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Thank you very much for purchasing Panasonic Product

“This product is intended for household use only”

Please give your special attention to “Safety 

Precautions” on page 2-4 before use.

Please carefully read this instructions before use, and also 

carefully keep this instructions for future use.

လုပ်ေဆာင်ချက် လမ်းန်များ

ေအာ်တို ထမင်းေပါင်းအိုး

အိမ်သံုးအတွက်

/ ေမာ်ဒယ် နံပါတ်
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အ�ရာယ်ကင်းကိတင်ကာကွယ်မ

ဤလမ်းန်ချက်များအတိုင်း ေသချာ လိုက်န�ပါ။

သံုးစွဲသူများ၊ အြခားလူများကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိေစြခင်း သိုမဟုတ် မေတာ်တဆြဖစ်ပွားြခင်း 

သိုမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မ ပျက်စီးရြခင်းများမှ ကာကွယ်ိုင်ရန် ေအာက်ပါ လမ်းန်ချက်များကို လိုက်န�ပါ။

ေဖာ်ြပပါ ဇယားသည် မှားယွင်းသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင့် ြဖစ်ပွားသည့် ပျက်စီးမ ဒီဂရီကို ေဖာ်ြပပါသည်။

သတိေပးချက်

သတိြပရန်

ေသဆံုးမ သိုမဟုတ် ြပင်းထန်သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမကို န်ြပပါသည်။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ သိုမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မ ပျက်စီးြခင်း အ�ရာယ်ကို န်ြပပါသည်။

ဤသေကတများကို ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အမျိးအစားခွဲ၍ ရှင်းြပထားပါသည်။

ဤသေကတသည် တားြမစ်ချက်ကိုရည်န်းသည်

ဤသေကတသည် လိုက်န�ရမည့် လိုအပ်ချက်များကို ရည်န်းပါသည်။

သတိေပးချက်

ပါဝါပလပ်ကို ခလုတ်ခံုတွင် 

ပလပ်တင်းတင်း ထိုးေပးပါ။

(ထိုသို မလုပ်ပါက ပါဝါပလပ် 

ပတ်လည်တွင် ထွက်လာေသာ 

အပူေကာင့် မီးေလာင်ြခင်း သိုမဟုတ် 

လပ်စစ်ေရှာ့ခ်ြဖစ်ြခင်းများ 

ြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည်။)

ပျက်စီးေနသည့် ပါဝါပလပ် သိုမဟုတ် 

ခလုတ်ခံုကို မသံုးပါှင့်။

ေရစိုလက်ြဖင့် မသံုးပါှင့်။

(ထသုိ လုိ ပုေ်ဆာငြ်ခင်းြဖင ့်

လပစ်စေ်ရှာခ့ ြ်ဖစေ်စငုိပ်ါသည။်)

ေရစေုိနေသာလကြ်ဖင့်

စကက်ရိယိာက ုိပလပတ်ပြ်ခင်း 

ြဖတြ်ခင်း မြပလပုရ်ပါ။

ေရေွးေငွထွက်ေပါက်အနီး 

သိုမဟုတ် အေပတွင် လက်ကို 

မထားပါှင့်။

မထိပါှင့်
(ေရေွးေငွှင့် ထိေတွြခင်းြဖင့် 

အပူေလာင်ိုင်ပါသည်).

ပါဝါကိးှင့်ပလက်ေခါင်းကို 

မပျက်စီးပါေစှင့်

ပါဝါကိးကို အများအြပား တွဲချည်ြခင်း သိုမဟုတ် 

ေလးလံသည့် အရာဝတများ တင်ြခင်း၊ ဆွဲြခင်း၊ 

လိမ်ြခင်း၊ မီး သိုမဟုတ် အပူှင့် ထိေတွေစြခင်း၊ 

ြဖတ်ြခင်းများ မြပပါှင့်။
တားြမစ်ထားပါသည်

(ပျက်စီးေနသည့် ပါဝါကိး သိုမဟုတ် ပါဝါပလပ်သည် 

လပ်စစ်ေရှာ့ခ် သိုမဟုတ် ဆားကစ်ပတ်လမ်းတို 

ြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည်။)

(လပ်စစ်ေရှာ့ခ် သိုမဟုတ် 

မီးေလာင်ြခင်း  ြဖစ်ေပိုင်ပါသည်။)

ပါဝါကိး သိုမဟုတ် ပါဝါပလပ် ပျက်ေနပါက 

ြပြပင်ရန်အတွက် အနီးဆံုး အေရာင်းကိုယ်စားလှယ် 

သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ စင်တာတွင် တိုင်ပင်ေဆွးေွးကည့်ပါ။

ပင၊် အပစ်သည ့်သတပစည ်းများ 

သမုိ ဟတု ်အြခား ြပငပ် အရာဝတများက ုိ

အြခားေသာ ယနူစအ်စတိအ်ပငုိ်းများတငွ ်

မထိုးထညပ့်ါငှ။့်

(ထသုိ ုိ လပုေ်ဆာငြ်ခင်းြဖင ့်

လပစ်စေ်ရှာခ့ ်ြဖစေ်စငုိပ်ါသည။်)

တားြမစ်ထားပါသည်

တားြမစ်ထားပါသည်

(ထိုသို လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် 

ခတ်ယွင်းချက်ေကာင့် ြဖစ်ေပသည့် 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ သိုမဟုတ် 

လပ်စစ်ေရှာ့ခ် ြဖစ်ိုင်ေစပါသည်။)

ပါဝါပလပ်တွင် သံေချးမတက်ပါေစှင့်။

(ပါဝါပလပ်တွင် ဖုန်ထူေနပါက 

မီးေလာင်ကမ်းမ ြဖစ်ေစိုင်ေသာ 

စိုထိုင်းမေကာင့် လပ်ကာအားနည်းမ 

ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။)

ပါဝါပလပ်တွင် သံေချးတပ်ေနပါက 

အဝတ်ေြခာက်ြဖင့် သုတ်ေပးပါ။

ပါဝါကိး သိုမဟုတ် ပါဝါပလပ်သည် 

ပျက်စီးေနပါက သိုမဟုတ် ပလပ်ခံုှင့် 

မဲမဲချတိ်ဆက်ထားြခင်း မရှိပါက 

                 ဤစက်ကို မသံုးပါှင့်။

စက်တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ 

ဗိုအားသည် သင့်ေဒသ ဗိုအားှင့် 

တူညီေကာင်း ေသချာပါေစ။

(သိုမဟုတ်ပါက လပ်စစ်ေရှာ့ခ်ှင့် မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားိုင်ပါသည်။)

(စက်ကို ပလပ်ခံုတစ်ခုတည်းတွင် 

အြခားပစည်းများှင့် အတူသံုးစွဲြခင်းြဖင့် 

အပူလွန်ကဲပီး မီးေလာင်မ 

ြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည်။)

ပုပ်ငုိ်းဆငုိရ်ာ၊ အာခုံမံပ ငုိ်းဆငုိရ်ာ သမုိ ဟတု ်စတိပ်ငုိ်းဆငုိရ်ာ ချိယငွ်းမ  ရသိှမူျား 

သမုိ ဟတု ်အေတွအ�ကံငှ ့်ဗဟသုတု မရသိှမူျား (ကေလးများ အပါအဝင)်က ုိ၎င်းတ၏ုိ  

ေဘးကင်းေရးအတကွ ်တာဝနရ်သိှ၏ူ စကသ်ံုးစမဲွ လမ်းန  ်သမုိ ဟတု ်ကီးကပ ်

န ်ကားမ ရထိှားြခင်း မရပိှါက ဤစကက်ရိယိာက ုိ၎င်းတ ုိသံုးစရဲွန ်မရညရ်ယ� ထ်ားပါ။

ကေလးများကို ပစည်းကိရိယာများှင့် ေဆာ့ကစားြခင်းမြပရန် ေစာင့်ကပ်ေပးပါ။

(အပူေလာင်ြခင်း 

သိုမဟုတ် 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခ

င်းများ

ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။)
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အ�ရာယ်ကင်းကိတင်ကာကွယ်မ

ပံုမှန်မဟုတ်မ သိုမဟုတ် 

စက်အလုပ်မလုပ်မ ြဖစ်ေပပါက 

စက်သံုးစွဲေနမကို ချက်ချင်း ရပ်ေပးပါ။

(၎င်းသည် မီးခိုးထွက်ြခင်း၊ မီးေလာင်ြခင်း 

သိုမဟုတ် လပ်စစ်ေရှာ့ခ် ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။)

ဥပမာ- ပံုမှန်မဟုတ်မ သိုမဟုတ် အလုပ်မလုပ်မ-

ပါဝါပလပ်ှင့် ပါဝါကိးသည် ပံုမှန်မဟုတ်စွာ 

ပူလာပါသည်

ပါဝါကိး ပျက်စီးေနပါသည် သိုမဟုတ် 

ထိလိုက်ပါက ပါဝါ ြပတ်ေတာက်သွားပါသည်။

ပင်မ ကိုယ်ထည် ပံုစံပျက်သွားပါသည် သိုမဟုတ် 

ပံုမှန်မဟုတ်စွာ ပူေနပါသည်။

စက်တွင် ကွဲအက်မ၊ ေချာင်ေနမ သိုမဟုတ် 

ယိုင်လပ်ေနမများ ြဖစ်ေနပါသည်။

အနီးဆံုး အေရာင်းကိုယ်စားလှယ် 

သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ စင်တာတွင် 

တိုင်ပင်ေဆွးေွးကည့်ပါ။

ပါဝါကိးပျက်စီးပါက 

အ�ရာယ်ကင်းေစရန်အတွက် 

ထုတ်လုပ်သည့်ကုမဏီမှလည်းေကာင်း၊  

ဆားဗစ်ေအးဂျင့် သိုမဟုတ် 

ကမ်းကျင်ပညာရှင်များမှလည်းေကာင်း 

အသစ်လဲေပးပါလိမ့်မည

(သိုမဟုတ်ပါက မီးေလာင်မ၊ လပ်စစ်ေရှာ့ခ် 

သိုမဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း ြဖစ်ေပိုင်ပါသည်။)

စက်ကို မွမ်းမံြခင်း၊ တပ်ဆင်ထားမမှ 

ြဖတ်ပစ်ြခင်း သိုမဟုတ် 

ြပင်ဆင်ြခင်းများ မလုပ်ပါှင့်။

(မီးေလာင်မ၊ လပ်စစ်ေရှာ့ခ် 

သိုမဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း 

ြဖစ်ေပိုင်ပါသည်။)

အနီးဆံုး အေရာင်းကိုယ်စားလှယ် 

သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ စင်တာတွင် 

တိုင်ပင်ေဆွးေွးကည့်ပါ။

တပ်ဆင်ထားမမှ

မြဖတ်ပါှင့်။

စက်ကို ေရ သိုမဟုတ် 

အြခားအရည်အတွင်း မှစ်ပါှင့်။

စက်ကို ေရ သိုမဟုတ် 

အြခားအရည်အတွင်း မှစ်ပါှင့်။

စက်အတွင်း ေရဝင်ေနပါက 

အနီးဆံုး အေရာင်းကိုယ်စားလှယ် 

သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ 

စင်တာတွင် 

တိုင်ပင်ေဆွးေွးကည့်ပါ။

ေရအနီး၊ ပူသည့်ေနရာများအနီး သိုမဟုတ် 

စိုထိုင်းဆ ြမင့်သည့်ေနရာများတွင် စက်ကို 

မသံုးပါှင့်။

(ထိုသို လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် မီးေလာင်ြခင်း၊ 

တားြမစ်ထားေသာ လပ်စစ် ယိုစိမ့်မ သိုမဟုတ် 

လပ်စစ်ေရှာ့ခ် ြဖစ်ိုင်ေစပါသည်။)

တားြမစ်ထားပါသည်

သတိြပရန်

၎င်းတိုကို သန်ရှင်းေရး မလုပ်မီ ေအးေအာင်ထားပါ။

(ပူသည့်ပစည်းများကို ထိြခင်းြဖင့် အပူေလာင်ပါလိမ့်မည်။)

သတိေပးချက်

စက်ကို သံုးေနစ် သိုမဟုတ် ချက်ြပတ်ပီးေန�က် 

ပူေနသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို မထိပါှင့်။

အထူးသြဖင့် အဖံုး၊ အပူြပားှင့် အတွင်းအိုး။ 

ဤသည်မှာ ပံုမှန်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတိုကို 

မထိမီ ေအးသည်အထိ ေစာင့်ေပးပါ။ အဖံုးှင့် 

အတွင်းအိုးကို 

မထိပါှင့်။

(မီးေလာင်မ ြဖစ်ေပိုင်ပါသည်။)

ပစည်းကိရိယာများကို မျက်ှ�ြပင်မညီေသာေနရာများ သိုမဟုတ် 

အပူခံြပား မဟုတ်သည့် မျက်ှ�ြပင်တွင် မထားပါရန်။

(အပူေလာင်ြခင်း၊ မီးေလာင်မ သိုမဟုတ် 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း ြဖစ်ေပိုင်ပါသည်။)

တားြမစ်ထားပါသည်

မထိပါှင့်

ြမ
န

်မ
ာ
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သတိြပရန်

အတွင်းအိုးကို အြခားထည့်စရာြဖင့် အစားမထိုးပါှင့်။

ထမင်းေပါင်းအိုးကို ပျက်စီးေနသည့် အတွင်းအိုးြဖင့် မသံုးပါှင့်။ အစားထိုး 

လဲလှယ်ရန်အတွက် ခွင့်ြပချက် ရထားသည့် ဆားဗစ် ေအးဂျင့်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

(အပူလွန်ကဲြခင်း သိုမဟုတ် ခတ်ယွင်းချက်ေကာင့် အပူေလာင်ြခင်း သိုမဟုတ် မီးေလာင်မ 

သိုမဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း ြဖစ်ေပိုင်ပါသည်။)

တားြမစ်ထားပါသည်

တားြမစ်ထားပါသည်

စက်ကို နံရံ သိုမဟုတ် ပရိေဘာဂများအနီး မထားပါှင့်။

(ေရေွးေငွသည် မည်သည့်ပစည်းကိုမဆို ပံုစံေြပာင်းြခင်း 

သိုမဟုတ် အေရာင်ေြပာင်းြခင်းများ ြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည်။)

စက်မှထွက်လာသည့် ေရေွးေငွများကို သတိြပပါ။

ပါဝါပလပ်ကို ေရေွးေငွှင့် မထိပါေစှင့်။    

                  ပလပ်တပ်ထားစ် ပါဝါပလပ်ကို ေရေွးေငွှင့် 

                  မထိပါေစှင့်။

(ဆားကစ်ပတ်လမ်းတိုေကာင့် ြဖစ်ေပသည့် မီးေလာင်မ 

သိုမဟုတ် လပ်စစ်ေရှာ့ခ်  ြဖစ်ေပိုင်ပါသည်။)
တားြမစ်ထားပါသည်

တားြမစ်ထားပါသည်

* ဆွဲတွန်းိုင်သည့် စားပွဲှင့် ဗီိုကို သံုးစွဲပါက စက်ကို 

  ပါဝါပလပ်ှင့် ေရေွးေငွ မေရာက်ိုင်သည့် ေနရာတွင် သံုးပါ။

အဖံုးေကာင့် ြဖစ်သည့် ေနအလင်းြပန်မသည် နံရံ 

အလှဆင်မများ သိုမဟုတ် ပရိေဘာဂများကို 

အလှပျက်ေစတတ်ပါသည်။

(ေနအလင်းြပန်မသည် 

မီးေလာင်ကမ်းမကိုလည်း 

ြဖစ်ေစတတ်ပါသည်)

အတွင်းအိုးတွင် အရည်ပူများ ရှိချန်ိ၌ စက်ကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် 

                    အထူးသတိြပပါ။

(သိုမဟုတ်ပါက မီးေလာင်မ သိုမဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း 

ြဖစ်ေပိုင်ပါသည်။)

အတွင်းအိုးသည် စက်တွင်း မရှိချန်ိ၌ ြဖစ်ေစ၊ စက်ကို 

                    မသံုးေနချန်ိတွင် ြဖစ်ေစ၊ ပလပ်ခံုတွင်

                    ပါဝါပလပ်ကို တပ်လျက် မထားပါှင့်။

(မှားယွင်း၍ ခလုတ်ဖွင့်ထားမိပါက ပင်မ ကိုယ်ထည်အတွင်းဘက်သည် ပူလာမည် 

ြဖစ်ေသာေကာင့် ေလာင်ကမ်းမ ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။)

မသံုးသည့်အခါ စက်ကို 

ပလပ်ြဖတ်ထားပါ။ 

ပါဝါပလပ်ကို ေသချာမဲမဲကိုင်ပါ၊ 

ပါဝါကိးကို မကိုင်ပါှင့်။

(သိုမဟုတ်ပါက 

ဆားကစ်ပတ်လမ်းတိုေကာင့် 

ြဖစ်ေပသည့် မီးေလာင်မ သိုမဟုတ် 

လပ်စစ်ေရှာ့ခ်  ြဖစ်ေပိုင်ပါသည်။)
ပလပ်ြဖတ်ရန်

သံုးစွဲေရး ကိတင်ကာကွယ်မ

ြခစ်ရာများ ြဖစ်ြခင်းမှ ေရှာင်ရှားရန် ဂဏန်းှင့် 

ပင်လယ်ချင်းများစသည်တို ထည့်မချက်ရန် အ�ကံြပပါသည်။

ထမင်းအြပင် အြခားအရာများကို ချက်သည့်အခါ မလံကျေစရန် 

အဖံုးကို ဖယ်ထားပါ။

သန်ရှင်းေရး လုပ်သည့်အခါ၊ ေဆးေကာသည့်အခါ သိုမဟုတ် 

အစားအေသာက်များ ြပင်ဆင်ချန်ိတွင် အတွင်းအိုးကို ဂုတစိုက် 

ကိုင်ပါ။ အတွင်းအိုး ေအာက်ေြခမျက်ှ�ြပင်တွင် 

ပျက်စီးေနမေကာင့် အပူြပား အပူလွန်ကဲြခင်းှင့် ချက်ြပတ်မ 

စွမ်းေဆာင်ရည်အေပ အကျိးသက်ေရာက်မ ရှိေစိုင်ပါသည်။ 

အတွင်းအိုးတွင် ြပဿန� ရှိသည်ှင့် အနီးဆံုး 

အေရာင်းကိုယ်စားလှယ် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ စင်တာတွင် 

တိုင်ပင်ေဆွးေွးကည့်ပါ။

မီးဖွင့်လျက်ြဖင့် အတွင်းအိုးကို တိုက်ိုက် မသံုးပါှင့်။ ခလုတ်ကို 

ဆက်တိုက် အားြဖင့် မှိပ်ပါှင့် သိုမဟုတ် တက်မလာေစရန် 

တစ်ခုခုကို သံုး၍ မခံထားပါှင့်။
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စက်တွင် ပျက်စီးမ မရှိေစရန် ေရှာင်က်ပါ။

အဖံုးကို အဝတ်ြဖင့် မဖံုးပါှင့်။

အဖံုးလက်ကိုင်သည် ပံုစံပျက်သွားိုင်ပါသည်၊ ကွဲအက်သွားိုင်ပါသည် 

သိုမဟုတ် အေရာင်ေြပာင်းပီး ခတ်ယွင်းသွားိုင်ပါသည်။

စက်ကို ေနအလင်း တိုက်ိုက်ရသည် ေနရာများတွင် မထားပါရန်။

အတွင်းအိုးကို ပင်မကိုယ်ထည်တွင် ေသချာ ေနရာချပါ။ အပူြပားှင့် 

အတွင်းအိုး ြပင်ပကို အမဲ သန်ရှင်းေြခာက်ေသွေအာင် ထားပါ။ အတွင်းအိုးကို 

မှန်ကန်စွာ ေနရာချထားြခင်း မရှိပါက သိုမဟုတ် ၎င်းတိုအကား ြပင်ပ 

ပစည်းများ ရှိေနပါက ခလုတ်သည် အြမန်တက်လာိုင်ပါသည် သိုမဟုတ် 

အပူြပား ပျက်စီးိုင်ပါသည်။ ြပင်ပ ပစည်းများ ရှိေနပါက စက်ကို မသံုးပါှင့်။

၎င်းသည် ခတ်ယွင်းေစိုင်ပါသည်။

ြပင်ပ ြပဿန� 

အတွင်းအိုး ေအာက်ေြခြပင်ပ၊ အာံုခံ ကိရိယာှင့်    

  အပူြပားကို အမဲ သန်ရှင်းေြခာက်ေသွေအာင် ထားပါ။

၎င်းတိုအကား ြပင်ပ ပစည်းများ ရှိေနပါက    

 ထမင်းေပါင်းအိုးကို ခတ်ယွင်းေစိုင်ပါသည်။

အပူြပား

အာံုခံကိရိယာ

ခလုတ်ကို ဆက်တိုက် အားြဖင့် မှိပ်ပါှင့် သိုမဟုတ် 

တက်မလာေစရန် တစ်ခုခုကို သံုး၍ မခံထားပါှင့်။

အတွင်းအိုး ပျက်စီးမကို ေရှာင်ရှားပါ။
ထမင်းအိုးေယာက်မ သိုမဟုတ် အြခားအရာများကို အတွင်းအိုးတွင် 

ချန်မထားပါှင့်။

ဟင်းခတ်အေမးအကိင်များြဖင့် ချက်ြပတ်ပီးသည့်ေန�က် 

အတွင်းအိုးကို ချက်ချင်း သန်ရှင်းေရးလုပ်ပါ။ အတွင်းအိုးကို 

ေမသံုးရန်အြဖစ် မသံုးပါှင့်။

အတွင်းအိုးကို ြခစ်ရာ၊ ပွန်းရာ သိုမဟုတ် ကွဲအက်ေစိုင်သည့် 

သတပစည်းများှင့် မသံုးပါှင့်။

အတွင်းအိုး၏ အတွင်းဘက် မျက်ှ�ြပင်ကို ပွတ်တိုက်ြခင်း 

သိုမဟုတ် ိုက်ပုတ်ြခင်း မြပပါှင့်။ ေဖာ့ြဖင့်သာ 

သန်ရှင်းေရးလုပ်ပါ။ (ဝါယာမင်ပါ အိုးတိုက်ြပားများကို 

မသံုးပါှင့်။)

မာေကာသည့် အရာများှင့် မေဆာင့်ပါှင့်။

အတွင်းအိုးအတွင်း ပန်းကန်များ ထည့်မေဆးပါှင့်။ 

အတွင်းအိုးအတွင်း သတပစည်းများ မထည့်ပါှင့် (ဇွန်း၊ ခရင်း)။

အတွင်းအိုးကို ေရခဲေသတာအတွင်း မထည့်ပါှင့်။

ဆန်ေဆးရန် ခေလာက်တံ မသံုးပါှင့်။

သတ ေယာက်ချိခွက် မသံုးပါှင့်။

ထမင်းေပါင်းအိုးြဖင့် အစားအေသာက်များကို ကာရှည် ေပါင်းခံြခင်းှင့် ှပ်ထားြခင်း ြပလုပ်ပီးေန�က် အတွင်းအိုးတွင် အနက်ေရာင် ေချးများ 

ြဖစ်ေပလာိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ပံုမှန်သဘာဝ ထံုးဓာတ်အကွင်းအကျန်များ ဖွဲစည်းမ ြဖစ်ပါသည်။ အနက်ေရာင် အစွန်းများသည် 

အတွင်းအိုးြပား၏ ပါဝင်ကုန်ကမ်းများမှ ြဖစ်ေပြခင်း မဟုတ်ပါ။

ထမင်းချက်ြခင်း

ဆန်ေကာင်းေကာင်း ေရ�းပါ ဆန် ချနိ်ပါ ဆန်ေဆးပါ၊ လက်ြဖင့် ေမပါ

ေတာက်ပေနပါသည်။ မပျက်ပါ။

ေဆးပီးသား ဆန်ကို အတွင်းအိုးတွင် 

ထည့်ပီး သက်ဆိုင်ရာ 

အဆင့်လိုင်းေရာက်သည်အထိ 

ေရေပါင်းထည့်ေပးပါ။ 

ထမင်းချက်ရန် ေရပူကို သံုးသည့်အခါ 

အေရာင်ေြပာင်းြခင်း၊ ူးသွားြခင်းများ 

ြဖစ်ေစတတ်ပါသည်။

ေပးထားသည့် တိုင်းတာခွက်ကို သံုးပါ 

(ခန်မှန်း 180 mL)

ေရကည်လာသည်အထိ ဆန်ကို 

သီးြခားပန်းကန်လံုးတွင် ေသာက်ေရြဖင့် 

ထည့်ေဆးပါ။ ေပးထားသည့် 

အတွင်းအိုးြဖင့် ဆန်မေဆးပါှင့်။

ေရအဆင့် ချန်ိပါ ချက်ထားသည့် ဆန်ကို ေမပါ

ေရ အြပည့်အဝ ခန်းသွားသည့်အခါ 

ထမင်းကျက်ပါပီ။ 

ထမင်းေကာင်းေကာင်း ရေစရန်အတွက် 

ဆန်ေစ့များ ပွလာေစမည့် စိုထိုင်းဆ 

ြဖစ်ေပေစရန် ေမေပးပါ။
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အစိတ်အပိုင်းများအားေဖာ်ြပချက်

အဖံုးလက်ကိုင်

အတွင်းအိုး

“COOK” 

(ချက်ြပတ်) မီး

“WARM” 

(အပူဆက်ေပး) မီး

အဖံုး

ကိုယ်ထည်

လက်ကိုင်

ခလုတ်

ပါဝါကိး SH-3

မသံုးမီ အပူြပားှင့် အတွင်းအိုးအကားရှိ 

စာရ�က်ထုပ်ကို ဖယ်ပါ။

ပါဝါကိးသည် အေရးပါသည့် အစိတ်အပိုင်း 

ြဖစ်ေသာေကာင့် ပျက်စီးသွားပါက အစားထိုး 

လဲလှယ်ရန်အတွက် ဆားဗစ်စင်တာသို 

ဆက်သွယ်ပါ။

ဆက်စပ်ပစည်းများ

တိုင်းတာခွက်  (1 PC.)

(ခန်မှန်း 180 mL)

ထမင်းအိုး 

ေယာက်မ  (1 PC.)
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ထမင်းေပါင်းအိုး သံုးစွဲပံု

ဆန်ကို ေပးထားသည့် တိုင်းတာခွက်ြဖင့် ချန်ိပါ။ 

မချက်ရေသးသည့် ဆန်တစ်ခွက်သည် ချက်ပီး ဆန် 3 

ခွက်ှင့် ညီမိုင်ပါသည်။ ပံုတွင် ြပထားသည့်အတိုင်း 

ဆန်ကို တိုင်းတာခွက် တ်ခမ်းှင့် အညီ ထည့်ပါ။

ေရကည်လာသည်အထိ ဆန်ကို သီးြခားပန်းကန်လံုးတွင် 

ထည့်ေဆးပါ။

တိုင်းတာခွက်

ဆန်

ပန်းကန်လံုး

ေဆးပီးသား ဆန်ကို အတွင်းအိုးတွင် ထည့်ပီး ေဖာ်ြပပါ 

ဇယားအတိုင်း ေရေပါင်းထည့်ေပးပါ။ ဆန်ကို 30 

မိနစ်ကာခန် ေရစိမ်ထားပါ 

("အ�ကံြပချက်များ"ကို ကည့်ပါ)

အတွင်းအိုးကို ထမင်းေပါင်းအိုး ကိုယ်ထည်အတွင်း 

ထည့်ပါ။ အတွင်းအိုးကို စိတ်ချရစွာ အထိုင်ကျသည်အထိ 

ဘယ်ညာ ြဖည်းြဖည်းချင်း လှည့်ပီး အပူြပားေပတွင် 

တိုက်ိုက်ထိေတွေနေစရန် ေနရာချပါ။ 

မသံုးမီ အတွင်းအိုး အြပင်ဘက်ကို သုတ်ပါ။ 

စိုစွတ်ေနပါက ချက်ြပတ်သည့်အခါ ဆူညံသံများ 

ထွက်ေပိုင်ပါသည်။

၎င်းသည် ယူနစ်ကို 

ပျက်စီးေစိုင်ပါသည်။

အဖံုးကို လံုေအာင် တင်းတင်းပိတ်ေပးပါ။

ပါဝါပလပ်ကို ခလုတ်ခံုတွင် ပလပ်တင်းတင်း 

ထိုးတပ်ေပးပါ။

ခလုတ် ှိပ်လိုက်သည့်အခါ၊ "COOK" (ချက်ြပတ်) မီး 

လင်းလာပါမည်။ ထမင်းကျက်သည့်အခါ ခလုတ်သည် 

အပူဆက်ေပး လုပ်ေဆာင်ချက်သို ေအာ်တို 

ေြပာင်းသွားပါလိမ့်မည်။ "WARM" 

(အပူဆက်ေပး) မီးသည် 

လင်းေနပါမည်။

ထမင်းကျက်သည့်ေန�က် ထမင်းနပ်ရန် အနည်းဆံုး 

15 မိနစ်ခန် အဖံုးအုပ်လျက် ထားပါ။ ထမင်းကို 

ေယာက်မြဖင့် ေကာင်းေကာင်းေမပါ။

အသံုးြပပီးေန�က် ပလပ်ြဖတ်ပါ။

အ�ကံြပချက်များ

အစ်တဆက် ေကာင်းမွန်၍ အရသာရှိသည့် ထမင်းအတွက်။

ဤ Panasonic ထမင်းေပါင်းအိုးသည် ဆရှိသလို ထမင်းချက်ြပတ်ိုင်ေစပါသည်။

ထမင်း အရသာသည် ဆန်အရည်အေသွးှင့် ေရစိမ်ထားသည့် အချန်ိကာလေပ မူတည်ပါသည်။

ေရပမာဏကို သင့်စိတ်ကိက် ချန်ိထည့်ပါ။

ချက်ေနစ် ေရပူများ လံကျိုင်ပါသည်။

ထမင်းေပါင်းအိုးကို ေထာင့်တွင် ေနရာချထားြခင်း သိုမဟုတ် ေရပိုထည့်ြခင်းြဖင့် ေရလံကျြခင်းများ 

ြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည်။ ယိုဖိတ်မ မြဖစ်ေစရန် ေပးထားသည့် တိုင်းတာခွက်ြဖင့် ြပထားသည့် 

ပမာဏအတိုင်းသာ ေရထည့်ေပးပါ။

(“ထမင်းေပါင်းအိုး သံုးစွဲပံု”ကို ကည့်ပါ။)

အတွင်းအိုး၏ အတွင်းဘက ်လိုင်းအလိုက ်အချိးအစားကိ ု

ရည်န်းြပထားပါသည်။

တိုင်းတာခွက်အလိုက ်အချိးအစားကိ ု

ရည်န်းြပထားပါသည*်

ဥပမာ- ဆန် 15 ခွက်အတွက ်အဆင့ ်"15" 

           ေရာက်သည်အထ ိေရထည့်ေပးပါ။

အဆင် ့အချက်ြပ

အများဆံုး အဆင့ ်ေရကိ ု

ဤအဆင့်ထက်ပို၍ 

ထည့်မချက်ပါှင့်။

ဆန်ပမာဏ 

(ခွက)်

ေရ 

(ခွက)်

* ေပးထားသည ့်ခွက်ကိုသာ သံုးပါ။
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သန်ရှင်းေရးှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရး

သန်ရှင်းေရး မလုပ်မီ ပလပ်ြဖတ်ေပးပါ။ ပါဝါပလပ်ှင့် ပါဝါကိးတွင် 

ညစ်ပတ်ေနြခင်း ရှိ မရှိ စစ်ေဆးပါ၊ ညစ်ပတ်ေနပါက ချက်ချင်း သန်ရှင်းေရး 

လုပ်ပါ။ အရက်ပျံ သိုမဟုတ် သင်န�တိုြဖင့် ထမင်းေပါင်းအိုးကို မသုတ်ပါှင့် 

သိုမဟုတ် သန်ရှင်းေရး မလုပ်ပါှင့်။

ကိုယ်ထည်ှင့် အဖံုးကို ေရစိုဝတ်ြဖင့် သုတ်ပါ။ 

ထမင်းေပါင်းအိုးကို ေရအတွင်း မှစ်ပါှင့်။

ကိုယ်ထည်/အဖံုး

အတွင်းအိုး

အတွင်းအိုးကို ေရေွးေွးတွင် စိမ်ပီးေန�က် 

အတွင်းဘက်ကို ေရြမပ်ြဖင့် သန်ရှင်းေရးလုပ်ပါ။ 

သန်ရှင်းေရး လုပ်ရန် ေကာ်ဖတ်ြပား သိုမဟုတ် 

စတီးေခွကို မသံုးပါှင့်။

အပူြပား

အပူြပား သိုမဟုတ် အတွင်းအိုး ေအာက်ေြခတွင်  ြပင်ပ ပစည်းတစ်ခုခု ကပ်ေနပါက ချက်ချင်း ဖယ်ရှားပါ။ ြပင်ပ 

ပစည်းများသည် စက်ခတ်ယွင်း ပျက်စီးမကို ြဖစ်ေစပါသည်။

ဆက်စပ်ပစည်းများ

တိုင်းတာခွက် ထမင်းအိုး ေယာက်မ

ေရြမပ်ြဖင့် ေဆးပီး ေရညစ်ထားသည့် အဝတ်ြဖင့် သုတ်ပါ။
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ချိယွင်းချက် ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်း

ေဖာ်ြပချက် ထမင်းေပါင်းအိုး ြပဿန� အပူဆက်ေပး ြပဿန�

ြဖစ်ိုင်ေြခရှိသည့်အေကာင်းများ
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ဆီေလျာ်မ မရှိသည့် ဆန်ှင့် ေရ အချိးအစား

ဆန် ေဆးထားေသာ်လည်း သန်ရှင်းြခင်း မရှိပါ

အတွင်းအိုးရှိ ြခစ်ရာများ

ဆီြဖင့် ချက်ထားေသာ ဆန်

ချက်ပီးသည့်ေန�က် ဆန်သည် မွေနမည် မဟုတ်ပါ

ထမင်းကို 5 န�ရီအထက် အပူဆက်ေပးရန်

အတွင်းအိုးတွင် ညပ်ေနသည့် ြပင်ပ ပစည်းများ

အတွင်းအိုးှင့် အပူြပားကားတွင် ညပ်ေနသည့် ြပင်ပ ပစည်းများ

ချက်ထားသည့် ထမင်းကျန်ကို အပူဆက်ေပးရန်

အဖံုးကို တင်းတင်းမပိတ်ြခင်း

အတွင်းအိုးကို ေဆးေသာ်လည်း သန်စင်ြခင်း မရှိ

ပလပ်ြဖတ်ပါ သိုမဟုတ် ပိတ်ပါ
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အေသးစိတ် အချက်အလက်များ

ေမာ်ဒယ် နံပါတ်

ိုင်ငံ

သတ်မှတ် ဗိုအား

ပါဝါသံုးစွဲမ

ချက်ိုင်သည့် ပမာဏ

အေလးချနိ် (ခန်မှန်း)

အတိုင်းအတာ (W x L x H)

ပါဝါကိးအလျား (ခန်မှန်း)

ပါဝါပလပ် အမျိးအစား

ေမာ်ဒယ် နံပါတ်

ိုင်ငံ

သတ်မှတ် ဗိုအား

ပါဝါသံုးစွဲမ

ချက်ိုင်သည့် ပမာဏ

အေလးချနိ် (ခန်မှန်း)

အတိုင်းအတာ (W x L x H)

ပါဝါကိးအလျား (ခန်မှန်း)

ပါဝါပလပ် အမျိးအစား

စင်ကာပူ (RBD)

 ခွက်

စင်ကာပူ (RBD)

 ခွက်
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