စ်ိမျျာ�တ်ငွ့် ်ပေးဘာ�ပြုဖစ်ိပေးစိပေးသာ သက်ပ်ေးရိာက်မ်ျရုှိှိလွာနှိ�င့်ပ််ါသည့်။်



 12MM
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9.1 လှ�်စိစိသ်ုံးးလိ�ကာထ်ူး�တိလ်တှိမု်ာမာျာ�

လမ်ာ�ညွှှန််နှငှ်း် ်ထူး�တိလ်��်သုံးး၏ ရှှင်း�်လင်း�်ချျကာ ်– လှ�်စိစိသ်ုံးးလိ�ကာထ်ူး�တိလ်တှိမု်ာမာျာ� 
Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� ပေးအာက်တ််ငွ့်ပ်ေးဖာ်ပြုပ်ထုာ�သည့််အ်တ်ိ�င့်�် လွှပ််စိစ်ိသးလွိ�က်ဝ်ါးန်�်က်ျင့်တ််ငွ့် ်အသး��ပြုပ်ုရိန် ်
ရိည့်ရွ်ိယ်ထ်ုာ�ပ်ါသည့်။် က်ာစိတ်န်မ်ျာ သိ�မ်ျဟ�တ် ်အသး��ပြုပ်ုသသူည့် ်ထုိ�က်�သိ�ပ်ေးသာဝါးန်�်က်ျင့်တ််ငွ့် ်ပေးသချျာစိာွ အသး��ပြုပ်ုသင့််ပ််ါသည့်။်

ထူး�တိလ်တှိမု်ာမာျာ� စိစိဘ်ေးဆိ�ချျကာ် လိ�ကာန််ာမုာ လှ�်စိစိသ်ုံးးလိ�ကာဝ်ါန််�ကာျင်း ်– လမ်ာ�ညွှှန််

RF ထု�တ်လ်ွတှ်မ်ျ ုCISPR 11 အဖွ�� 1 Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာသည့် ်အတ်ငွ့်�်လွ�ပ််ပေးဆိုာင့်ခ်ျျက်အ်တ်ကွ်သ်ာ 

RF စိမ်ွျ�အင့်က််ိ� အသး��ပြုပ်ုသည့်။် ထုိ�ပ်ေးကြားက်ာင့်် ်RF ထု�တ်လ်ွတှ်မ်ျမုျျာ�သည့် ်အလွနွ်န််ည့်�်ပ်ါ�ခြ်းပ်း� 

အန်း�အန်ာ�ရှိှိ လွှပ််စိစ်ိက်ရိိိယ်ာမျျာ�တ်ငွ့် ်ပြုပ်တ်ပ်ေးတ်ာက်မ်ျပုြုဖစ်ိလွာနှိ�င့်မ်ျည့်မ်ျဟ�တ်ပ််ါ။

RF ထု�တ်လ်ွတှ်မ်ျ ုCISPR 11 အဆိုင့်် ်I Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာသည့် ်က်ွမ်ျ�က်ျင့်က််ျန်�်မျာပေးရိ�ပေးစိာင့််ပ်ေးရှိာှက််

ပေးပ်�သည့််ပ်ေးန်ရိာတ်ငွ့် ်သး��ရိန် ်သင့််ပ်ေးတ်ာ်ပ်ါသည့်။် Keeler စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� အမ်ိျသး��ရိန််

အတ်ကွ် ်မျရိည့်ရွ်ိယ်ထ်ုာ�ပ်ါ။

လွုငိ့်�်ထု�တ်လ်ွတှ်မ်ျမုျျာ� 
IEC 61000-3-2

အဆိုင့်် ်I

ဗိို့�အ်ာ�အတ်က်အ်က်ျ / ပေးရိာင့်ပ်ြုချည့်ထ်ု�တ််
လွတှ်မ်ျမုျျာ� IEC 61000-3-3

လွိ�က်န််ာရိန််

9.2 လှ�်စိစိသ်ုံးးလိ�ကာ ်ချးနှိ�င်းအ်ာ�

လမ်ာ�ညွှှန််နှငှ်း် ်ထူး�တိလ်��်သုံးး၏ ရှှင်း�်လင်း�်ချျကာ ်– လှ�်စိစိသ်ုံးးလိ�ကာခ်ျးနှိ�င်းအ်ာ�
Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� ပေးအာက်တ််ငွ့်ပ်ေးဖာ်ပြုပ်ထုာ�သည့််အ်တ်ိ�င့်�် လွှပ််စိစ်ိသးလွိ�က်ဝ်ါးန်�်က်ျင့်တ််ငွ့် ်အသး��ပြုပ်ုရိန် ်
ရိည့်ရွ်ိယ်ထ်ုာ�ပ်ါသည့်။် က်ာစိတ်န်မ်ျာ သိ�မ်ျဟ�တ် ်အသး��ပြုပ်ုသသူည့် ်ထုိ�က်�သိ�ပ်ေးသာဝါးန်�်က်ျင့်တ််ငွ့် ်ပေးသချျာစိာွ အသး��ပြုပ်ုသင့််ပ််ါသည့်။်

ချးနှိ�င်းအ်ာ� စိမ်ာ�သုံး�်ချျကာ် IEC 60601 စိမ်ာ�သုံး�်
ချျကာ ်အဆိင်း််

လိ�ကာန််ာမုာအဆိင်း်် လှ�်စိစိသ်ုံးးလိ�ကာဝ်ါန််�ကာျင်း ်– လမ်ာ�ညွှှန််

လွှပ််ခြ်းင့်မ်ိျစိး�ဆိုင့်�်မျ ု(ESD)။

IEC 6100-4-2

± 8 kV က်ိ�င့်တ််ယွ်အ်သး��ပြုပ်ုမျု

± 15 kV ပေးလွထု�

± 8 kV က်ိ�င့်တ််ယွ်အ်သး��ပြုပ်ုမျု

± 15 kV ပေးလွထု�

ကြားက်မ်ျ�ပြုပ်င့်သ်ည့် ်သစ်ိသာ�၊ က်နွ်က််ရိစ်ိ သိ�မ်ျဟ�တ် ်ပေး�က်

ပြုပ်ာ�ပြုဖစ်ိသင့််ပ််ါသည့်။် ကြားက်မ်ျ�ပြုပ်င့်မ်ျျာ�က်ိ� ဖန်တ််း�ပြုပ်ုလွ�ပ််

ထုာ�ပေးသာပ်စိစည့်�်ပြုဖင့်် ်ချင့်�်ထုာ�ပ်ါက် နှုငိ့်�်ယ်ဉှ်စိိ�ထုိ�င့်�်

ဆိုသည့် ်30% အန်ည့်�်ဆိုး��ပြုဖစ်ိသင့််ပ််ါသည့်။်

ကြိုက်မ်ိျနှနု်�်ပြုမျင့်် ်လွျင့်ပ်ြုမျန််

လွှပ််စိး�မျ။ု 

IEC 61000-4-4

လွှပ််စိစ်ိအာ�လွိ�င့်�်မျျာ�အတ်ကွ် ်

± 2 kV

လွှပ််စိစ်ိအာ�လွိ�င့်�်မျျာ�အတ်ကွ် ်

± 1 kV

လွှပ််စိစ်ိအာ�လွိ�င့်�်မျျာ�အတ်ကွ် ်

± 2 kV

အဝါးင့်/်အထုကွ် ်အာ�လွိ�င့်�်မျျာ�

အတ်ကွ် ်± 1 kV

မိျန်�်ပ်ါဝါးါအဆိုင့််သ်ည့် ်က်ွမ်ျ�က်ျင့်က််ျန်�်မျာပေးရိ�

ပေးစိာင့််ပ်ေးရှိာှက်ပ်ေးပ်�သည့်် ်စိးပ်း�စိးအတ်ိ�င့်�် ပြုဖစ်ိသင့််ပ််ါသည့်။်

ဗိို့�အ်ာ�ပြုမျင့််လ်ွှပ််စိး�

IEC 61000-4-5

လွှပ််စိး�ပေးကြားက်ာင့်�်(မျျာ�) မျ ှလွှပ််စိး�

ပေးကြားက်ာင့်�်(မျျာ�) သိ� ် ± 1 kV

အဝါးင့်/်အထုကွ် ်အာ�လွိ�င့်�်(မျျာ�)

အတ်ကွ် ်± 2 kV

လွှပ််စိး�ပေးကြားက်ာင့်�်(မျျာ�) မျ ှလွှပ််စိး�

ပေးကြားက်ာင့်�်(မျျာ�) သိ� ် ± 1 kV

အဝါးင့်/်အထုကွ် ်အာ�လွိ�င့်�်(မျျာ�)

အတ်ကွ် ်± 2 kV

မိျန်�်ပ်ါဝါးါအဆိုင့််သ်ည့် ်က်ွမ်ျ�က်ျင့်က််ျန်�်မျာပေးရိ�

ပေးစိာင့််ပ်ေးရှိာှက်ပ်ေးပ်�သည့်် ်စိးပ်း�စိးအတ်ိ�င့်�် ပြုဖစ်ိသင့််ပ််ါသည့်။်
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ချးနှိ�င်းအ်ာ� စိမ်ာ�သုံး�်ချျကာ် IEC 60601 စိမ်ာ�သုံး�်
ချျကာ ်အဆိင်း််

လိ�ကာန််ာမုာအဆိင်း်် လှ�်စိစိသ်ုံးးလိ�ကာဝ်ါန််�ကာျင်း ်– လမ်ာ�ညွှှန််

ပ်ါဝါးါအာ�အထုွက််လွိုင့််�မျျာ�

ဆိုိုင့််ရိာ ဗို့ို်အာ�က်ျဆိုင့််�မျှု

မျျာ�၊ ရိှပေးာ်ဖပြုစိ်မျှုမျျာ�န်ှင့််် ဗို့ို်အာ�

အပ်ပြုပေးာင့််�အလွ�မျျာ�

IEC 61000-4-11

UT = 0% 0.5 စိက််ဝါးန််�

(0, 45, 90, 135, 180,

225, 270, 315°)

UT = 0% ၊ 1 စိက််ဝါးန််�

UT = 70%;

25/30 စိက််ဝါးန််�မျျာ� (@ 0°)

UT = 0%;

250/300 စိက််ဝါးန််�

UT = 0% 0.5 စိက််ဝါးန််�

(0, 45, 90, 135, 180,

225, 270, 315°)

UT = 0% ၊ 1 စိက််ဝါးန််�

UT = 70%;

25/30 စိက််ဝါးန််�မျျာ� (@ 0°)

UT = 0%;

250/300 စိက််ဝါးန််�

မျိန််�ပ်ါဝါးါအဆိုင့်််သည့်် က်ျွမျ်�က်ျင့််က်ျန််�မျာရိပေး�

စိပေးာင့်််ရိှပေးာက််ပ်ပေး�သည့််် စိးန်ပေးရိာဝါးန််�က်ျင့််၏  အဆိုင့်််

အတ်ိုင့််�ဖပြုစိ်သင့်််ပ်ါသည့််။ Keeler သယ််ယ်ူလွွယ်် 

မျျက််စိိစိမျ်�သပ််က်ိရိိယ်ာအသုး�ပ်ပြုုသူသည့်် ပ်ါဝါးါ

မျိန််�ပ်ပြုတ််တ်ပေးာက််မျှုမျျာ� ရိှိသည့်််အချါ ဆိုက််လွက််

လွုပ််ဆိုပေးာင့််ရိန််လွိုအပ််ပ်ါက် က်ိရိိယ်ာက်ို မျပ်ပြုတ််

တ်ပေးာက််န်ိုင့််သပေးာ လွျှပ််စိစိ်ဓာာတ််အာ�ပ်ပေး�က်ိရိိယ်ာဖပြုင့််် 

အာ�သွင့််�ရိန်် အက်ပြုးပ်ပြုုပ်ါသည့််။

ပ်ါဝါးါက်ပြုိမျ်န်ှုန််� (50/60 Hz)

သးလွိုက််စိက််က်ွင့််�။ IEC 

61000-4-8

30 A/m 30 A/m ပ်ါဝါးါက်ပြုိမျ်န်ှုန််�သးလွိုက််စိက််က်ွင့််�မျျာ�သည့်် က်ျွမျ်�က်ျင့််

က်ျန််�မျာရိပေး�စိပေးာင့်််ရိှပေးာက််ပ်ပေး�သည့််် စိးန်ပေးရိာဝါးန််�က်ျင့််

ရိှိ စိးန်ပေးရိာတ်စိ်ချု၏ ဝါးိသပေးသလွက်္ချဏာာအဆိုင့်််တ်စိ်ချု

တ်ွင့်် ရိှိသင့်််ပ်ါသည့််။ 

မျတှ်ခ်ျျက်-် UT သည့် ်စိမ်ျ�သပ််မျအုဆိုင့််မ်ျပြုပ်ုလွ�ပ််ချင့် ်a. c. မိျန်�်ဗိို့�အ်ာ�ပြုဖစ်ိပ်ါသည့်။်

ချးနှိ�င်းအ်ာ� 
စိမ်ာ�သုံး�်ချျကာ်

IEC 60601

စိမ်ာ�သုံး�်ချျကာ်
အဆိင်း််

လိ�ကာန််ာမုာအဆိင်း်် လှ�်စိစိသ်ုံးးလိ�ကာဝ်ါန််�ကာျင်း ်– လမ်ာ�ညွှှန််

သယ်ယ််လူွယွ် ်မိျ�ဘာိ�င့်�် RF ဆိုက်စ်ိပ််က်ရိိိယ်ာမျျာ�က်ိ� အသး��ပြုပ်ုရိာတ်ငွ့် ်က်�ူပေးပြုပ်ာင့်�်

က်ရိိိယ်ာကြိုက်မ်ိျနှနု်�်နှငှ့်် ်သက်ဆ်ိုိ�င့်ပ်ေးသာ ည့်းမျှပြုချင့်�်မျ ှတ်ကွ်ခ်ျျက်ထ်ုာ�သည့်် ်အကြားက်းပြုပ်ု

ထုာ�ပေးသာ ကြားက်ာ�အက်ာွအပေးဝါး�ထုက်ပိ််�၍ ပေးက်ဘာယ်က်ြိုက်ို �အပ်ါအဝါးင့် ်Keeler သယ်ယ််ူ

လွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာနှငှ့်် ်န်း�န်း�က်ပ််က်ပ််မျသး��သင့််ပ််ါ။

သုံးး��စိွရဲန်် အကြားကားပြု�ုထူးာ�ဘေးသုံးာ ကြားကာာ�အကာာွအဘေးဝါ�

က်ိ�င့်တ််ယွ်အ်သး��ပြုပ်ု

နှိ�င့်ပ်ေးသာ RF IEC 

61000-4-6

6 Vrms 6 V d = 1.2 √ p

ပြုဖာထုကွ်န်ှိ�င့်ပ်ေးသာ 

RF IEC 61000-4-3

10 V/m 80MHz မျ ှ

2.7GHz အထုိ

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

d = 2.3 √ p 800MHz မျ ှ2.7GHz အထုိ



 14MM

KEELER ၏ သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာ

ထု�တ်လ်ွငှ့််က််ရိိိယ်ာထု�တ်လ်ွ�ပ််သအူရိ p သည့် ်ဝါးပ််အာ�သး�� (W) ထု�တ်လ်ွငှ့််က််ရိိိယ်ာ

အဆိုင့််သ်တ်မ်ျတှ်ခ်ျျက် ်အပြုမျင့််ဆ်ိုး��ထု�တ်လ်ွတှ်အ်ာ�ပြုဖစ်ိသည့််အ်ချါ d သည့် ်အကြားက်းပြုပ်ု

ထုာ�ပေးသာ ကြားက်ာ�မျးတ်ာအက်ာွအပေးဝါး� (m) ပြုဖစ်ိသည့်။်

လွှပ််စိစ်ိသးလွိ�က်ပ်ေးန်ရိာ က်ငွ့်�်ဆိုင့်�်ပေးလွလ်ွာမျအုရိ ဆိုး��ပြုဖတ်ထ်ုာ�သည့််အ်တ်ိ�င့်�်¹ 

ပ်း�ပေးသ RF ထု�တ်လ်ွငှ့််က််ရိိိယ်ာမျျာ�မျ ှစိက်က််ငွ့်�်အာ�မျျာ�သည့် ်ကြိုက်မ်ိျနှနု်�်

အတ်ိ�င့်�်အတ်ာတ်စိ်ချ�စိးတ်ိ�င့်�်ရှိှိ လွိ�က်န််ာမျအုဆိုင့််ပ်ေးအာက် ်မျရှိှိသင့််ပ််ါ။²

                 ဤသပေးက်ေတ်ပြုဖင့်် ်အမျတှ်အ်သာ�လွ�ပ််ထုာ�ပေးသာ က်ရိိိယ်ာအန်း�

ဝါးန်�်က်ျင့်တ််ငွ့် ်ပြုပ်တ်ပ်ေးတ်ာက်မ်ျ ုပြုဖစ်ိနှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

မျတှ်ခ်ျျက် ်1 - 80MHz နှငှ့်် ်800MHz တ်ငွ့် ်ပိ်�ပြုမျင့််ပ်ေးသာ ကြိုက်မ်ိျနှနု်�်အတ်ိ�င့်�်အတ်ာ သက်ပ်ေးရိာက်ပ််ါသည့်။်

မျတှ်ခ်ျျက် ်2- ဤလွမ်ျ�ညွှှန်ခ်ျျက်မ်ျျာ�သည့် ်အပေးပြုချအပေးန်အာ�လွး��တ်ငွ့် ်မျသက်ပ်ေးရိာက်န်ှိ�င့်ပ််ါ။ တ်ည့်ပ်ေးဆိုာက်ပ််း�မျျာ�၊ အရိာဝါးတု်ုမျျာ�နှငှ့်် ်လွမူျျာ�မျ ှစိ�ပ််ယ်မူျနုှငှ့်် ်တ်န်ပ်ြုပ်န်မ်ျတု်ိ� ်

ပေးကြားက်ာင့်် ်လွှပ််စိစ်ိသးလွိ�က်ပ်ြုပ်န် ်ပ််ာွ�ပြုချင့်�် ထုခိျိ�က်န်ှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

1 ပေးပြုမျပေးအာက်အ်ပေးပြုချစိိ�က် ်(ဆိုယ်လ်ွလူွာ / ကြိုက်ို �မျ�)် တ်ယ်လ်ွးဖ�န်�်မျျာ�နှငှ့်် ်ပေးဒသတ်ငွ့်�် မိျ�ဘာိ�င့်�်ပေးရိဒးယ်ိ�မျျာ�၊ အပေးပ်ျာ်တ်မ်ျ�ပေးရိဒးယ်ိ�၊ AM နှငှ့်် ်FM ပေးရိဒးယ်ိ�ထု�တ်လ်ွငှ့််မ်ျနုှငှ့်် ်TV 

ထု�တ်လ်ွငှ့််မ်ျကု်�သ်ိ�ပ်ေးသာ ပ်း�ပေးသထု�တ်လ်ွငှ့််က််ရိိိယ်ာမျျာ�မျ ှစိက်က််ငွ့်�်အာ�မျျာ�က်ိ� သးအိ�ရိးက်ျက်ျ တ်ကိ်ျမျနှ်က််န်ပ်ေးအာင့် ်မျချန် ်မ်ျနှ်�်နှိ�င့်ပ််ါ။ ပ်း�ပေးသ RF ထု�တ်လ်ွငှ့််က််ရိိိယ်ာမျျာ�

ပေးကြားက်ာင့်် ်လွှပ််စိစ်ိသးလွိ�က်ဝ်ါးန်�်က်ျင့်က််ိ� ရိရှိှိနှိ�င့်ရ်ိန် ်လွှပ််စိစ်ိသးလွိ�က်ပ်ေးန်ရိာ က်ငွ့်�်ဆိုင့်�်ပေးလွလ်ွာမျမုျျာ�က်ိ� ထုည့််သ်ငွ့်�်စိဉ်�စိာ�သင့််ပ််ါသည့်။် Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိ

စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာ အသး��ပြုပ်ုသည့််ပ်ေးန်ရိာရှိှိ စိက်က််ငွ့်�်အာ�သည့် ်သက်ဆ်ိုိ�င့်ရ်ိာ RF လွိ�က်န််ာမျအုဆိုင့််ထ်ုက် ်ပေးက်ျာ်လွနွ်ပ်ေးန်ပ်ါက် ပ်း�မျနှ်လ်ွ�ပ််ပေးဆိုာင့်မ်ျကု်ိ� အတ်ည့်ပ်ြုပ်ုနှိ�င့်ရ်ိန် ်

Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� ပေးစိာင့််က်ြားက်ည့််သ်င့််ပ််ါသည့်။် ပ်း�မျနှ်မ်ျဟ�တ်ပ်ေးသာ လွ�ပ််ပေးဆိုာင့်မ်ျကု်ိ� ပေးတ်ွ� ရှိှိပ်ါက် Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််

က်ရိိိယ်ာက်ိ� ပြုပ်န်ခ်ျျိန်ပ်ြုချင့်�် သိ�မ်ျဟ�တ် ်ပြုပ်န်ပ်ေးန်ရိာချျပြုချင့်�်က်�သ်ိ� ် ထုပ််ပေးဆိုာင့်�်အစိးအမျးမျျာ� လွိ�အပ််နှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

2 ကြိုက်မ်ိျနှနု်�်အတ်ိ�င့်�်အတ်ာ 150kHz မျ ှ80 MHz အထု ိပေးက်ျာ်လွနွ်ပ်ေးန်ပ်ါက် စိက်က််ငွ့်�်အာ�မျျာ�သည့် ်10 V/m ထုက် ်မျပေးလွျာသ်င့််ပ််ါ။

9.3 အကြားကားပြု�ုထူးာ�ဘေးသုံးာ လး�ပြုချးုသုံးည််အ်ကာာွအဘေးဝါ�

မိာ��ိ�င်း�် RF ဆိကာသ်ုံးယွူဘ်ေးရ�ကာရိိယူာမာျာ�နှငှ်း် ်Keeler မာျကာစ်ိစိိမ်ာ�သုံး�်ကာရိိယူာအကြားကာာ� အကြားကားပြု�ုထူးာ�ဘေးသုံးာ ကြားကာာ�
အကာာွအဘေးဝါ�မာျာ�

Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာက်ိ� ပြုဖာထုကွ်တ််တ်ပ်ေးသာ RF ဝါးင့်ပ်ေးရိာက်မ်ျမုျျာ�က်ိ� ထုနိ်�်ချျုပ််ပေးပ်�သည့်် ်လွှပ််စိစ်ိသးလွိ�က််

ဝါးန်�်က်ျင့်တ််ငွ့် ်အသး��ပြုပ်ုရိန် ်ရိည့်ရွ်ိယ်ပ််ါသည့်။် Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာ ဝါးယ်ယ််သူ ူသိ�မ်ျဟ�တ် ်အသး��ပြုပ်ုသသူည့် ်

ပေးအာက်တ််ငွ့် ်အကြားက်းပြုပ်ုထုာ�သည့််အ်တ်ိ�င့်�် ဆိုက်သ်ယွ်ပ်ေးရိ�က်ရိိိယ်ာမျျာ�၏ အပြုမျင့််ဆ်ိုး��ထု�တ်လ်ွတှ်အ်ာ�အရိ မိျ�ဘာိ�င့်�် RF ဆိုက်သ်ယွ်ပ်ေးရိ�

က်ရိိိယ်ာ (ထု�တ်လ်ွငှ့််က််ရိိိယ်ာမျျာ�)နှငှ့်် ်Keeler သယ်ယ််လူွယွ် ်မျျက်စိ်ိစိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာအကြားက်ာ� အန်ည့်�်ဆိုး��အက်ာွအပေးဝါး�က်ိ� ထုနိ်�်ထုာ�

ပြုချင့်�်ပြုဖင့်် ်လွှပ််စိစ်ိသးလွိ�က်က်ြားက်ာ�ဝါးင့်မ်ျကု်ိ� က်ာက်ယွ်န်ှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

ထူး�တိလ်ငှ်း်က်ာရိိယူာ၏ အပြုမာင်း်ဆ်ိး��ထူး�တိလ်တှိအ်ာ� 
အဆိင်း်သ်ုံးတိမှ်ာတိမု်ာ (W)

ထူး�တိလ်ငှ်း်က်ာရိိယူာကြီးကာမ်ိာနှန်ု်�အရ ကြားကာာ�အကာာွအဘေးဝါ� (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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ထု�တ်လ်ွငှ့််က််ရိိိယ်ာထု�တ်လ်ွ�ပ််သအူရိ p သည့် ်ဝါးပ််အာ�သး�� (W) ထု�တ်လ်ွငှ့််က််ရိိိယ်ာအဆိုင့််သ်တ်မ်ျတှ်ခ်ျျက် ်အပြုမျင့််ဆ်ိုး��ထု�တ်လ်ွတှ်အ်ာ�

ပြုဖစ်ိသည့််အ်ချါ အထုက်တ််ငွ့် ်မျပေးဖာ်ပြုပ်ထုာ�သည့်် ်အပြုမျင့််ဆ်ိုး��ထု�တ်လ်ွတှ်အ်ာ� အဆိုင့််သ်တ်မ်ျတှ်ထ်ုာ�ပေးသာ ထု�တ်လ်ွငှ့််က််ရိိိယ်ာမျျာ�

အတ်ကွ် ်အကြားက်းပြုပ်ုထုာ�ပေးသာ ကြားက်ာ�အက်ာွအပေးဝါး� ဒင့်မ်ျးတ်ာ (m) က်ိ� ထု�တ်လ်ွငှ့််က််ရိိိယ်ာကြိုက်မ်ိျနှနု်�်အလွိ�က် ်ည့်းမျှပြုချင့်�်က်ိ� သး��၍ သတ်မ်ျတှ််

နှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

မျတှ်ခ်ျျက်-် 80MHz နှငှ့်် ်800MHz တ်ငွ့် ်ပိ်�ပြုမျင့််ပ်ေးသာ ကြိုက်မ်ိျနှနု်�်အတ်ကွ် ်ကြားက်ာ�အက်ာွအပေးဝါး� သက်ပ်ေးရိာက်ပ််ါသည့်။်

ဤလွမ်ျ�ညွှှန်ခ်ျျက်မ်ျျာ�သည့် ်အပေးပြုချအပေးန်အာ�လွး��တ်ငွ့် ်မျသက်ပ်ေးရိာက်ပ််ါ။ တ်ည့်ပ်ေးဆိုာက်ပ််း�မျျာ�၊ အရိာဝါးတု်ုမျျာ�နှငှ့်် ်လွမူျျာ�မျ ှစိ�ပ််ယ်မူျနုှငှ့်် ်တ်န်ပ်ြုပ်န်မ်ျတု်ိ�ပ်ေးကြားက်ာင့်် ်လွှပ််စိစ်ိ

သးလွိ�က်ပ်ြုပ်န် ်ပ််ာွ�ပြုချင့်�် ထုခိျိ�က်န်ှိ�င့်ပ််ါသည့်။်

9.4  န်ည်�်�ည်ာ�ိ�င်း�် အဘေးသုံး�စိတိိဘ်ေးော်ပြု�ချျကာမ်ာျာ�

ဇီဝါမိာ�ကာခ်ျရိုံ�စိကာ��်
အမာျို�အစိာ� မျနှ်ပ်ေးပြုပ်ာင့်�်လွက်က််ိ�င့်ပ််ါ ဇီးဝါးမိျ�က်ခ်ျရိုံ�စိက်�ပ်် စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာ 

အလင်း�်အပြုမာင်းစ်ိန်စိ် မျနှ်ပ်ေးပြုပ်ာင့်�်မျျာ�က်ိ� 13˚ တ်ငွ့် ်ဆိုး�ပြုချင့်�်

ချျဲ�အာ� PSL One- ပ်း�ပေးသ 10x PSL Classic- 10x နှငှ့်် ်16x၊ လွးဗို့ာအပေးပြုပ်ာင့်�်အလွ�

�း�ရိ�်ေမ်ာ�မှာန််�လီး� အလ��်လ��်ဘေးသုံးာအကာာွအဘေးဝါ� @ 10x 100mm PSL One PSL Classic

�း�ရိ�်ေမ်ာ�မှာန််�လီး� အလ��်လ��်ဘေးသုံးာအကာာွအဘေးဝါ� @ 16x 80mm PSL Classic

@ 10x အပြုမာင်းစ်ိကာက်ာငွ်း�် 16mm PSL One PSL Classic

@ 16x အပြုမာင်းစ်ိကာက်ာငွ်း�် 10.5mm PSL Classic

34၊ 22၊ 14၊ 8.5 နှငှ့်် ်5.5 mm | 22၊ 14 & 8.5mm

PD အကာာွအဘေးဝါ� 50mm မျ ှ72mm

ကြားကာည််ဘ်ေး�ါကာအ်လင်း�်ယူိ�င်းခ်ျျိန််ညိ်မုိာ အတိိ�င်း�်အတိာ အလွင့်�်ယ်ိ�င့်န်ှနု်�် ± 7

အရွယူအ်စိာ�- လကာက်ာိ�င်းစ်ိကာ�်စိစည်�်

အရွယူအ်စိာ�- ချျိတိဆ်ိကာ ်အာ�အဝါင်းအ်ထူးကွာ ်ပြု�ုလ��်သုံးည််က်ာရိိယူာ

238 x 116 x 210 mm

205 x 138 x 40 mm

အဘေးလ�ချျိန််- လကာက်ာိ�င်းစ်ိကာ�်စိစည်�်

အဘေးလ�ချျိန််- ချျိတိဆ်ိကာ ်အာ�အဝါင်းအ်ထူးကွာ ်ပြု�ုလ��်သုံးည််က်ာရိိယူာ

~900g 

300g

အဘေး�ါကာန်ှငှ်း် ်အဘေးရာင်းစ်ိစိမှ်ာန််ပြု�ာ�စိန်စိ ်
ကာရိိယူာအမာျို�အစိာ� က်ရိိိယ်ာဘား�လွည့်သ်ည့်် ်စိမ်ျ�သပ််က်ရိိိယ်ာအစိ�

အဘေး�ါကာအ်ကာျယူ် 0.15mm၊ 0.5mm၊ 0.8mm နှငှ့်် ်1.6mm အပေးပ်ါက်မ်ျျာ�၊ 12mm စိက်ဝိ်ါး�င့်�်ပ်း�နှငှ့်် ်1mm 

စိတ်�ရိန်�်ပ်း�

အဘေး�ါကာအ်ရှှည်် 12mm

အဘေးရာင်းစ်ိစိမှ်ာန််ပြု�ာ�မာျာ� အန်းက်င့်�်စိင့်၊် အပြုပ်ာ၊ အပေးရိာင့်မ်ျုိင့်�်ထု�ထုည့် ်0.8 နှငှ့်် ်အကြားက်ည့််

IR ကာာကာယွူမု်ာ မျလူွပ်ါရှိှိပေးသာ IR ပြုဖတ်ပ်ေးတ်ာက်အ်ပေးရိာင့်စ်ိစ်ိ

အဘေး�ါကာဘ်ေးထူးာင်း်် ± 60˚

အလင်း�်ဘေး��ထူးန်ိ်�ချျု�်မုာ အလွင့်�်ပေးလွျာရ်ိာမျ ှအပြုပ်ည့််သ်ိ� ် ဆိုက်လ်ွက်ပ်ေးပြုပ်ာင့်�်လွ�နှိ�င့်သ်ည့််
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 �ါဝါါအာ� 

�ါဝါါအာ�ယူးန်စိ် ချလွ�တ်ပ််း�စိး (100V-240V အဝါးင့်အ်ာ�) ± 10% ပ်လွပ််မျျာ�စိာွ လွက်ခ်ျးနှိ�င့်ပ်ေးသာ EN/IEC 60601-1 EN/IEC 

61000-6-2၊ EN/IEC 61000-6-3

�ါဝါါအာ�အထူးကွာ် 30VA (12V DC 2.5A)

လိ�ကာန််ာရန်် လွှပ််စိစ်ိအနှတရိာယ်ပ်ေးဘာ�က်င့်�်ပေးရိ� (ပေးဆို�ဝါးါ�ဆိုိ�င့်ရ်ိာ) EN/IEC 60601-1

လွှပ််စိစ်ိသးလွိ�က်န်ှငှ့်် ်အလွိ�က်သ်င့််ပ်ြုဖစ်ိမျ ုEN/IEC 60601-1-2

မျျက်စိ်ိက်�သမျကု်ရိိိယ်ာမျျာ� - အပေးပြုချချးက်ျသည့်် ်လွိ�အပ််ချျက်မ်ျျာ�နှငှ့်် ်စိမ်ျ�သပ််မျနု်ည့်�်လွမ်ျ�မျျာ� ISO 15004-1

မျျက်စိ်ိက်�သမျကု်ရိိိယ်ာမျျာ� - အလွင့်�်ပေးရိာင့်ပ်ြုချည့်အ်နှတရိာယ် ်ISO 15004-2

�တိဝ်ါန််�ကာျင်းအ်ဘေးန်အထူးာ�-

အသုံးး��ပြု�ု�း�

35°C

10°C

90%

30%

1060 hPa

800 hPa

ပေးရှိာှခ်ျပ်ြုဖစ်ိနှိ�င့် ်(ထု�ပ််ပိ်��မျထုာ�) 10 g၊ ကြားက်ာချျိန် ်6 ms

သုံးမ်ိာ�ဆိည်�်မုာအဘေးန်အထူးာ�

55°C

-10°C

95%

10%

1060 hPa

700 hPa

သုံးယူယ်ူး�ိ�ဘ်ေးဆိာင်းဘ်ေးရ� အဘေးပြုချအဘေးန်

70°C

-40°C

95%

10%

1060 hPa

500 hPa

တ်�န်ခ်ျါမျ၊ု ပေးထုာင့််မ်ျနှ်အ်ချျို� 10 Hz မျ ှ500 Hz- 0.5g

ပေးရှိာှခ်ျ် 30 g၊ ကြားက်ာချျိန် ်6 ms

ချျိုင့််ခ်ျလွ�တ်် 10 g၊ ကြားက်ာချျိန် ်6 ms
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10. ဆိကာစ်ိ�်�စိစည်�်မာျာ�နှငှ်း် ်အ�ိ��စိစည်�်မာျာ�

�စိစည်�်အမာျို�အစိာ� အစိတိိအ်�ိ�င်း�်န်း�ါတိ်

အလွမူျးန်းယ်းပြုဖင့််ပ်ြုပ်ုလွ�ပ််ထုာ�ပေးသာ က်ိ�င့်ပ်ေးဆိုာင့်အ်တိ်် 3010-P-7000

11. ထူး��်�ိ��မုာနှငှ်း် ်စိွန် ််�စိမု်ာဆိိ�င်းရ်ာ အချျကာအ်လကာမ်ာျာ�

လှ�်စိစိန်ှငှ်း် ်အလီကာထ်ူးဘေးရာန်စိစ်ိွန် ််�စိ�်စိစည်�်အဘေးဟုာင်း�်မာျာ� စွိန် ််�စိမု်ာ

ထု�တ်က််�န် ်သိ�မ်ျဟ�တ် ်၎င့်�်ထု�ပ််ပိ်��မျပုေးပ်် ရှိှိ ဤသပေးက်ေတ်နှငှ့်် ်ညွှှန်က်ြားက်ာ�ချျက်မ်ျျာ�သည့် ်ဤထု�တ်က််�န်က််ိ� အမ်ိျ

သး��စိနွ် ်ပ််စ်ိပ်စိစည့်�်မျျာ�က်�သ်ိ� ် မျစိနွ် ်ပ််စ်ိသင့််ပ်ေးကြားက်ာင့်�်က်ိ� ပြုပ်သထုာ�ပ်ါသည့်။်

WEEE(လွှပ််စိစ်ိနှငှ့်် ်အးလွက်ထ်ုပေးရိာန်စ်ိစိနွ် ်ပ််စ်ိပ်စိစည့်�်) ၏ သဘာာဝါးပ်တ်ဝ်ါးန်�်က်ျင့် ်ထုခိျိ�က်မ်ျကု်ိ� ပေးလွှာခ်ျျရိန််

နှငှ့်် ်WEEE စိ�ပ်း�စိနွ် ်ပ််စ်ိမျပု်မျာဏာက်ိ� ပေးလွှာခ်ျျရိန် ်ထု�တ်က််�န်က််ိ� သက်တ််မ်ျ�တ်စိ်ချ�အသး��ပြုပ်ုခြ်းပ်း�သည့််အ်ချါ ဤ

က်ရိိိယ်ာက်ိ� ပြုပ်န်လ်ွည့်ပ်ြုပ်င့်ဆ်ိုင့်အ်သး��ချျရိန် ်အာ�ပေးပ်�ပ်ါသည့်။်

ပြု�န််လည်အ်သုံးး��ပြု�ုပြုချင်း�် ပြု�င်းဆ်ိင်းအ်သုံးး��ပြု�ုပြုချင်း�် စိ�စိည်�်မုာအဘေးကြားကာာင်း�် ထူး�်မားသုံးရိှိှလိ��ါကာ B2B Compliance 01691 676124 (+44 1691 676124) ကာိ� ဆိကာသ်ုံးယွူ်

�ါ။ (ယူးဘေးကာ သုံးာလှင်း)်။

စိကာ�်စိစည်�်နှငှ်း်�်တိသ်ုံးကာ၍် ပြု�င်း�်ထူးန််သုံးည််ပ်ြုေစိရ်�်တိစိစ်ိး�တိစိရ်ာပြုေစိခဲ်ျလ်ှင်း ်ထူး�တိလ်��်သုံးးနှငှ်း် ်သုံးင်း်အ်ေဲွ�ဝါင်းန်ှိ�င်းင််းး၏ ကာွမ်ာ�ကာျင်းဘ်ေးသုံးာ ခွျင်း်ပ်ြု�ုချျကာရ်ရိှှသုံးးထူးး တိင်းပ်ြု�ရ�ါမာည်။်
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တိယူလ်ေီ�န််� 1 610 353 4350
ေကာစ်ိ ်  1 610 353 7814

အနိှိယိူအဘေးပြုချစိိ�ကာရ်ုံး� �
Keeler အနိှိယိ်
Halma India Pvt. Ltd.
အက်ကွ်န််းပ်ါတ် ်A0147၊ လွမ်ျ�န်းပ်ါတ် ်24
Wagle Industrial Estate
Thane West – 400604, Maharashtra
အနိှိယိ်
တိယူလ်ေီ�န််� +91 22 4124 8001

တိရုံ�တိအ်ဘေးပြုချစိိ�ကာရ်ုံး� �
Keeler တ်ရုံ�တ်၊် 1012B၊
KunTai International Mansion, 12B 
ChaoWai St.
Chao Yang District, Beijing, 10020 တ်ရုံ�တ််
နှိ�င့်င့််း
တိယူလ်ေီ�န််� +86-18512119109
ေကာစ်ိ ်  +86 (10) 58790155

Visiometrics, S. L., Vinyals, 131 
08221 Terrassa, Spain


