တ ၢ်ဟံးန ၢ် Sandata Mobile Connect APP (Sandata လီတစ
ဲ စ
ိ ိ ိာ်စုတ ိာ်ဘ ျး
စဲအျးဲ (ပ)တ ိာ်ရဲ ိာ်တ ိာ်က ဲျဲၤ) လ Google Play Store လ Android အဂ ၢ်.
(Downloading the Sandata Mobile Connect APP from the Google Play Store for Android.)

အဆိကတ ိာ်, မၤလၤတ ၢ်လ နအ ၢ်ဒံးအထ ၢ်နံးဲ တ ၢ်ဘ ံးစဲလ န android လတဲစအဖခ ၢ် ခဖ WIFI မ ၢ်ဂၤ မတမ ၢ် န လတဲစစ ၢ်စအ
ု ထ ၢ်နံးဲ
(တ ၢ်ဂ ၢ်ထ ဖ တ
ၢ်
ၢ်တ ၢ်က ဲၤ) န ၢ်လၤ. ဖဲနစံးကါနလတဲစစ ၢ်စတ
ု
ၢ်တ ၢ်က ဲၤ (တ ၢ်ဂ ၢ်ထ ဖ )ၢ် လ ကဟံးန ၢ် Sandata Mobile Connect APP
(Sandata လတဲစစ ၢ်စတ
ု
ၢ်ဘ ံးစဲအံးဲ (ပ)တ ၢ်ရဲ တ
ၢ်
ၢ်က ဲၤ) ဒံး/မတမ ၢ် နု ၢ်လၤဆ Google Play Store အခါ, တ ၢ်အဘံးအလဲတဖ ၢ်န ၢ်ဒံး
သနၤထ ၢ်သံးလ န data plan (တ ၢ်ဂ ၢ်ထ ဖ ၢ်တ ၢ်တ ၢ်က ဲၤ) အဖခ ၢ်န ၢ်လၤ. ၀သံးစၤသမသမံးက ၢ်ဒံးနပၤဟ ၢ်လၤတ ၢ်မၤစ ၤတက ၢ်.

ထဲံး(ဘ) (Google) PLAY STORE တ ၢ်ဂၤပန ၢ်လ ကနု ၢ်လၤဆ Play Store အပၤ

ဒနု ၢ်လၤ “Sandata Mobile Connect” (Sandata လတဲစစ ၢ်စတ
ု
ၢ်ဘ ံးစဲ) လ
“Search for apps & games” (ဃုက ၢ်အဲံး(ပ) ဒံးက(မ) အဂ ၢ်) တ ၢ်ဃုက ၢ်အလ ၢ်

ထဲျး(ဘ)

လီျဲၤတဘ လ
ီ

Sandata

Mobile

Connect

(Sandata

လီတစ
ဲ စ
ိ ိ ိာ်စတ
ု
ိာ် အ
ီ ဖီခိ ိာ် ဒံး Sandata Mobile Connect APP
ိာ်ဘ ျးစဲ) အခိ တ
(Sandata လတဲစစ ၢ်စတ
ု
ၢ်ဘ ံးစဲအံးဲ (ပ)တ ၢ်ရဲ တ
ၢ်
ၢ်က ဲၤ) ပ ၢ်ယၤဲ ကဘ ံးလ နကဟံး
န ၢ်တ ၢ်အဂ ၢ်န လ
ၢ် ၤ.

တ ၢ်န ၢ်- တဘ ၢ်ဟံးန ၢ် Sandata MVV အဘ ၢ်တဂၤ.

စ ၢ်လၤ Install (သနီ ု ိာ်လျဲၤီ )
တ ၢ်ဟံးန ၢ်တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤကယ ၢ်ထစ
ဲ ၤစဲံးကံးဧၤ,
ဒံးသနၤထ ၢ်အသံးလ နအထ ၢ်နံးဲ တ ၢ်ဘ ံးစဲအဖခ ၢ်န ၢ်လၤ.

Locate (ပ ၢ်လၤ) Sandata Mobile Connect (Sandata လီတစ
ဲ စ
ိ ိ ိာ်စတ
ု
ိာ်ဘ ျးစဲ)
တ ၢ်ဂၤပန ,ၢ် ထဲံး(ဘ)လၤတ ၢ်အၤတဘ ကဒံးလ ကအံးထ ၢ်တ ၢ်အၤန ၢ်တက ၢ်.
တ ၢ်ဂ ၢ်ဖဲ တ ၢ်မ ၢ်စံးကါ GPS တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၤခဖ APP(အဲံး(ပ)တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤအခါ
နကတုၤဆ “ALLOW (ပ ဲ)” တ ၢ်နု ၢ်လၤဆ APP(အဲံး(ပ) တ ၢ်ရဲ တ
ၢ်
ၢ်က ဲၤလ ကစံးကါ
န GPS တ ၢ်မၤအက ၤအက ဲန ၢ်လၤ.
နမ ၢ် DENY (ဂ ိာ်လိ )ိာ် တခီ, APP(အဲံး(ပ) တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤနု ၢ်လၤစံးကါ GPS
တ ၢ်မၤအက ၤအက ဲလ နလတဲစအဖခ ၢ်တသဘ ၢ်.

ဒၢ်လဲ ၢ်ဂၤ,

တ ၢ်ဆတ

လဲတ ၢ်အၤသလ အလ ၢ်ခဖဲနမ ၢ်ဃုထ တ ၢ်အၤလ နကမၤတ ၢ်အၤသန ၢ်လၤ.

Karen

တ ိာ်နဲ ိာ်က ဲတပတီ ိာ်ဘ ိာ်တပတီ ိာ်အပတီ ိာ် 1.


ထဲျး(ဘ) (Google) PLAY STORE တ ၢ်ဂၤပန ၢ်လ ကနု ၢ်လၤဆ Play Storeအပျဲၤ. ဒနု ၢ်လၤ “Sandata Mobile Connect”
(Sandata

လတဲစစ ၢ်စတ
ု
ၢ်ဘ ံးစဲ)

လ

“Search

for

apps

&

games”

(ဃုက ၢ်အဲံး(ပ)

ဒံးက(မ)

အဂ ၢ်)

တ ၢ်ဃုက ၢ်အလ ၢ်လ တ ၢ်ပ ၢ်လၤအၤဖဲကဘ ံးပၤအဖခ ၢ်တကပၤန ၢ်လၤ. ဃုက ၢ်တဘ ဃလ Google Play Store အပၤ
လ ကစံးထ ၢ်ဃု တ ၢ်လ အဘ လ
ၢ်
ၢ်သံးအဘံးကတ ၢ်ဒံး APPS စရလ စတအပၤဒၢ်နဒနု ၢ်လၤအသံးန ၢ်လၤ.

အပတီ ိာ် 3.


ထဲျး(ဘ) လီျဲၤတဘ ီလ Sandata Mobile Connect (Sandata လီတစ
ဲ စ
ိ ိ ိာ်စတ
ု
ီ ဖီခိ ိာ် ဒံး Sandata Mobile
ိာ်ဘ ျးစဲ) အခိ ိာ်တအ
Connect APP (Sandata လတဲစစ ၢ်စတ
ု
ၢ်ဘ ံးစဲအံးဲ (ပ)တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤ) ပ ၢ်ယၤဲ ကဘ ံးလ နကဟံး န ၢ်တ ၢ်အဂ ၢ်န လ
ၢ် ၤ.



စ ၢ်လၤ Install (သနီ ု လ
ိာ် ျဲၤီ ) တ ၢ်ဟံးန ၢ်တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤကယ ၢ်ထစ
ဲ ၤစဲံးကံးဧၤ, (ဒံးသနၤထ ၢ်အသံးလ နအထ ၢ်နံးဲ တ ၢ်ဘ ံး

စဲအဖခ ၢ်န ၢ်လၤ).

အပတီ ိာ် 4.


ဖဲ တ ိာ်ဟျးန ိာ် APP (အဲျး(ပ)တ ိာ်ရဲ ိာ်တ ိာ်က ဲျဲၤ) အခါ, နကအ ၢ်ဒံးတ ၢ်ဃုထ လ နကအံးထ ၢ်တ ၢ်အၤလ Google Play Store
မတမ ၢ် နကံးတ ၢ်တ ၢ်အၤသဒံးအံးထ ၢ်တ ၢ်အၤသလ နလတဲစ ALL APPS (အဲျး(ပ) ခဲလ )ိာ် စရ (က ဲတဘဃဒၢ်နနု ၢ်လၤလ
Play Store တ ၢ်ဂၤပန ၢ်လ အဆသန ၢ်လၤ).

အပတီ ိာ် 5.


Locate

(ပ ၢ်လၤ)

Sandata

Mobile

Connect

(Sandata

လီတစ
ဲ စ
ိ ိ စ
ိာ် ုတ ိာ်ဘ ျးစဲ)

တ ၢ်ဂၤပန ၢ်,

ထဲံး(ဘ)လၤတ ၢ်အၤတဘ ီကဒီျးလ ကအံးထ တ
ၢ်
ၢ်အၤန ၢ်တက ၢ်. တ ၢ်ဂ ၢ်ဖဲ တ ၢ်မ ၢ်စံးကါ GPS တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၤခဖ APP
(အဲံး(ပ)တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤအခါ နကတုၤဆ “ALLOW (ပ )ဲ ” တ ၢ်နု ၢ်လၤဆ APP (အဲံး(ပ) တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤလ ကစံးကါ န GPS
တ ၢ်မၤအက ၤအက ဲန ၢ်လၤ.

နမ ၢ်

DENY

(ဂ ိာ်လိ )ိာ်

တခီ,

APP

(အဲံး(ပ)

တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤနု ၢ်လၤစံးကါ

GPS

တ ၢ်မၤအက ၤအက ဲလ နလတဲစအဖခ ၢ်တသဘ ၢ်. ဒၢ်လဲ ၢ်ဂၤ, တ ၢ်ဆတလဲတ ၢ်အၤသလ အလ ၢ်ခဖဲနမ ၢ်ဃုထ တ ၢ်အၤလ
နကမၤတ ၢ်အၤသန ၢ်လၤ.

အပတီ ိာ် 6.


ဖဲံး APP (အဲျး(ပ) အံးထ အ
ၢ် ဆကတ ၢ်တဘ လ အဃထ ၢ်နၤလ နကဆဲံးလၤမၤ ခဖ စံးကါ တ ၢ်အု ၢ်ကၤသံး တဖ ၢ်လ တ ၢ်
ဟ ၢ်လၤနၤဖဲနတ ၢ်မၤလ၀ၤအလ ၢ်ခန ၢ်လၤ. ဖဲနဆဲံးလၤမၤ၀ၤအလ ၢ်ခ, နကဘ ၢ်ဆလၤပ ၢ်လၤ တ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဘ တ ၢ်သက ၢ်တဖ ၢ်ဒံး
က ၢ်လ နဘ ၢ်သံးအၤတဖ ၢ်န ၢ်လၤ. ဖဲတ ၢ်အၤ၀ၤလအခါ, နကဘ ၢ်အ ၢ် ကတဲ က
ၢ် တၤသံး လ ကစံးထ ၢ်တ ၢ်မၤန ၢ်မၤဃါလ
နတ ၢ်လဲၤထ ၢ်လ ၢ်သံးအဆကတ ၢ်တဘ အဂ ၢ်န လ
ၢ် ၤ.

Karen

