အသံ

ဘက္ထရီ အားသြင္းျခင္း

EQUINOX Series ကရိယာ တို႕တြင္ နားၾကပ္မပါပဲ
သံုးႏိုင္သည့္ အတြင္းပါ ေလာက္စပိကာ
တခုပါသည္။

EQUINOX Series ကရိယာ တို႕တြင္ ျပန္လည္အားသြင္း ႏိုင္ေသာ လစ္သီရန္ ဘက္ထရီ ပါ၀င္သည္။ ပထမဆံုး
မသံုးခင္ ဘက္ထရီ ကို အားအျပည့္ သြင္းထားပါ။ အားသြင္းခိ်န္ျမန္ရန္ အားသြင္းထားစဥ္မသံုးပါႏွင့္

1.

အားသြင္းၾကိဳး USB အဆက္ကို ပံုမွန္ USB ေပါက္တြင္ တပ္ပါ။

အသံပင
ို း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ားၾကီးရွသည္
ိ
။
Pၾကိဳးမဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအပါအ၀င္
အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
အသံုးျပဳလမ္းညႊန္ ကို ရည္ညႊန္းပါ။

2.

သံလိုက္အားသြင္း အဆက္ကို ကရိယာ ေနာက္ ေဆာ့ကက္တြင္ တပ္ပါ ကြန္ထရိုး မွန္သားျပင္ အေပၚ
ဘယ္ဖက္ရွ LED
ိ က ပံုမွန္ မွန္ိ တုပ္ မွန္ိ တုပ္ျဖစ္ေနမည္။

3.

အားသြင္းျခင္းျပီးသြားပါက LED က ပြင့္ေနမည္။

3.

အလယ္၀င္ရိုး ကို အေပၚ၀င္ရိုးတြင္
အထက္ပါနည္းလမ္းအတိုင္း တပ္ပါ။

4.

၀င္ရိုးမ်ား၏ ေနရာကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္
နာရီလက္တံအတိုင္း အထိန္းမ်ားကို
လွည့္ေပးပါ။

1.

နာရီေျပာင္းျပန္ လွည၍
့္ အထိနး္ မ်ားကိေ
ု လွ်ာ့ ခ်ပါ။

2.

စပရိမ္ျဖင့္ထိန္းထားေသာ ပင္ ကို
ေအာက္က ၀င္ရိုးတြင္ ဖိ၍ အလယ္ ၀င္ရိုး
အတြင္းေလွ်ာထဲ့ပါ။ ပင္ က ထိန္းညွေပါက္
ိ
မ်ားအထိေရာက္သြားေအာင္ထဲ့ပါ။ ပင္ က
ကလစ္က် သြားမည္။

3
4
3
2

2. ၀န္ရိုးမ်ားကို တပ္ဆင္
4.
3.
2.
1.

တပိုး တဘက္တခ်က္စီ တြင္ ရာဘာ ၀ါရွာ ႏွစ္ခု
ကို ထဲ့ပါ။
တပိုးကို ကိြဳင္ အထက္ရွ တပိ
ိ
ုး
ဘရက္ကက္တြင္ ေလွ်ာထဲ့ပါ
ေအာက္ပိုင္း၀င္ရိုး မွ စပရိမ္ကန္ထားသည့္
ပင္က ေအာက္တြင္ရပါေစ။
ွိ
ပလပ္စတစ္ ၀က္အူ ကိုတပိုးတြင္း ႏွင့္
တပိုးဘရက္ကက္ထဲထဲ့ပါ။
ပလပ္စတစ္ ၀က္အူကိုၾကပ္ပါ။ အတင္း
မၾကပ္ရပါ။

1.

ကိြဳင္ၾကိဳးကို ေအာက္ႏွင့္ အလယ္၀င္ရိုး

2.

ကြဳင္ိ ၾကိဳးကို ၀င္ရိုး တြင္ခိုင္ေအာင္ ကပ္ခြာ
သံုး၍ တပ္ပါ။

3.

ကြဳင္ိ ဆက္ရာ ႏွင့္ ပလပ္ကို
တန္းေအာင္လုပ္ျပီး ကြန္ထရိုး ေသတၱာ
ေနာက္ ေဆာ့ကက္တြင္တပ္ပါ။ အ၀ိုင္းေလးကို
အနည္းငယ္ၾကပ္ပါ။

1

2

ကိုေလ်ာ့မေနေအာင္ပတ္ပါ။

4. ကြဳင္ိ ကို ဆက္ပါ

1
1

2

2.

၀က္အူကို ခံု။ အေပၚ၀င္ရိုးနွင့္ လက္ကိုင္တြင္းမွ
တဆင့္ ထဲ့ပါ။ ၀က္အူကို ေသခ်ာ ၾကပ္ေပးပါ။

3.

လက္ကိုင္ေဘးႏွစ္ဘက္မွ
အေပါက္မ်ားမွတဆင့္
အေပၚဖက္လွည့္ေနေသာ ကပ္ခြာ
ျဖင့္ဖိေပးပါ။ လက္လြယ္ အဆံုးပိုင္းက သင္၏
လက္ေမာင္းမွတဆင့္ တပ္ခ်တ္
ိ ထားပါ။

3

4

1.

1.	
ေအာက္၀င္ရးို တြင္ ကိဳြ င္ကတ
ို ပ္ပါ။

3

လက္တင္ကို အေပၚ ၀င္ရိုး အထက္
တြင္ထားပါ။ လက္တင္ကို သင္၏
တေတာင္ဆစ္ ေအာက္နားတြင္ထားပါ။
အလယ္ ေပါက္ကို ၀င္ရိုးအနီးဆံုးအေပါက္ နွင့္
တန္းေအာင္ထားပါ။

1

3. လက္တင္/ခံု ကိုတပ္ပါ

2

တပ္ဆင္ျခင္း | EQUINOX ရွာေဖြကရိယာ ကိုတပ္ဆင္ရန္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ရွာေဖြ မုတ္မ်ား

EQUINOX 600

EQUINOX 800

ပန္းျခံ/ ကြငး္ ျပင္/ ကမ္းေျခ ၆ ရွာေဖြ ပရိဖ
ု င
ို း္ မ်ား ပန္းျခံ/ ကြငး္ ျပင္/ ကမ္းေျခ ၈ ရွာေဖြ ပရိဖ
ု င
ို း္ မ်ား

အသံုးျပဳသည့္ ၾကိမ္ႏႈန္းမ်ား

5, 10, 15, အမ်ား

ပံုမွန္ နားၾကပ္မ်ား

5, 10, 15, 20, 40 အမ်ား

3.5 mm (1/8") (32 ohms)

WM 08 ကိုသံုးႏိုင္သည္

3.5 mm (1/8") / Bluetooth® / aptX™ Low Latency

ဟုတ္ သည္ WM 08 ( မပါ၀င္)

ေရစိမ္ခံ

ဟုတ္ သည္ WM 08 (ပါ၀င္ျပီး)

( ၃ မီတာ/ ၁၀ ေပ အထိေရစိမ္ခံသည္)

ဘက္ထရီ (ခန္႕မွန္းေျခ)

၁၂ နာရီခန္။ အားအျပည့္တြင္းရန္ အခ်န္ိ ၄ နာရီခန္႔

ပံုမွန္ ကိြဳင္

EQX 11 Double-D ကိြဳင္

ကရိယာ အခ်က္အလက္မ်ား နွင့္ သံုးစြနည္
ဲ း အျပည့္အစံု အတြက္
ဲ ု ၾကည့္ပါ။
www.minelab.com တြင္ အသံုးျပဳသူလက္စြ ကိ

အသံုးျပဳနည္းလမ္းညႊန္

ဤ ကရိယာက ေရဒီယို ၾကိမ္ႏႈန္း စြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္
အသံုးခ်ပါသည္။ အကယ္၍ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ
တပ္ဆင္ သံုးစြျခင္
ဲ းမျပဳပါက ေရဒိယို ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ားကို
ေဘးျဖစ္စြက္ဖက္မႈရႏိ
ွ ိ ုင္ပါမည္။ သို႕ေသာ္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳမႈ
တြင္ ေဘးျဖစ္စြက္ဖက္ မႈမရွႏိိ ုင္ဟု အာမမခံႏုင
ိ ္ပါ။ အကယ္၍
ဤ ကရိယာက ေရဒီယို သို႕မဟုတ္ တယ္လီေဗးရွင္း
တို႕ႏွင့္ ေဘးျဖစ္အေနွာက္အရွက္ရပါက
ွိ
ကရိယာ ကို အဖြင့္
အပိတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါတခုခု
ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဘးျဖစ္အေႏွာင့္အရွက္ကို ျပင္ဆင္ပါ။

အာမခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ကို ရည္ညႊန္းပါ အာမခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အျပည့္အစံု အတြက္
www.minelab.com/warranty-conditions သင္၏ ပစၥည္း အာမခံ
အတြက္ အြန္လိုင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ပါ register.minelab.com
လိုက္နာမႈ

အသံုးျပဳသူအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤ ကရိယာသည္ FCC သတ္မွတ္ခ်က္ အပို္င္း ၁၅ ႏွင္ ့
ကိုက္ညီေၾကာင္း ေတြ႕ရွထားပါသည္
ိ
။ အသံုးျပဳမႈတြင္
ေအာက္ပါအခ်က္ ၂ခုအေပၚမူတည္သည္။ (၁) ကရိယာအေနျဖင့္
ေဘးရွေသာ
ိ
စြက္ဘက္မႈ မ်ားမရွျခင္
ိ း ႏွင့္ (၂) ဤ ကရိယာအေနျဖင့္
မလိုလားအပ္ေသာ စြက္ဖက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ရရွေသာ
ိ
စြက္ဖက္မႈမ်ားကို လက္ခံရမည္။

• ကရိယာ၏ အင္တာနာကို ပံုစံေျပာင္း သို႕မဟုတ္
ေနရာေျပာင္းပါ။
• ကရိယာႏွင့္ လက္ခံအၾကားအကြာအေ၀းကို တိုးျမွင့္ ပါ။
• ကရိယာ ကို လက္ခံ လွ်ပ္စစ္လိုင္းပါ၀ါ ေပါက္
မဟုတ္သည့္အျခားေနရာတြင္ ဆက္ထားပါ။
• ကၽႊမ္းက်င္သည့္ ေရဒိယ/ို တီဗြ ပညာရွ
ီ
င္ သို႕မဟုတ္ ေရာင္းသူ
ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။
သတိေပးခ်က္။ Minelab Electronics ကခြငမ
့္ ျပဳ သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို
ျပဳလုပပ
္ ါက အာမခံကခ
ို ်ဳးေဖါက္
ိ
ရာေရာက္သည္။

မွတ္စု။ Class B ကရိယာမ်ား
ဤ ကရိယာကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးျပီး Class B ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကရိယာမ်ား
အတြက္ FCC သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေတြ႕ရွထားပါ
ိ
သည္။ ၎သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက အမ်ားသံုး တပ္ဆင္မႈမ်ားတြင္
ေဘးဆိုးျဖစ္ေစေသာ စြက္ဖက္မႈ မ်ားမွ ထိုက္သင့္ သ လို
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္စီမံထားပါသည္။

ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ အာရွ ဖစိဖတ
ိ ္

ေျမာက္။ ေတာင္ ႏွင့္ အလယ္ပင
ို း္ အေမရိက

+ 61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

+1 630 401 8150
minelab@minelab.com

ဥေရာပ နွင့္ ရုရာွ း

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသူလက္စြ ဲ

Minelab Electronics,
PO Box 35, Salisbury South
South Australia 5106

အေရွ႕အလယ္ပင
ို း္ ႏွင့္ အာဖရိက

+353 21 423 2352
minelab@minelab.ie

+971 4 254 9995
minelab@minelab.ae

ကို ၾကည့္ပါ။ www.minelab.com မွ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ

Minelab®, EQUINOX®, Wi-Stream™, Multi-IQ®, 5F×8™ ႏွင့္ 3F×3™ တို႕သည္ Minelab Electronics Pty Ltd ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္
ဂရပ္မ်ားမွာ ေဖၚျပရန္ အတြက္သာျဖစ္သည္။ ကရိယာ ၏ ဖြ႕စည္
ဲ
းပံု စနစ္မွာ ဤ တြင္ ေဖၚျပထားသည္မ်ားႏွင့္ ျခားနားမႈ ရွႏိိ ုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ အသံုးျပဳနည္းလမ္းညႊန္ အတြက္ အသံုးျပဳနည္းစာအုပ္ကို ရည္ညႊန္းပါ။ Bluetooth® ႏွင့္ မူပိုင္ တို႕ ကို Bluetooth SIG, Inc. ကပိုင္ဆိုင္
မွတ္ပံုတင္ထားသည္ Minelab က လို္င္စင္ျဖင့္ အသံုးျပဳပါသည္။ Qualcomm® aptX™ က Qualcomm Technologies International, Ltd ၏ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ပါသည္။

4901-0281-1-MY

အျမန္စတင္သံုးရန္ | အလြယ္တကူစတင္ရန အဆင့္ ၄ ခု

စမသံုးခင္ ဘက္ထရီကို ၄ နာရီ ၾကာ အားသြင္းထားရမည္.

1. ဖြင့္ပါ

2. ရွာရန္ မုတ္ကို ေရြးပါ

3. အသံဖ်က္ျခင္း

ကြန္ထရိုးဖန္သားျပင္ ေဘး ပါ၀ါခလုပ္ကို ႏွပ္ိ ပါ

သင္ ၏ ေနရာ ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည့္ မုတ္ ႏွင့္

ဆက္တင္မႏ
ီ းူ မွ အသံဖ်က္ျခင္းကို ေရြးပါ။ ၎ ေနာက္

ပရိုဖိုင္းကို ေရြးပါ (EQUINOX 800 ကို ျပထားသည္).

4. စတင္ရွာေဖြပါ
ရွာေဖြ ဖန္သားျပင္ကို ျပန္ ေရာက္ရန္ နွပ္ိ ပါ

အလိအ
ု ေလ်ာက္ အသံဖ်က္ခလုပက
္ ို ႏွပ္ိ ပါ
၎ ကို လုပ္ေဆာင္ရန ၈ စကၠန္႕ ခန္႕ၾကာမည္။

ရွာသည့္မုတ္ မ်ား | ရွာသည့္မုတ္ တခုစီ တြင္ ရွာေဖြရန္ ဆက္တင္မတူသည့္ ပရိုဖိုင္း ႏွစ္ခုစီ ရွပါသည္
ိ
။
ပန္းၿခံ

ကြင္းျပင္

အမႈက္
ိ သရိုက္မ်ားသည့္ေနရာမ်ား

အရာ၀တၳဳ အရြယ္ အစားအမ်ဳးမ်
ိ ဳးအတြ
ိ
က္ ရွာေဖြရန္

ႏွင့္ ေယဘူယ် ရွာေဖြမႈမ်ားအတြက္

အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္

အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္

အေထြေထြ/ ဒဂၤါးမ်ား

ရတနာ
ပစၥည္းေကာင္းမ်ား

ဒဂၤါးမ်ား/ေရွးေဟာင္းမ်ား

အဖိုးတန္ ဒဂၤါးမ်ား/ေရွးေဟာင္းမ်ား

ေရႊ

ကမ္းေျခ
ဆားဓါတ္ပါေသာ ေနရာ၀န္းက်င္မ်ားအတြက္
အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ သဲအေျခာက္။ သဲအစို။
ေရေအာက္။ ေရလႊာစီး

သဲအေျခာက္။ သဲအစို

ေရႊတံုးမ်ားအတြက္ႏွင့္ ေရႊတြင္းမ်ားကို ရွာ ေဖြ ရန္
အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္

ေရေအာက္/ ေရလႊာစီး

သာမန္ေျမျပင္

ခက္ခဲေသာေျမျပင္

ကြန္ထရိုးမွန္သားျပင္ | သင္၏ ရွာေဖြ မုတ္ ဆက္တင္မ်ားကို ညွ ျပီ
ိ း ၾကည့္ျခင္း
ၾကိဳးမဲ့အသံ

ၾကယ္ပြင့္ ျပထားသည္မ်ားကို EQUINOX 800 ေမာ္ဒယ္တြင္ သာရႏိုင္သည္

ၾကိဳးမဲ့ခလုပ္ကို အျမန္ႏပ္
ွ ိ ပါက ၾကိဳးမဲ့ အဖြင့္အပိတ္ ကို ျပဳလုပ္သည္
အခ်န္ိ ၾကာႏွပ္ိ ပါက ၾကိဳးမဲ့ အသံ ကရိယာမ်ားကို တြေပးသည္
ဲ

ပါ၀ါ
ပါ၀ါခလုပ္ ကို အျမန္ ႏွပ္ိ ပါက ကရိယာ ကို အဖြင့္ အပိတ္ျဖစ္ေစသည္
ၾကာၾကာႏွပ္ိ ( ၅ စကၠန္႕) လုပ္ပါက ကရိယာ ကို မူယင္း စက္ရံုထုတ္
ဆက္တင္မ်ားအတိုင္းျဖစ္ေစမည္
ေနာက္ခံ အလင္း
ေနာက္ခံ အလင္း
ေတာက္ပမႈ ေရြးရန္ သို႕မဟုတ္
အဖြင့္ အပိတ္လုပ္ေပးသည္
ေနာက္ခံ အလင္းဖြင့္ ထားပါက
သေကၤတ ေပၚေနမည္

ခံစားလြယ္မႈ ေဖၚျပရာ
ခံစားလြယ္မႈ ကို အၾကမ္း
အားျဖင့္ ေဖၚျပ (၂၅ ဆင္)့
ႏွင့္
ခံစားလြယ္မႈ
 ိပါ
ဖ
ကို ဖမ္းယူ ထိန္းညွရန္
ိ ရွာေဖြ
ဖန္သားျပင္

ရွာေဖြသည့္ မုတ္
ရွာေဖြမတ
ု ္ မ်ားေရြးျခင္း။ ပန္းျခံ။ ကြငး္ ျပင္။ ကမ္းေျခ ႏွင့္
ေရႊ။ ရွာေဖြမတ
ု ္ တခုခ်င္းစီ တြင္ ဖရိဖ
ု င
ို း္ ၂ ခုစီ ရွသည္
ိ
။

ဘက္ထရီ အေျခအေန
LED က အားသြငး္ ထားအေျခအေနကို

70% –100%

ေဖၚျပသည္ သင္က USB

30% – 70%

ပါ၀ါ အစု ျဖင့္ ဆက္သယ
ြ ျ္ ပီ

<30%

ရွာေဖြျခင္းဆက္လပ
ု ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
မီးမွတ္
ိ တပ
ု ျ္ ဖစ္ေန။ အားသြငး္ ေန
အျမဲ ပြင့္ ေနပါက ။ အားျပည့္ျပီ

<5%

ရွာေဖြသည့္ မုတ္

လို္က္ျခင္း

ခန္႕မွန္းေျခ

ေျမျပင္ ထိန္ညမႈ
ွ ိ မ်ားကို

အနက္ကိုေဖၚျပသည္

ေဖၚျပသည္

သိမ္းထားႏိုင္မည္

ရွာေဖြ ပရိုဖိုင္းမ်ား

ခလုပ္ကို အျမန္ ႏွပ္ိ ပါက သိမ္းထားသည့္ အသံုးျပဳသူ ပရိုဖိုင္းကို အဖြင့္
သို႕မဟုတ္ အပိတ္လုပ္ႏုင
ိ ္သည္

ဆက္တင္

အထစ္မွတ္ရာ ခြျခားျခင္
ဲ
း
အဆင္ျမင့္ အေသးစိတ္ အပိုင္း ၅၀မွန္ကန္ တိက်စြာ ခြျခားႏိ
ဲ
ုင္ရန္
(9 မွ 40) ခြျခားျခင္
ဲ
း စေကး

ေရာက္မည္
ေရြးထားသည့္ ဆက္တင္တန္ဖးို ကို ညွရန္
ိ

အရာ၀တၳဳ ကို ေတြ႕ရွပါက
ိ
လက္ခ/ံ လက္မခံ ခလုပ္ကို

အဆင့္ျမင့္

ခ်က္ျခင္းႏွပ္ိ ျခင္းျဖင့္ လက္ခံ သီုမဟုတ္ လက္မခံ

ဆက္တင္

ျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္သည္

အဆင့္ျမင့္ ဆက္တင္

ဆက္တက္မီႏႈးမွ တဆင့္လည္း ခြျခားမႈ
ဲ
ပံုစံမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္သည္

အသံဖ်က္ျခင္း
အလိုအေလ်ာက္ ။ လက္လုပ္

ဖိပါ

သို႕မဟုတ္

အပိုင္းတခုထံသြားရန္ ၎ေနာက္ လက္ခ/ံ

လက္မခံ ခလုပ္ကို ႏွပ္ိ ျပီး လက္ခံ သို႕မဟုတ္ လက္မခံကိုလုပ္ႏုင
ိ္ ္သည္

ေျမျပင္ ထိန္းညွျခငး္
ိ
အလိအ
ု ေလ်ာက္ ။ လက္လပ
ု *္

Threshold Level
0 မွ 25

ကရိယာ ၃ ခု တြထားသည္
ဲ

(၅ ဆင္)့

ၾကာၾကာႏွပ္ိ ပါက အဆင့္ျမင့္ ဆက္တင္မီႏႈးကို

အသံက်ယ္ ျခင္းကို ညွျခင္
ိ း
0 မွ 25

အသံ ေမာ္ဂ်ဳး

အသံုးျပဳသူ ပရိုဖိုင္း

ေရာက္မည္

ဆက္တင္

WM 08 ၾကိဳးမဲ့

အသံုးျပဳသူ ပရိုဖိုင္းကို အၾကာႏွပ္ိ ထားပါက လက္ရွ ဆက္
ိ
တင္ကို

အျမန္ႏပ္
ွ ိ ပါက ရွာေဖြ ကရိယာ ဆက္တင္မီႏူး ကို

နွင့္

ကရိယာ ၁ ခု တြထားသည္
ဲ

အနက္ ညႊန္ျပခ်က္

ရွာေဖြ ကရိယာ ဆက္တင္မီႏူး

ႏွပ္ိ ပါ

aptX™ Low Latency
နားၾကပ္

WM 08 အသံေမာ္ဂ်ဴး ၄ ခုအထိကို တြ ၍
ဲ တျပိဳင္နက္ထဲသံုးႏိုင္သည္။

ဘက္ထရီ သေကၤတ က
မွတ္
ိ တုပ္ျဖစ္ပါက အားသြင္းပါ

ရွာေဖြမုတ္ ခလုပ္ကို အျမန္ႏပ္
ွ ိ ပါက ရွာေဖြ
မုတ္ မ်ားအတြင္း ေျပာင္းသြားမည္
ၾကာၾကာႏွပ္ိ ( ၅ စကၠန္႕) လုပ္ပါက ကရိယာ ကို မူယင္း
စက္ရံုထုတ္ ဆက္တင္မ်ားအတိုင္းျဖစ္ေစမည္

Bluetooth®
နားၾကပ္မဆို

အသံ အေနအထား ပမာဏ
သံ ဓါတ္ပါေသာ ။ သံဓါတ္
မပါေသာ*
အာရံုတုန္႕ျပန္ ႏိုင္မႈ
အထြတ္အထိပ္*
0 မွ 25

ရည္မွန္းခ်က္ အသံ
အေနအထား
1, 2, 5, ႏွင့္ 50

အသံ အေနအထား
အထြတ္အထိပ္
သံ ဓါတ္ပါေသာ ။ သံဓါတ္
မပါေသာ*

လက္ခ/ံ ပယ္ခ်
အပိုင္း ၅၀

အသံ အေနအထား က်ဳးျခင္
ိ
း
သံ ဓါတ္ပါေသာ ။ သံဓါတ္
မပါေသာ*

ျပန္ လွန္ယူ အျမန္ႏႈန္း
1 မွ 3 | 1 မွ 8*

Iron Bias
0 မွ 3 | 0 မွ 9*

အားလံုး သတၱဳ
အားလံုး သတၱဳ ခလုပ္ကို ႏွပ္ိ ျပီး ေရြးထားသည့္
ခြျခားမႈ
ဲ
ပံုစံမ်ားကို အဖြင့္ ႏွင့္ အပိတ္ ျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္သည္

ရည္မွန္းခ်က္ကို ခြျခားသိ
ဲ
မႈ

ရည္မွန္းခ်က္ကို ခြျခားသိ
ဲ
မႈ

9 မွ 0 က သံဓါတ္ပါေသာ
အရာ၀တၳဳမ်ားကိုေဖၚျပ၅

၁ မွ 40 က သံဓါတ္မပါ ေသာ
အရာ၀တၳဳမ်ားကိုေဖၚျပ

ၾကိမ္ႏႈန္း
လက္ရွ အလု
ိ
ပ္လုပ္သည့္ ၾကိမ္ႏႈန္းကိုေဖၚျပသည္
ၾကိမ္ႏႈန္းခလုပ္ကိုႏပ္
ွ ိ ျပီး လွည့္ေပးျခင္းက ပရိုဖိုင္းအတြင္း
ရရွႏိိ ုင္ေသာ ၾကိမ္ ႏႈန္းမ်ားကို ေဖၚျပသည္။
ေနရာ အတိအက်
အရာ၀ထၳဳေနရာ အတိအက် ကို ရွာရန္
အေထာက္အကူေပးသည္
ေနရာအတိအက် /ရွာ ခလုပ္ကို ဖိ၍ အတိအက် မုတ္ကိုလုပ္ပါ
ရွာ ေဖြ ဖန္သားျပင္ထံ ျပန္ေရာက္ရန္ ထပ္ႏပ္
ွ ိ ပါ

လက္ရေရြ
ွ ိ းခ်ယ္ထားေသာ
ၾကိမ္နႈန္း ကို kHz ျဖင့္
ေဖၚျပသည္
5, 10, 15, 20*, သို႕မဟုတ္ 40*.

တျပိဳင္နက္ထဲ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
ၾကိမ္ႏႈန္းမ်ားကိုေဖၚျပသည္

