
အ ိုငပ္က္(iPad)ကို   ေ    ႏြရ င ္ဂ ိုစို က္  ိ္ ္္းႏ သ္္း  င္္း   င္င  ပင ္ငသ္ႈ  

အို ငပ္ကက္ို  ဂ ိုစို က ္ိ ္(iPad Care) 
  

•  ေႏ ခ စ  ဂ ိုစို က္ ပြ္းႏီး္ီးယပယူပါ၊ စ အိုပ္ရအိုပ္ကို  ေႏ ေႏ ခ  ခ   သ  သိစ္   ကို င္ရ ီး္ႏက ငႏို  ကို င္ရ ီး္ႏီး္ီးယပယ  
• အို င္ပက္ ေပေရ င ္အစ ္းအစ ္းသခ ္းူပါ၊ အ ည္သခ ္းရင္၍ စ ္း ေႏ က္  င္္းသ္ိုပ္   
•  ေ္္း္လ ေႏ  အ  ၀ရ ၳဳသခ ္းကို  အ ိုင္ပက္ ေပေရင ္ င္္းူပါ၊  ေ္္း ေႏ  စ အိုပ္သခ ္းကို အို င္ပက္ ေပေရင္  င္္းူပါ၊ အို င္ပက္ ေပေ္ို င္  င္္း 

သခ ္းကို သ ပၳဳ္ိုပ ္   
• အို င္ပက္ကို  အ  ၀ရ ၳဳ ရ ိုက ငႏို   အ ေ၀္းႏို   ပစ္  င္္းသ္ိုပ္    
• အပယ ခ ိ္အ္ ိ ္သင္ငသ ္း  ေိ ေႏ အ ခ ိ္ရ င္ ရို က္ ို က္အပယအ ခ ိ ္ င္င ေိ ေ  င ္ေအ က္ရ င္သ္ ္း ူပါ၊   ႏြဥရိုအပယ ခ ိ ္ သင္ငသ ္း 

 ေိႏည္ငအ ခ ိ္ရ င္ အို င္ပက္ကို  က ္း္ ရ င္ သ္ ္း   
•  ေ   က္ ေႏ   ေႏ  (ႏို  သမိုရ္) အိ ငီး္  ေ  ေင       ေႏ   ယ္းညလင ေႏ  သို က္  ို  ို က္ဘ  အ၀ရ္စသခ ္း  င္ငႏိ္   င္္း ေ ္း္ိုပ္ ေပ္းပယူပါ၊ 

ၾကသ္္းရသ္္း ေႏ  ပစၥည္္းသခ ္း  ငင္  ေပယ္စ္ရို က္  င္္းသ ပၳဳ္ိုပ္   
 

အို ငပ္ကက္ို  ဂ ိုစို က ္ိ ္(iPad Care) 
  
အို င္ပက္ႏည္  သ ၳဳ  ိီး္သ ္ိုရ္ ေပ္း ေႏ  အို င္ပက္ ေကငစ္  င္င္ ႏည္ူပါ၊  ည္  ီး္ ခက္သ  -အို င္ပက္သခ ္းကို ႏီး္ ေ  င္  ရ င္ြင္္းူပါ၊အႏိုလ္း ပၳဳ   
ရ င္ြင္္းူပါ၊ ္  ို က္ပခက္စ ြ္းသႈသ    ေစ ိ္  စ္ႏည္ူပါ၊ အို င္ပက္္ဘက္္ ြႏက္ရသ္္းကို  ၾက   ည္စ  အႏိုလ္း ပၳဳ  ိုင္ ိ ္အို င္ပက္ကို  အႏိုလ္းသ ပၳဳႏည္င  
အ ယ ္ိုလ္း၀ပ ရ္္ ္း ပြ္း အို င္ပက္္အ ိုလ္း  င္င အို င္ပက္္သခက္    ပင္ကို   ိုလ္းအိုပ္္ ္းပယူပါ၊ အို င္ပက္ကို  ြင္္း္  ေကငစ္အရ င္္း ႏ  အ ခ ိ ္ရို င္္း   
အ သ ္ င္ ္း သည္ူပါ၊ အို င္ပက္ ေကငအ ေပေရ င္ အ္ အပသခ ္း  ငင္ ရိ္   င္  င္္းူပါ၊ သရ္က သခ ္း  ငင္ စ  ေ ္း  င္္းူပါ၊ ကပ္    စရစက္ သခ ္း ကပ္ 
  င္္းကို  အရိ္္း   သခ ္းက္ိုပ္ ေပ္း  င္္းသမိုရ္္ ခင ္္ိုလ္း၀သ္ိုပ္ ူပါ၊ အို င္ပက္ ေပေရ င္ြင္္းူပါ၊ အို င္ပက္ ေက စ္ ေပေရ င္ြင္္းူပါ၊ အို င္ရြီ ိသ  ကပ္   
 ေပ္း္ ္း ေႏ  စရစ္က သခ ္းကို  (asset tag sticker) သခ ္းကို သစိုရ္ ပ  ေစ ူပါ၊ 
 
အို ငပ္က ္ဘက္္  ြ (iPad Battery)  

 

အို င္ရြီ ိသ အို င္ပက္  င္ငအရယ္ိုရ္ ေပ္း္ ္း ေႏ  အို င္ပက္အ ္းႏ င္္းၾက ၳဳ္းူပါ၊ ဘ စ္   င္င  ေက ငရ္(brick/cord)ရို    ငင္အ ္းႏ င္္းပယူပါ၊  ေ  ိစဥ္ ေ  ိ 
ရို င္္း ေကခ င္္းႏို  အို င္ပက္ကို ီးယ္  ပြ္း ေကခ င္္းရ င္အႏိုလ္း ပၳဳ ိ ္အို င္ပက္ႏည္အ သ အ င္ႏငင္  စ ္ပြ္းဘက္္ ြႏည္အ ္းအ ပည္င    ေိ သည္ူပါ၊ 
္ို ႏို  အ ္းအ ပည္င    ေိ ိ ္အ သ ္ညရို င္္းအ ္းႏ င္္း သည္ငရ ၀ိ္သ   ႏင္ရို  ္ရ ၀ိ္  စ္ႏည္ူပါ၊ အို င္ပကဘက္က္ ြႏက္ရသ္္းၾက   ည္စ   
အႏိုလ္း ပၳဳ ို င္ ိ္အ္င္္း ေ  င္ ေရ က္ပသႈကို အိ ငီး္ ေ္ ခ  ္ ္း ိ္္ို ႏည္ူပါ၊ အို င္ပက္သခ ္းကို  ေကခ င္္းႏို    ပိ္အပ္ႏည္ငအ ယ အို င္ပက္  င္ငႏယ္ 
အ ္းႏ င္္း ၾက ၳဳ္းသခ ္းအ ္း္ိုလ္းႏည္ ပိ္္းႏြ္းအသ ရ္ရလ  ပ(္Apple-brand bricks/cords)   စ္ သည္ 
   
အို္ ငပ္ကသ္ခက ္   ပင(္iPad Screen) 
  
အို င္ပက္ပယ ေႏ   ေကခ င္္းႏ ္း္  ေကခ ပို ္းအ ရ္(a book bag) ကို  ဘီး္ ေႏ အ ယသ ရ ေိ  သ ရ ေိ  ႏို   ပစ္  င္္းသ္ိုပ္ပယ  င္ငူပါ၊ အို င္ပက ္
္ င္  ္း ေႏ   ေကခ ပို ္းအ ရ္္ ရ င ္အို င္ပက္  င္ငအရယ အစ ္းအစ သခ ္းူပါ၊ အ ည္္ယ္းသခ ္းူပါ၊   ခိ္္က္စယ္း   ေႏ အ  ၀ရ ၳဳသခ ္းကို  အရယ သ္ ငပယ  င္ငူပါ၊  
အ္ ိ္ ေ္္း္လ ေႏ ပစၥည္္းသခ ္းကို ္  အို င္ပက္ ေပေႏို  သရင္ပယ  င္ငူပါ၊ ္ို ပစၥည္္းသခ ္း အို င္ပက္ ေပေႏို   ပစ္ ခ  င္္းူပါ၊  ပၳဳရ္ကခ   င္္းသခ ္းကို ္ သ  စ္  
 ေစ ူပါ၊  ေကခ ပို ္းအ ရ္ကို ္   ပစ္ ခ  င္္းသခ ္း္  သ ပၳဳ္ိုပ္ ူပါ၊ အို င္ပက္ႏည္ အ ည္သခ ္းကို ရိုိ္  ပိ္  င္္း ို င္  င္္းသ   ပယူပါ၊ ္ို  ေၾက င္င အို င္ပက္ကို  
အ ည္သခ ္းူပါ၊  ေ သခ ္း  ငင္ ပ ရ္ရို က္  င္္းႏိုရ္  င္္းသ္ိုပ္ ပယူပါ၊ အို င္ပက္ကို   ယ္းညလငႏိ္   င္္း ေႏ  ္င္င  ြ္း(lint-free cloth)ပ ရ္စ ရို  ကို အႏိုလ္း ပၳဳ 
 သည္ူပါ၊  ေ  ေင    ပိ္ ေစႏည္ငပစၥည္္းသခ ္းကို သႏိုလ္းပယ  င္ငူပါ၊  ပ ရင္္း ေပယက္သ ိ္ကို ႏိ္   င္္းႏည္င အ ည္သခ ္းူပါ၊ အ သ္ႏိုလ္းပစၥည္္းသခ ္းကို ႏိ္   င္္းႏည္င 
အ ည္သခ ္းူပါ၊ ပို ္းႏရ္ ေ ္းအ ည္သခ ္းူပါ၊ အ က္ပခလသခ ္းူပါ၊ အသို ္းိြ္းီး ္း (ႏို  သမိုရ္ ) ေပယ္စ္  ္ႏိုရ္ႏည္ငပစၥည္္းသခ ္းကို ္ိုလ္း၀သႏိုလ္း ပယ  


