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Philips က် ကြိုက်ုု ဆိုု��ါသုံးည်။် ဝယ်ယ််အူာ�ပေး��မှုအုတွကဲ် ်ပေးက်း�ဇူူး�တွင်�်ါသုံးည်။် Philips က် 
က်မ်ှု�လမ်ှှု�လးက်ရ်ှိှုသုံးည်် ်အက်းုု�ပေးက်း�ဇူူး�မှုးာ�က်ု� အပြု�ည််အ်ဝရရှိှုခံးစွဲာ�နိုု�င်ရ်န်အ်တွကဲ် ်သုံးင်််
က်�န်�်စွဲစည်�်က်ု� www.philips.com/welcome တွငဲ် ်မှုတှွ�်း�တွင်�်ါ။

	1	 အရေး�းကြီး�းးသည့််�အချျ��
စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု�မှုသုံးး��မီှု ဤအသုံးး��ပြု�ုသုံးလူမ်ှု�ညွှှန်က််ု� ပေးသုံးခံးာစွဲာဲ ဖတွရု်ှုပြီး�ီ� ပေးန်ာင်တ်ွငဲ်ပ်ြု�န်လ်ည််
ကြက်ည််ရု်ှုရန်အ်တွကဲ် ်သုံးမ်ုှု�ထားာ��ါ။

• သုံးတွပုေး��ခံးက်-် ဤစွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� ပေးရနိုငှ််အ်န်�ီတွစွဲ်ဝု�က်တ်ွငဲ် ်အသုံးး��မှုပြု�ု�ါနိုငှ််။် 

• စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု��ုတွထ်ားာ�လှင်�်င် ်ပေးရနိုငှ််အ်န်�ီအန်ာ�တွငဲ်ရ်ှိှုပြုခံင်�်သုံးည် ်အနိုတရာယ်ရ်ှိှုပေးသုံးာ
ပေးကြက်ာင်် ်ဤစွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� ပေးရခံးုု�ခံန်�်ထား�တွငဲ် ်အသုံးး��ပြု�ုပေးသုံးာအခံါတွငဲ် ်အသုံးး��ပြု�ုပြီး�ီ�
ပေးန်ာက် ်�လ�်ပြုဖုတွထ်ားာ��ါ။

• သုံးတွပုေး��ခံးက်-် ဤ စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� ပေးရခံးုု�က်န်မ်ှုးာ�၊ ပေးရ�န်�်မှုးာ�၊ ပေး�စွဲင်မ်ှုးာ� သုံးု�မ်ှုဟု�တွ ်
ပေးရရှိှုပေးသုံးာ အပြုခံာ�ထားည််စ်ွဲရာမှုးာ�အန်�ီတွငဲ် ်အသုံးး��မှုပြု�ု�ါနိုငှ််။်

• အသုံးး��ပြု�ုပြီး�ီ��ါက် �လ�်ဂ််ပြုဖုတွထ်ားာ��ါ။

• ဝါယ်ာကြိုက်ုု ��းက်စီ်ွဲ�ပေးန်�ါက် အနိုတရာယ်ပ်ြုဖစ်ွဲပြုခံင်�်မှု ှက်ာက်ယဲ်ရ်န် ်Philips၊ Philips ၏ 
တွရာ�ဝင်လ်��်�ု�င်ခ်ံငဲ််ရ် ပြု�ုပြု�င်ပ်ြု�င်ဆ်ိုင်ပ်ေးရ�ဌာာန် သုံးု�မ်ှုဟု�တွ ်အလာ�တွ ူအရည်အ်ခံးင်�်
ပြု�ည််မီ်ှုပေးသုံးာ လ�ူ�ဂ်ုုုလမ်ှုးာ�ပြုဖင်် ်လ�လယှ်ပ်ြု�ုပြု�င်ရ်�ါမှုည်။်

• ဤစွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� အသုံးက် ်8 နိုစ်ှွဲနိုငှ််အ်ထားက် ်က်ပေးလ�မှုးာ�နိုငှ်် ်ရှု��်�ု�င်�်၊ အာရှုး�ခံးစွဲာ�မှု�ုု�င်�်
နိုငှ်် ်စုွဲတွ�ု်�င်�်ဆိုု�င်ရ်ာ ခံးုု �တွ�သ်ုံး ူသုံးု�မ်ှုဟု�တွ ်အသုံးး��ပြု�ုသုံးည်် ်အပေးတွဲ�အကြက်းု မှုရှိှုသုံးမူှုးာ�က် 
အသုံးး��ပြု�ုမှုည်ဆ်ိုု��ါက် ပေးစွဲာင််က်ြက်ည််မ်ှုရုှိှုပြုခံင်�်၊ သုံးု�မ်ှုဟု�တွ ်စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� ပေး��က်င်�်စွဲာဲနိုငှ်် ်
သုံးး��ရန် ်ညွှှန်က်ြက်ာ�မှု ုရရှိှုပြုခံင်�်နိုငှ်် ်�ါဝင်ပ်ေးသုံးာ �စွဲစည်�်မှုးာ�၏ အနိုတရာယ်က််ု� န်ာ�လည်�်ါက် 
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င်�်ါသုံးည်။် စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� က်ပေးလ�မှုးာ� မှုက်စွဲာ�ပေးစွဲသုံးင််�်ါ။ စွဲက်�်စွဲစည်�်အာ� 
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ပေးဆို�ပေးကြက်ာပြုခံင်�်နိုငှ်် ်အသုံးး��ပြု�ုသုံးကူ် ပြု�ုပြု�င်ထ်ားနု်�်သုံးမ်ုှု�ပြုခံင်�်မှုးာ�က်ု� ကြိုက်�ီကြက်�်မှုမုှု�ါရှိှု�� 
က်ပေးလ�သုံးငူ်ယ်မ်ှုးာ�က် လ��်ပေးဆိုာင်ပ်ြုခံင်�်မှုပြု�ုရ�ါ။

• ထား�်ပေးလာင်�်အက်ာအက်ယဲ်ပ်ြုဖစ်ွဲပေးစွဲရန်အ်တွကဲ် ်ပေးရခံးုု�ခံန်�်သုံးု�ပ်ေး���ု�ပ်ေးသုံးာ လှ�်စီွဲ�
�တွလ်မ်ှု�တွငဲ် ်�ရုတွက််ာ (လှ�်စွဲစ်ွဲပေးရှိာှခ်ံမ်ှုပြုဖစ်ွဲပေးစွဲရန် ်လှ�်စီွဲ�ပြုဖတွပ်ေးတွာက်က််ရုုယ်ာ) 
(RCD) က်ု� တွ�်ဆိုင်ရ်န် ်အကြက်းပြု�ုအ�်�ါသုံးည်။် ဤ RCD တွငဲ် ်30mA ထားက်မ်ှု�ု�ပေးသုံးာ 
နိုနု်�်သုံးတွမ်ှုတှွထ်ားာ�သုံးည်် ်လက်က််းန်လ်ှ�်စီွဲ�ပေးကြက်ာင်�် ရှိှုရ�ါမှုည်။် တွ�်ဆိုင်သ်ုံးထူားးမှု ှ
အကြက်းဉာာဏ်ပ်ေးတွာင်�်ခံး�ါ။

• စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� မှုခံးုတွဆ်ိုက်မီ်ှု စွဲက်တ်ွငဲ်ပ်ြု�သုံးထားာ�ပေးသုံးာဗုို့�အ်ာ�သုံးည် ်�င်မ်ှု�ါဝါဗုို့�အ်ာ�နိုငှ်် ်
တွညူ်မီှုရုှိှုပေးကြက်ာင်�် ပေးသုံးခံးာ�ါပေးစွဲ။

• အသုံးး��ပြု�ုသုံးလူက်စ်ွဲဲ�တွငဲ် ်ပေးဖာ်ပြု�ထားာ�သုံးည််အ်တွု�င်�်မှုဟု�တွ�်� အပြုခံာ�မှုည်သ်ုံးည်််
ရည်ရဲ်ယ်ခ်ံးက်အ်တွကဲ်မ်ှုှ ဤစွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� အသုံးး��မှုပြု�ုရ။

• ဤစွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� ဆိုး�င်အ်တွ�တွငဲ် ်အသုံးး��မှုပြု�ုရ။ 

• စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� �ါဝါနိုငှ်် ်ခံးုတွဆ်ိုက်ထ်ားာ�လှင် ်�ယ်ပ်ေးသုံးာအခံါမှုှ သုံးတွလုက်လ်တဲွမ်ှုထားာ�ခံ�်
�ါနိုငှ််။်

• အပြုခံာ�ထား�တွလ်��်သုံးမူှုးာ�ထားးမှု ှတွဲ�ဖက်�်စွဲစည်�်မှုးာ� သုံးု�မ်ှုဟု�တွ ်Philips က် သုံး�ီပြုခံာ�အကြက်းမှု
ပြု�ုသုံးည်် ်အစုွဲတွအ်�ု�င်�်မှုးာ�က်ု� အသုံးး��မှုပြု�ု�ါနိုငှ််။် အဆိုု��ါ�စွဲစည်�်မှုးာ�က်ု� သုံးး��မှုည်ဆ်ိုု��ါက် 
သုံးင််အ်ာမှုခံးအက်းးု�ဝင်ပ်ေးတွာမ်ှုည် ်မှုဟု�တွ�်ါ။

• စွဲက်�်စွဲစည်�်�တွလ်ည်ရ်ှိှု �င်မ်ှုဝါယ်ာကြိုက်ုု �က်ု� မှုပေးခံပဲေးခံါက်�်ါနိုငှ််။်

• စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� မှုသုံးမ်ုှု�ဆိုည်�်မီှု ပေးအ�သုံးာဲ�သုံးည်အ်ထား ုပေးစွဲာင််�်ါ။

• စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� အသုံးး��ပြု�ုပေးသုံးာအခံါတွငဲ် ်အလနဲ်�်နူိုု�င်ပ်ေးသုံးာပေးကြက်ာင်် ်အပြု�ည််အ်ဝအာရှုး�စုွဲ�က််
�ါ။ အပြုခံာ�အစုွဲတွအ်�ု�င်�်မှုးာ�သုံးည် ်�ပူေးသုံးာပေးကြက်ာင်် ်လက်က််ု�င်မ်ှုသှုံးာ က်ု�င်ပ်ြီး�ီ� အပေးရပြု�ာ�နိုှ
င််မ်ှုထား�ုါပေးစွဲနိုငှ််။်

• စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� အ�ဒူဏ်ခ်ံးနိုု�င်ပ်ေးသုံးာ ပြု�င်ည််မီှုးက်န်ိုာှပြု�င်ပ်ေး�်တွငဲ် ်အပြီးမှု�တွပေးစွဲ ထားာ�ရှိှု�ါ။ �ူ
ပေးန်ပေးသုံးာ အ�ပူေး��ပြု�ာ�မှုးာ�သုံးည် ်မှုးက်န်ိုာှပြု�င် ်သုံးု�မ်ှုဟု�တွ ်အပြုခံာ�မီှု�ပေးလာင်လ်ယဲ်ပ်ေးသုံးာ
�စွဲစည်�်မှုးာ�က်ု� လး��ဝမှုထားသုုံးင််�်ါ။

• �င်မ်ှုဝါယ်ာကြိုက်ုု �က်ု� စွဲက်�်စွဲစည်�်၏ �ပူေးန်ပေးသုံးာအစုွဲတွအ်�ု�င်�်မှုးာ�နိုငှ်် ်မှုထား�ုါပေးစွဲနိုငှ််။်
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• စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� ခံလ�တွဖဲ်င််ထ်ားာ�ပေးသုံးာအခံါ ၎င်�်က်ု� မီှု�ပေးလာင်လ်ယဲ်ပ်ေးသုံးာ အရာဝတုွုမှုးာ�နိုငှ်် ်
�စွဲစည်�်မှုးာ�၏ ပေးဝ�ရာတွငဲ် ်ထားာ��ါ။

• စွဲက်�်စွဲစည်�်�ပူေးန်ပေးသုံးာအခံါတွငဲ် ်၎င်�်က်ု� မှုည်သ်ုံးည််အ်ရာ (ဥ�မှုာ- �ဝါ သုံးု�မ်ှုဟု�တွ ်အဝတွ)် 
နိုငှ််မ်ှုှ မှုဖး��အ��်�ါနိုငှ််။် 

• စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� ပေးပြုခံာက်ပ်ေးသုံးဲ�ပေးသုံးာ ဆိုး�င်တ်ွငဲ်သ်ုံးာ အသုံးး��ပြု�ု�ါ။ 

• စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� စုွဲ�စွဲတဲွပ်ေးန်ပေးသုံးာလက်မ်ှုးာ�နိုငှ်် ်အသုံးး��မှုပြု�ု�ါနိုငှ််။် 

• အ�ပူေး�� ပြု�ာ�မှုးာ�က်ု� သုံးန််ရ်ှိှင်�်ပေးအာင်ထ်ားာ�ပြီး�ီ� ဖ�န်န်ိုငှ်် ်ဆိုး�င်�်း�သုံးငဲ်�်ပေးဆို�၊ ပြုဖန်�်ပေးဆို�နိုငှ်် ်ဂ်း
ယ်လ်တ်ွု�က််�သ်ုံးု�ပ်ေးသုံးာ �း�သုံးငဲ်�်�စွဲစည်�်မှုးာ� က်င်�်စွဲင်ပ်ေးအာင်ထ်ားာ��ါ။ စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� �း�သုံးငဲ်�်
�စွဲစည်�်မှုးာ�နိုငှ််ပ်ေး�ါင်�်စွဲ�်၍ လး��ဝအသုံးး��မှုပြု�ု�ါနိုငှ််။် 

• အ�ပူေး��ပြု�ာ�မှုးာ�တွငဲ် ်အပေး�်ယ်းလာှရှိှုသုံးည်။် ဤအပေး�်ယ်းလာှသုံးည် ်အခံးုန်က်ြက်ာသုံးည်န်ိုငှ်် ်
တွပြုဖည်�်ပြုဖည်�် �နဲ်�်စွဲာ��းက်စီ်ွဲ�နိုု�င်သ်ုံးည်။် သုံးု�ပ်ေးသုံးာ် ၎င်�်အခံးက်သ်ုံးည် ်စွဲက်�်စွဲစည်�်၏စွဲမ်ဲှု�
ပေးဆိုာင်ရ်ည်အ်ပေး�် သုံးက်ပ်ေးရာက်မ်ှုမုှုရှိှု�ါ။ 

• စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� ပေးဆို�ဆိုု��ထားာ�ပေးသုံးာဆိုး�င်တ်ွငဲ် ်အသုံးး��ပြု�ုလှင် ်အ�ပူေး��ပြု�ာ�မှုးာ�က်ု� စွဲနဲ်�်ပေး�
န်ုုင််သုံးည််။  

• စွဲစ်ွဲပေးဆို�ရန် ်သုံးု�မ်ှုဟု�တွ ်ပြု�ုပြု�င်ရ်န်အ်တွကဲ် ်စွဲက်က််ု� Philips ၏ တွရာ�ဝင်လ်��်�ု�င်ခ်ံငဲ်််
ရ ပြု�ုပြု�င်ပ်ြု�င်ဆ်ိုင်ပ်ေးရ�ဌာာန်သုံးု� ် အပြီးမှု�တွပေးစွဲ �ု�ပ်ေးဆိုာင်�်ါ။ အရည်အ်ခံးင်�်မှုပြု�ည််မီ်ှုသုံးမူှုးာ�
ပြုဖင်် ်ပြု�ုပြု�င်ပ်ြုခံင်�်သုံးည် ်သုံးး��စွဲဲ�သုံးအူတွကဲ် ်အလနဲ်အ်နိုတရာယ်မ်ှုးာ�ပေးသုံးာအပေးပြုခံအပေးန်တွစွဲ်ခံ� 
ပြုဖစ်ွဲ�ာဲ�ပေးစွဲနိုု�င်�်ါသုံးည်။် 

• လှ�်စွဲစ်ွဲပေးရှိာှခ်ံ ်မှုပြုဖစ်ွဲပေးစွဲရန်အ်တွကဲ် ်အု�င်�်ယ်နဲ်�်မှုးာ�ထား�တွပ်ေး��ပေးသုံးာ အပေး�ါက်အ်တွငဲ်�်သုံးု� ် 
သုံးတွတ ု�စွဲစည်�်မှုးာ� မှုထားည််�်ါနိုငှ််။်

• အသုံးး��ပြု�ုပြီး�ီ�ပေးန်ာက် ်�ါဝါကြိုက်ုု �မှု ှမှုဆိုဲ��ါနိုငှ််။် အပြီးမှု�တွပေးစွဲ �လ�်မှုကှ်ု�င်၍် စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� 
�လ�်ပြုဖုတွ�်ါ။

• အ�ပူေးလာင်ပ်ြုခံင်�် အနိုတရာယ်။် အထား�ူသုံးပြုဖင်် ်အသုံးး��ပြု�ုပေးန်စွဲဉ်နိုငှ်် ်အပေးအ�ခံးထားာ�စွဲဉ် 
စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� က်ပေးလ�င်ယ်မ်ှုးာ� လက်လ်မ်ှှု�မှုမီှုသုံးည််ပ်ေးန်ရာ၌ ထားာ�ရှိှု�ါ။
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	လျှှပ်�စစ�သလံျှု���စ���ငွ်း�းများျးး	(EMF)

ဤ Philips စွဲက်�်စွဲစည်�်သုံးည် ်သုံးးလု�က်စ်ွဲက်က််ငဲ်�်နိုငှ်် ်ထားပုေးတွဲ� ပြုခံင်�်ဆိုု�င်ရ်ာ တွည်ဆ်ို�စွဲးခံးုန််
စွဲးညွှှန်�်မှုးာ�၊ စွဲည်�်မှုးဉ်�စွဲည်�်က်မှု်�မှုးာ�အာ�လး��က်ု� လု�က်န််ာထားာ��ါသုံးည်။် 

	ပြပ်န်�လျှည့်�တီးထွငွ်း�အသံ�းချျပြချင်း�း

-  ဤသုံးပေးက်ေတွအရ ဤက်�န်�်စွဲစည်�်က်ု� သုံးာမှုန်အ်မ်ုှုသုံးး��အမှုုုက်န်ိုငှ််အ်တွ ူမှုစွဲနဲ် ်�်စ်ွဲသုံးင််�်ါ 
(2012/19/EU)။ 

-  သုံးင််န်ိုု�င်င််း၏ လှ�်စွဲစ်ွဲနိုငှ်် ်အလီက်ထ်ားရဲန်�်န်စ်ွဲ�စွဲစည်�်မှုးာ�အာ� သုံး�ီပြုခံာ�သုံးမ်ုှု�ယ်ပူြုခံင်�်ဆိုု�င်ရ်ာ 
စွဲည်�်မှုးဉ်�စွဲည်�်က်မှု်�မှုးာ�က်ု� လု�က်န််ာ�ါ။ န်ည်�်မှုနှ်လ်မ်ှု�မှုနှ်စ်ွဲနဲ် ်�်စ်ွဲမှုသုုံးည် ်�တွဝ်န်�်က်းင််
နိုငှ်် ်လူက််းန်�်မှုာပေးရ�က်ု�ထားခုံု�က်ပ်ေးစွဲသုံးည်် ်ပေးန်ာက်ဆ်ိုက်တ်ွဲ�က်စုွဲစရ�်မှုးာ�အာ� ဟုန် ်တ်ွာ�ပေး��ရာ
ပေးရာက်�်ါသုံးည်။်



5မြ�န််�ာ

2	 အ�ျဉ်းးချျ�ပ်�ရေး�း�ပြပ်ချျ��

2

5

1

6

7
43

a ရေး�း�ပြပ်ချျ��ပ်န်�န်ယ်� b အပူ်ရေးပ်းအပြပ်းးများျးး

c ပ်ါဝါါ	�ွင်း်�/ပု်တီ�	ချလျှ�တီ� d အပူ်ချျုန်�ဒိုု�င်း�ခွျ��		

e ချျုတီ��န်��ငွ်း�း f ပု်တီ��န်�ရေးလျှးခ်ျ�

g အပူ်ရေးပ်းအတုီ�	
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3	 အသံ�းများပြပ်�များး
• ဆိုး�င်ပ်ေးပြုခံာက်ပ်ေးန်သုံးည််အ်ခံါမှုသှုံးာ ဆိုး�င်ပ်ေးပြုဖာင််စ်ွဲက်က််ု� အသုံးး��ပြု�ု�ါ။

• သုံးင်၏် ဆိုး�င်အ်မှုးုု�အစွဲာ�အလု�က် ်နိုစ်ှွဲသုံးက်ပ်ေးသုံးာဆိုက်တ်ွင်က််ု� ပေးရဲ��ါ။ ပေးအာက်�်ါဇူးယ်ာ�
က်ု� က်ု��က်ာ��ါ။ ဆိုး�င်ပ်ေးပြုဖာင််စ်ွဲက်က််ု� �ထားမှုဆိုး��အကြိုက်မ်ုှု အသုံးး��ပြု�ုပေးသုံးာအခံါတွငဲ် ်�ု�န်မုှု််
ပေးသုံးာဆိုက်တ်ွင်က််ု� အပြီးမှု�ပေးရဲ�ခံးယ်�်ါ။

ဆံပံ်င်း�အများျု�းအစးး 	အပူ်ချျုန်�အနု်မ်ျား�အပြများင်း်�

ထားပူေးသုံးာ၊ ကြက်မှု်�ပေးသုံးာ၊ လမ်ုှုပေးသုံးာ၊ ပေးပြုဖာင််ရ်န်ခ်ံက်ခ်ံ�
ပေးသုံးာ

210-230°C

�း�မှုနှ်၊် အလယ်အ်လတွ ်ပြုဖစ်ွဲပေးသုံးာ သုံးု�မ်ှုဟု�တွ ်
ပေး�းာပ်ေး�းာင်�်စွဲာဲပေးက်ာက်ပ်ေးန်ပေးသုံးာ

180-200°C

နို�ူည်းပ်ေးသုံးာ၊ အပေးရာင်န်ို�ပေးသုံးာ၊ ပေးရအှု�ပေးရာင်၊် အပေးရာင််
ပေးဖးာထ်ားာ�ပေးသုံးာ သုံးု�မ်ှုဟု�တွ ်ပေးဆို�ဆိုု��ထားာ�ပေးသုံးာ

170°C နိုငှ််ပ်ေးအာက််
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4	 သင်း်�ဆံပံ်င်း��ု�	ရေးပြ�းင်း်�ပ်ါ

1 �ါဝါ ဖဲင််/်�ုတွ ်ခံလ�တွက််ု�  (  ) ပေးဖာ်ပြု�ခံးက်�်န်န််ယ် ်(  ) မီှု�လင်�်လာသုံးည်အ်ထား ုဖု
ထားာ��ါ။

» မှုရူင်�်သုံးတွမ်ှုတှွခ်ံးက်ပ်ြုဖစ်ွဲပေးသုံးာ 180°C က်ု� ပေးဖာ်ပြု��ါမှုည်။်

2 အ�ခူံးုန်ဒ်ု�င်ခ်ံကဲ် ်(  ) က်ု� သုံးင်လ်ု�လာ�သုံးည်် ်သုံးတွမ်ှုတှွခ်ံးက်သ်ုံးု� ် လညှ််�်ါ။ 

» အ�ပူေး��အပြု�ာ�မှုးာ�က်ု� အသုံးး��ပြု�ုရန် ်အဆိုင်သ်ုံးင််ပ်ြုဖစ်ွဲပေးသုံးာအခံါ အခံးက်ပ်ြု�မီှု�က် 
မှုှတုွ်တွုတွ်မှုှတုွ်တွုတွ်ဖပြုစွဲ်ခံပြုင််� ရ�်သုံးဲာ��ါမှုည််။
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3-5CM

3 - 5cm

3 သုံးင််ဆ်ိုး�င်က််ု� ဖီ�သုံးင်ပ်ြီး�ီ� ဆိုး�င်ပ်ေးပြုဖာင််ရ်န်အ်တွကဲ် ်3-5cm အ�ု�င်�်က်ု� ပေးရဲ��ါ။

မှျားတီ�ချျ��-	ဆံပံ်င်း�ထွပူ်ါ�	အပု်�င်း�းများျးးပု်�မုျား�ပြပ်�လျှ�ပ်��န်�	အကြံ�ပံြပ်�ပ်ါသည့်�။

4 ဆိုး�င်က််ု� အ�ပူေး��အပြု�ာ�မှုးာ� (  ) ကြက်ာ�တွငဲ် ်ထားည််ပ်ြီး�ီ� လက်က််ု�င်မ်ှုးာ�က်ု� ပြီးမှု�ပြုမှုးစွဲာဲ ဖု�ါ။

5 အ�လူနဲ်က််�ပြုခံင်�် မှုပြုဖစ်ွဲပေးစွဲရန် ်ဆိုး�င်ပ်ေးပြုဖာင််စ်ွဲက်က််ု� ဆိုး�င်၏် အရှိညှ်အ်တွု�င်�် 
တွစ်ွဲခံးက်တ်ွည်�် အရင်�်မှု ှအဖးာ�သုံးု� ် (အမှုးာ�ဆိုး�� ၅ စွဲက်က န််)် မှုရ�်မှုန်ာ�တွမှု်�ဆိုဲ�ခံး�ါ။
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5	 ဆံပံ်င်း�ရေး�း��ပြချင်း�း

10 sec.

A°

2 - 3cm

1 ဆိုး�င်အ်ရင်�်န်ာ�မှု ှစွဲတွင်ပ်ြီး�ီ� 2-3cm တွစွဲ်စွဲ� စွဲ��ါ။ ဆိုး�င်အ်စွဲ�က်ု� အ�ပူေး��အပြု�ာ�မှုးာ� (  ) 
ကြက်ာ�တွငဲ် ်ထားည််�်ါ။

2 အပြု�င်ပ်ေးက်ာက်ပ်ြုဖစ်ွဲပေးစွဲရန်အ်တွကဲ် ်ပေးပြုဖာင််စ်ွဲက်ပ်ေး�်သုံးု� ် ဆိုး�င်မ်ှုးာ�လနှ်တ်ွင်သ်ုံးက်�သ်ုံးု� ် ပေးပြုဖာင်််
စွဲက်က််ု� အပြု�င်�်က်သ်ုံးု� ် လညှ််�်ါ။

3 ဆိုး�င်အ်ဖးာ�မှုးာ�သုံးည် ်ပေးအာက်သ်ုံးု�စု်ွဲ�က်ပ်ေးန်ပေးစွဲရန် ်၎င်�်တွု�က််ု� ပေးပြုဖာင််စ်ွဲက်ပ်ေး�်သုံးု� ် ဆိုဲ�လနှ်�်ါ။ 
ပေးအ�ပေးသုံးာအဖးာ�က်ု� �င််ထ်ားာ��ါ။
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4 ဆိုး�င်အ်ဖးာ�မှုးာ�သုံးု� ် ပေးရာက်သ်ုံးည်အ်ထား ုပေးပြုဖာင််စ်ွဲက်က််ု� ညှ်င်သ်ုံးာစွဲာဲနိုငှ်် ်ပြုဖည်�်ည်င်�်စွဲာဲ ဆိုဲ�ခံး
�ါ။

5 စွဲက်က််ု�လတှွလ်ု�က်ပ်ြီး�ီ�ပေးန်ာက် ်ဆိုး�င်မ်ှုးာ�က်ု� သုံးင််လ်က်ပ်ေးခံးာင်�်မှုးာ�ပြုဖင်် ်အန်ည်�်င်ယ်လ်မ်ုှု
�ါ။  

6 အတွငဲ်�်ပေးက်ာက်ပ်ြုဖစ်ွဲပေးစွဲရန် ်အဆိုင်် ်2 တွငဲ် ်ပေးပြုဖာင််စ်ွဲက်က််ု� အတွငဲ်�်သုံးု�လ်ညှ််ပ်ြီး�ီ� အထားက်�်ါ
အဆိုင််မ်ှုးာ�က်ု� ထား�်ပေးက်းာ�်ါ။

အကြံ�ရံေးပ်းချျ��များျးး-

• ရလဒမ်ှုးာ��ု�မုှု�ပေးက်ာင်�်မှုနဲ်ပ်ေးစွဲရန် ်ဆိုး�င်အ်မှုှင်ပ်ေးသုံး�မှုးာ�က်ု� ပြု�ုလ��်�ါ။

• လညှ််ပ်ြီး�ီ�ပေးန်ာက် ်ဆိုး�င်အ်ဖးာ�မှုးာ�က်ု� ဆိုး�င်ပ်ေးပြုဖာင််စ်ွဲက်ပ်ေး�်သုံးု� ် လက်ပ်ြုဖင််လ်နှ်တ်ွင်�်ါ။

• လညှ််ပ်ြုခံင်�်နိုငှ်် ်ဆိုဲ�ခံးပြုခံင်�်တွငဲ် ်ထားနု်�်ခံးု�်မှု�ုု�မုှု�ပေးက်ာင်�်မှုနဲ်ပ်ေးစွဲရန် ်ဆိုး�င်ပ်ေးပြုဖာင််စ်ွဲက်၏်ထား�်ု
က်ု� က်ု�င်�်ါ။

• ဆိုး�င်တ်ွစ်ွဲပေးလှာက် ်ဆိုဲ�ခံးရာတွငဲ် ်လက်က််ု�င်က််ု� ည်င်သ်ုံးာစွဲာဲပေးပြုဖပေးလှာ�်ါ။
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6	 အသံ�းပြပ်�ပြီးပ်းးရေးန်း��

C

ON OFF

30 min.
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1 စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� �ုတွပ်ြီး�ီ�ပေးန်ာက် ်�လ�်ပြုဖုတွ�်ါ။

2 ပေးအ�သုံးာဲ�သုံးည်အ်ထား ုစွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� အ�ဒူဏ်ခ်ံးနိုု�င်ပ်ေးသုံးာမှုးက်န်ိုာှပြု�င်ပ်ေး�်တွငဲ် ်တွင်ထ်ားာ��ါ။

3 စွဲက်�်စွဲစည်�်နိုငှ်် ်အ�ပူေး��အပြု�ာ�မှုးာ� ပေးရစုွဲ�ဝတွပ်ြုဖင်် ်သုံးန််ရ်ှိှင်�်�ါ။ 

4 စွဲက်�်စွဲစည်�်က်ု� ဖ�န်က််င်�်စွဲင်ပ်ြီး�ီ� ပေးပြုခံာက်ပ်ေးသုံးဲ�လး�ပြုခံးု ပေးသုံးာပေးန်ရာတွငဲ် ်ထားာ��ါ။ ၎င်�်က်ု� 
ခံးုတွဆ်ိုဲ�သုံးည််က််ငဲ်�် (  ) ပြုဖင်် ်ခံးုတွဆ်ိုဲ�ထားာ�နိုု�င်သ်ုံးည် ်သုံးု�မ်ှုဟု�တွ ်အတွ�ူါလာသုံးည်် ်အ�ူ
အတုွ ်(  ) တွငဲ် ်ထားည််သ်ုံးမ်ုှု�ထားာ�နိုု�င်သ်ုံးည်။်

မှျားတီ�ချျ��-	
• ပ်စစည့်�း�ပူ်ရေးန်စဉ်းတီငွ်း�	သမုျား�း�န်�အတုီ�အတီငွ်း�းသု� ်	များထွည့််�ပ်ါနှငှ်း်�။
• ဤပ်စစည့်�းတီငွ်း�	အလျှု�အရေးလျှျး��	ပ်ါဝါါပု်တီ�သည့််�	လျှ�ပ်�င်းန်�းချျ��ပ်ါဝါင်း�သည့်�။	မုျားန်စ�	30	

ကြံ�းပြီးပ်းးရေးန်း��	ပ်စစည့်�း�	အလျှု�အရေးလျှျး��	ပ်ါဝါါပု်တီ�သည့်�။

7	 အးများခံျနှငှ်း်�ဝါန်�ရေးဆံးင်း�မုျား
သုံးတွင်�်အခံးက်အ်လက် ်ဥ�မှုာ- ခံးုတွဆ်ိုက်�်စွဲစည်�်တွစွဲ်ခံ� အစွဲာ�ထားု��လ�လယှ်ပ်ြုခံင်�်
အပေးကြက်ာင်�် သုံးလုု��ါက် သုံးု�မ်ှုဟု�တွ ်ပြု�ဿန်ာတွစ်ွဲခံ� ရှိှု�ါက် Philips ဝ�ဆ်ိုု�က် ်
www.philips.com/support က်ု� ဝင်ပ်ေးရာက်က်ြက်ည််ရု်ှု�ါ သုံးု�မ်ှုဟု�တွ ်သုံးင််န်ိုု�င်င််းရှိှု Philips 
စွဲာ�သုံးး��သုံးအူပေးရ� ပေးပြုဖရှိငှ်�်ပေးရ�ဌာာန်က်ု� ဆိုက်သ်ုံးယဲ်�်ါ (က်မှုာာအနိုှး ် အာမှုခံး လက်က််မ်ှု�စွဲာပေးစွဲာင််
တွငဲ် ်၎င်�်၏ ဖ�န်�်န်း�ါတွက််ု� ပေးတွဲ� ရှိှု�ါမှုည်)်။ သုံးင််န်ိုု�င်င််းတွငဲ် ်စွဲာ�သုံးး��သုံးအူပေးရ� ပေးပြုဖရှိငှ်�်ပေးရ�ဌာာန်
မှုရှိှု�ါက် ပေးဒသုံးတွငဲ်�် Philips ပေးရာင်�်ခံးသုံးထူားး သုံးာဲ�ပေးရာက်�်ါ။
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