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1. စာရင္းတင္သြင္းျခင္း 

 

ပံု(၁)စာရင္းသြင္းျခင္း 

- Wifi Smart Home App တြင္ ပထမဦးဆံုး အသံုးျပဳသူသည္ စာရင္းသြင္းျခင္း(Register)ကုိ 
ျပဳလုပ္ရမည္။ 

- အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ စာရင္းသြင္းျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အထက္ပါပံုတြင္ျပထားသည္႔ 
အခ်က္အလက္အျပည့္အစံု (သို႕) အသံုးျပဳသူအမည္၊ စကား၀ွက္၊ အတည္ျပဳစကား၀ွက ္
ထည့္သြင္းၿပီး  စာရင္းသြင္းမည္ ကိုႏွိပ၍္စာရင္းသြင္ႏိုင္သည္။  

- စာရင္သြင္းမႈေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ မိမိထည့္သြင္းထာခဲ့ေသာ အသံုးျပဳသူအမည္ ႏွင့္ 
စကား၀ွက္တို႕ကို မွန္ကန္စြာထည္႔သြင္း၍ ၀င္မည္ ကိုႏိွပ္ပါ။ (သိ႕ု) မိမိဖုန္းထတဲြင္း 
အသံုးျပဳသူအမည္ ႏွင့္ စကား၀ွက္တုိ႕ကိုမွတ္သားထားလုိပါက   Login Keep ကိ ု
ႏိွပ္ၿပီးေနာက၀္င္မည္ ကိုႏိွပ္ပါ။   Login Keep ကိ ု Check မႏိွပ္ခဲ့ပါက အသံုးျပဳသူသည္  
Smart Home APP ကိ ု ပိတၿ္ပီး ျပန္ဖြင္႔လွ်င ္ အသံုုးျပဳသူအမည္ ႏွင္႔ စကား၀ွက ္
ကိုျပန္ရိုက္ထည့္ရမည္။ အသံုုးျပဳသူအမည္ ႏွင္႔ စကား၀ွက ္ ေမ႔သြားပါက 
စကား၀ွက္ေမ႔သြားပီလား ကိ ု ႏိွပ္လိုက္ၿပီးေနာက ္ စာရင္းတင္သြင္းျခင္း  ေပၚလာမည္။ 
မူလကစာရင္းသြင္းခဲ့သည္႔အတိုင္း အခ်က္လက္မ်ား ထည့္သြင္းၿပီး စာရင္းသြင္းမည္ 
ကိုႏိွပ္ပါ။ 

App အျပင္အဆင္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
ဤေနရာကုိႏွိပ္ပါ။ 
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(မွတ္ခ်က္။ ။ စာရင္းသြင္းျခင္းျပဳလုပ္ရန္ အသံုးျပဳသူ၏ ဖုန္းသည္ InternetရေသာWifiကိ ု
ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း (သို႔) မိမိဖုန္းကိ ု Internetဖြင့္ထားျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။ 
ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ လွ်င ္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းကိုေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္။) 

 

ပံု(၂)Login  

- အသံုးျပဳသူသည္ ပုံ(၂) Login ၀င္ၿပီးေနာက္ ပံု(၃)Myanmar SmartHome 
ေပၚလာမည္။ 
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2. App အျပင္အဆင္မ်ား 

 

ပုံ(၄)APP အျပင္အဆင္မ်ား (Application Setting) 

- အသံုးျပဳမည္႕သူသည္ ပံု(၃) Myanmar SmartHome မွ APP 
အျပင္အဆင္မ်ားျပဳလုပ္လိုပါက APP အျပင္အဆင္မ်ား ကိုႏိွပ္ပါ။ 

- ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရံုး၏ လိပ္စာ မ်ားသိလုိလွ်င ္ဆက္သြယ္ရန ္ကို ႏိွပ္ပါ။ 
- Smart Home APP ၏ အသံုးျပဳပံုအေသးစိတ္ကိ ုသိလိုပါက အသံုးျပဳသူလက္ဆြဲ ကိ ုႏိွပ္ပါ။ 
- ဘာသာစကားကုိေျပာင္းလိုပါက ဘာသာစကားေရြးမည္ ကိ ုႏိွပ္ပါ။ 
- Time Zone ကိုေျပာင္းလမဲႈျပဳလုပ္လုိပါက Time Zone ေရြးရန္ ကိုႏိွပ္ပါ။  
- Smart Home APP မွထြက္လုိလွ်င္ ထြက္မည္ ကိုႏိွပ္ပါ။ ထိုေနာက ္ ပံု(၂)Login 

ကုိေတြ႕ရမည္။ 
- Smart Home App အေပၚ အသံုးျပဳသူ၏ အျမင္ကိုေဖာ္ျပလုိပါက ၾကယ္ေပးမည္ ကိုႏိွပ္ပါ။ 
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3. စက္အျပင္အဆင္မ်ား 

 

ပံု(၅)စက္အျပင္အဆင္မ်ား(Device Configuration) 

- အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ စက္အျပင္အဆင္မ်ား ျပဳလုပ္လုိပါက ပံု(၃) Myanmar 
SmartHome မွ စက္အျပင္အဆင္မ်ားကိ ုႏိွပ္ပါ။ အသံုးျပဳသူသည္ စက္အျပင္အဆင ္ ကုိ 
ျပဳလုပ္ရန္ မိမိ၏ဖုန္းသည္ Device နွင့္ ခ်ိတ္ဆကထ္ားရမည္။ Configuration 
ျပဳလုပ္ရာတြင ္ AP Mode ျဖင့္ Configure ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ Wifi Mode ျဖင့္Cofigure 
ျပဳလုပ္ျခင္း ဟူ ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ 

- အညႊန္း 1 တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မည္႔  Device ၏ IP Address ကိုရိုက္ထည့္ပါ။ 
- အညႊန္း 2 တြင္ Device ရဲ႕api key ရိုက္ထည့္ပါ (သို႔) device ၏ qr code ကိ ုScan 

ဖတ္ပါ။ 

1 

2 

3 4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 
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- Device သည္အရင္က Configure ျပဳလုပ္ခဲ့အခ်က္အလက္မ်ား ရယူလုိပါက Device ၏  
api key ရိုက္ထည့္ၿပီး အညႊန္း 3 တြင္ျဖစ္သည္႔ အခ်က္အလက္ယူမည္ ကိုႏိွပ္ပါ။ 
Configure ျပဳလုပ္ထားခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရပါမည္။ 

- အသံုးျပဳသူသည္ device မ ွလႊင္ထ့ားေသာ Wifi Access Point ျဖင့္သာ 
အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ အညႊန္း 4 တြင္ျပထားသည့္ AP mode ကိုေရြးပါ။ အျခားေသာ 
router (သိ႕ု) device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳလိုပါက Wifi Mode ကိ ုေရြးပါ။ 

i. Ap Mode ျဖင့္ စက္ျပင္ဆင္ျခင္း 
- AP mode ကိုေရြးခဲ့ပါလွ်င္ အညႊန္္း5ႏွင့္6 ရိွ SSID ႏွင့္ Password တြင္ Hotspot 

အျဖစ္လြင့္မည့္ အမည္နွင့္ password (စကား၀ွက)္ ကိုရိုက္ထည့္ေပးပါ။ ထုိေနာက ္
အုိေခ ကိုႏိွပ္ပါ။ (မွတ္ခ်က္။ ။ ဖုန္းတြင္ Hotspot လြင့္ျခင္းနွင့္ ဆင္တူသည)္ 

ii. Wifi Mode ျဖင့္ စက္ျပင္ဆင္ျခင္း 
- အညႊန္း 4 တြင္ Wifi Mode ကိုေရြးခဲ့လွ်င္ SSID ႏွင့္ Password တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ 

Wifi ၏ အမည္နွင့္ password(စကား၀ွက)္ ကိ ု ရိုက္ထည႔္ေပးရမည္။ ထိုေနာက ္
အညႊန္း 7 ျဖင့္ျပထားသည့္ Dynamic (သို႔) Static တစ္ခုခုုကိ ု ေရြးေပးရမည္။ 
ခ်ိတ္ဆက္မည္႔ Routerမွ အလိုအေလွ်ာက္ခ်ေပးေသာ Ip Address 
ျဖင့္သာအသံုးျပဳလိုလွ်င္ Dyanmic ကိုေရြး ၍ အိုေခ ကုိႏိွပ္ပါ။ (သိ႕ု) Device၏ IP 
addresss ကိ ု မိမိကိုယ္တိုင ္ သတ္မွတ၍္ အသံုးျပဳခ်င္ပါက Static ကိုေရြးၿပီး 
အညႊန္း8 တြင္ျပထားသည္႔ IP address တြင္ မိမိေပးလိုေသာ IP address ကိ ု
ထည့္ေပးပါ။ ထိုေနာက ္အိုေခ ကိုႏိွပ္ပါ။ 

- Wifi Mode ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ လိုအပ္သည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ 
အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း မွန္ကန္စြာ ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ အုိေခ 
ကိုႏိွပ္လိုက္ပါ။ ထိုေနာက ္ Configuration Successful စာေပၚလာၿပီး Device 
သည္လဲ ထည့္သြင္းလုိက္သည္႔ Wifi ကို အလိုအေလွ်ာက္ခ်ိတ္ဆက္သြားပါမည္။ 

 
- မိမိအသံုးျပဳေနေသာ Device အား အသစ္က့ဲသို႔ ျပန္ျဖစ္ခ်င္ပါက Reset ကိုႏိွပ္ပါ။ 
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Configuration ျပဳလုပ္ရန္ ထည့္ထားေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မသိမ္းမည္ 
ပယ္ဖ်က္ခ်င္ပါက ဖယ္မည္ ကိုႏိွပ္ပါ။ 

 

4. အဖြင့္အပိတ္မ်ား 
- အသံုးျပဳသူသည္ Device မ်ားကိ ု အဖြင့္အပိတ္မ်ားျပဳလုပ္လုိပါက ပုံ(၃) Myanmar 

SmartHome မွ အဖြင္႔အပိတ္မ်ား ကိုႏိွပ္ပါ။ ပထမဦးစြာ အသံုးျပဳသူသည္ အထပ္မ်ားကုိ 
ေရွးဦးစြာထည့္သြင္းရမည္။ အထပ္မ်ားကိုထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ Device 
ကိုထည့္သြင္းရမည္။ ထည့္သြင္းထားသည့္ Device တြင္ အဖြင့္အပိတ္ျပဳလုပ္မည္႔ 
ခလုတ္မ်ားကိ ုထည့္သြင္းရမည္။ ထည့္သြင္းပံုအဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ 

i. အထပ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္း 
- အထပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းမည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံရိွ အေပါင္းပံုစံ(+) 

ကိုႏိွပ္ပါ။ Group အမည္အသစ္ယူရန္! အုိေခ ဆိုေသာစာေပၚလာမည္။  

 

- ထိုေနာက ္အိုေခ ကိုနွိပ ္ၿပီး အေပါင္းပံုစံ(+) ကိုျပန္နိွပ္ပါ။  

 

- အထက္ပါ ပုံအတိုင္းေပၚလာမည္။ Group Name ရိုက္ထည္႔ၿပီးေနာက ္ သိမ္းရန္ 
အိုေခ (သိ႕ု) ၄င္း group name ကို မသိမ္းလုိပါက ဖယ္မည္ ကိုႏိွပ္ပါ။ 
အေပါင္းပုံစံ(+)ကိုႏိွပ ္၍ Device မ်ားထပ္ထည့္ႏုိင္သည္။  

- Device မ်ားထည့္ရန္ ထည့္သြင္းလုိက္ေသာ အထပ္ကုိ နွိပ္၍ ၀င္လိုက္ပါ။ 



8 
 

 
ii. Deviceအသစ္ထည့္ျခင္း 

 

- အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းလုိက္သည္ အထပ္တြင္း Device မ်ားထည့္ရန္ 
(+) ကိုႏိွပ္ပါ။ device အသစ္ထည့္မည္ ဆိုသည္႔ ေအာက္ပါ ပံုစံအတိုင္း 
ေတြ႕ရမည္။ 

- Device အသစ္ထည့္ရာတြင္ device ၏ ပံုကိုထည့္ရန္ အညႊန္း 1 တြင္ျပထားသည့္ 
ေနရာ   ကိုႏိွပ္ပါ။ 

- အညႊန္း 2 ျပထားသည့္ေနရာတြင္ အသံုးျပဳသူေပးခ်င္သည္႕  အမည္ကိ ု
ရိုက္ထည့္ေပးပါ။ 

အျပင္အဆင္ျပဳလုပ္လိုပါက နိွပ္ရန္။ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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- ထိုေနာက ္Device ၏ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းရန ္အညႊန္း 3 ႏွင့္ 4 
ျပထားသည့္ေနရာတြင္ အသံုးျပဳသူကုိယ္တုိင္ရိုက္သြင္း၍ ျဖစ္ေစ (သို႕) အညႊန္း 5 
တြင္းျပထားသည္႔ IP ရွာမည္ ကုိႏိွပ္၍ ျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။  

- ၿပီးေနာက္ API key ရိုက္ထည္ရာတြင္ ညႊန္း6 တြင္းျပထားသည့္ QR CODE 
ဖတ္မည္ ကိုႏိွပ္ပါ။ ေအာက္ပါပံုစံျဖစ္ဖတ္ေပးရမည္။   

 

- QR CODE ဖတ္ၿပီးလွ်င္ API key ကိုေတြ႕ရမည္။  
- Device၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းရာတြင္ အထက္ပါပံုက႔ဲသုိ႔  

ျပည့္စံုစြာျဖည္႔ပါ။   

 

- အင္တာနက္ရေသာ မည္သည္႔ေနရာတြင္မဆိ ု မိမိထည့္သြင္းလိုက္ေသာ Device 
ကိုထိန္းခ်ဳပ္လိုပါက  အင္တာနက္ျဖင္႔အသံုးျပဳမည္ ကိုႏိွပ္ပါ။ 



10 
 

- ထိုေနာက၄္င္းdevice ကိုသိမ္းရန္ အုိုေခ ကိုႏိွပ္ပါ။  Device၏ အခ်က္အလက္မ်ား 
ျပည့္စံုစြာမထည့္သြင္းဘဲ အိုေခ ကိုနိွပ္လိုက္ပါက အသံုးျပဳသူအား ထည့္သြင္းရန္လုိ 
အပ္ေသးေၾကာင္း စာထြက္ေပၚလာမည္။ 

- သိမ္းဆည္းမႈေအာင္ျမင္သြားပါက Add device is successful ၿပီးေနာက ္
Configuration Successful ဆုိသည္ စာထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ 
မိမိထည့္သြင္းလို္က္သည္႔ ပံု ႏွင္႔အမည္ ကိ ုေအာက္ပါပံုစံအတိုင္းေတြ႔ရမည္။ 

 

(မွတ္ခ်က္ ။ ။ အသံုးျပဳသူသည္ အင္တာနက္အသုံးျပဳမည္ ကုိႏွိပ္ထားပါက Smart 
Wifi သည္ Internet ဖြင္႔ထားေသာ Wifi ကို ခ်ိတ္ထားရမည္။  မိမိအသံုးျပဳေသာ 
ဖုန္းသည္လဲ အင္တာနက္ဖြင့္ထားရန္ (သို႔)  အင္တာနက္ရသည္႔ Wifi 
ကိုခ်ိတ္ထားရမည္။) 
 

iii. Device အခ်က္အလက္မ်ား နွင့္ Firmware Update လုပ္ျခင္း 
- Ip address နွင့္ api key တိ႕ုကို ရိုက္ထည့္ျပီး Chip Info ကိုနွိပ္လုိက္ပါက 

ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရမည္။ 

 
- Firmware Update လုပ္မည္ဆိုပါက “Firmware ျမွင့္မည္” ကိုနွိပ္ပါ။ 

 
 

ထည့္သြင္းထားၿပီးေသာ Device ၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပင္လုိပါက ႏွိပ္ပါ။ 
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iv. အဖြင့္အပိတ္ခလုပ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္း 

 

- အဖြင့္အပိတ္ခလုပ္မ်ားထည့္သြင္းရန္ ထည့္သြင္းထားသည္႔ Device ကိုနွပ္ပါ။ 
ခလုပအ္သစ္ထည႔္သြင္းရန္ အေပါင္း(+) ကိုႏိွပ္ပါ။ ေအာက္ပါ အဖြင့္အပိတ္ခလုတ္ 
ထည့္သြင္းရန္ Form က်လာမည္။ 

- အဖြင့္ပိတ္ခလုပ္အတြက္ ပံုကုိထည့္သြင္းရန္ အညႊန္း 1 တြင္ ျပထားသည့္ 
ေနရာကိုႏိွပ္ပါ။ ထိုေနာက္ပံုမ်ားက်လာလွ်င္ ကိုယ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပံုကိုေရြးပါ။ 

- ခလုပ၏္အမည္ကိုေပးရန္ Button Name ေရးထားေသာေနရာတြင္ 
မိမိေပးလိုသည္႔ အမည္ကိုေရးပါ။ Button နံပါတ ္အညႊန္း 2 ကိုနွိပ္ပါ။ 
ေအာက္ပါပံုစံေတြ႔ရမည္။ ႀကိဳက္ႏစွ္သက္ရာ Relay ကုိေရြးပါ။ 

 

1 

2 

3 

4 
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- Button နံပါတ္ထည့္ၿပီးေနာက ္Button Mode ကိုေရြးရန္ အညႊန္း3 ကုႏိွိပ္ပါ။ 
Button Mode က်လာမည္။ 

 

- လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ Device တပ္ဆင္ရာတြင္  NC ကုိ အသုံးျပဳထားပါက NC Mode ကုိ 
ေရြးပါ။ NO အသုံးျပဴထားပါက NO mode ကုိ ေရြးေပးပါ။ 

- မိမိအသံုးျပဳလိုေသာ Device ေပၚမူတည္၍ button type ေရြးေပးရမည္။ ဥပမာ။ ။ 
မီးခလုပ္အတြက္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက Toggle ကိုေရြးေပးပါ။ လွ်ပ္စစ္တံခါး 
အစရွိေသာ Device အတြက ္အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက Push To Open ကိုေရြးေပးပါ။ 

 

- အထူးျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ သိမ္းလိုပါက အိုေခ ကိႏုိွပ္ၿပီးသိမ္းပါ။ 

 



13 
 

- သိမ္းဆည္းမႈေအာင္ျမင္သြားပါက မိမိေပးလိုက္သည္႔ ပံုႏွင္ ခလုပ္အမည္ကိ ု
ေတြ႔ရမည္။  

 

- အထူးျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္လုိပါက off ကိုႏိွပ္ပါ။ on သြားမည္ကိုေတြ႔ရမည္။ 
ထိုေနာက ္အခ်္ိန္ဇယားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ခလုပမ္်ားကို 
ဖြင္႔ပိတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ 

 

- အခ်ိိန္ဇယားကုိေရြးလွ်င္ On Mode ၊ Off Mode တို႔ကို ထည့္ေပးရမည္။ 
- On Mode ထည့္သြင္းရန္  Mode ကိုႏိွပ္ပါ။ Date အမ်ိဳးအစားေရြးခ်ယ္ျခင္း  

ျပဳလုပ္ရမည္။ 
- Custom Date, Custom Days, Everyday တစ္ခုခုကိုေရြးေပးရမည္။ Custom 

Date (သို႔) Custom Days ေရြးလ္ုိက္လွ်င္ အခ်ိန္ ႏွင့္ ေန႔ ကိ ုထည့္ေပးရမည္။ 
Custom Days ၏ ေန႔ကိ ုႏိွ္ပ္လုိက္လွ်င ္ရက္အမ်ိဳးအစားေရြးျခင္း ကုိေတြ႔ရမည္။  

- မိမိ ခလုပ္ဖြင့္လုိသည္႔ရက္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ ၿပီး အုိေခ ကိုႏိွပ္ပါ။  
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- Custom Date တြင္ေန႔ ကိုေရြးလိုက္လွ်င္ Calendar(ျပကၡဒိန္) ပံုက်လာမည္။ 
ရက္ေရြးၿပီး OK ႏိွပ္ပါ။ ဖယ္မည္ဆိုလွ်င္ Cancel ကိုႏိွပ္ပါ။ 

 

- Everyday ေရြးလွ်င္ အခ်ိန္ ကိုသာထည့္ရမည္။ Off Mode ထည့္သြင္းရာတြင္လဲ 
On Mode ထည္႔သြင္းသကဲ့သိ႕ုျပဳလုပ္ရမည္။ အခ်ိန္ ကိုႏိွပ္လွ်င္ 
နာရီပံုေပၚလာမည္။ နာရီ ေရြးၿပီးေနာက္ မိနစ္ ကိုေရြးေပးပါ။ 
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- အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာျဖည္႔သြင္းၿပီးပါက အုိေခ ကုိႏိွပ္ပါ။ ခလုပမ္်ားသည္ 
အသုံးျပဳသူ ထည့္သြင္းလုိက္သည္႔  အခ်က္အလက္မ်ားအရ အလုိအေလ်ာက္ 
လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ 

5. အာရုံခံကိရိယာမ်ား 
- Smart Home မွ အာရုံခံကိရိယာမ်ား ကိုႏိွပ္ပါ။ေအာက္ပါပံုတုိင္းေပၚလာမည္။ 

 

i. အပူခ်ိန္အာရုံခံကိရိယာထည့္သြင္းျဖင္း 
- အပူခ်ိန္ ႏွင္႔ ေလထုစိုထိုင္းမႈ ကိုသိလိုလွ်င္ အပူခ်ိန္ အာရံုခံကိရိယာ ကိုႏိွပ္ပါ။ 

 

- အပူခ်ိန္ႏွင့္ေလထုစုိထိုင္မႈကိုတုိင္းတာသည္႔ Device အသစ္ထည့္ရန္ (+) ကုိႏိွပ္ပါ။ 
device အသစ္ထည့္မည္ကုိ ေတြ႔ရမည္။ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ခလုပအ္ဖြင့္ပိတ္မ်ား၏ device တြင္ခဲ့သည့္ပံုစံအတုိင္းထည့္ေပးပါ။ 
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- အခ်က္လက္မ်ား ျပည့္စံုစြာထည့္ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါပံုေတြ႔ရမည္။ 

 

- ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္လုိပါက  ကုိႏိွပ္ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

သတ္မွတ္ထားသည္႔ 
အခ်ိန္အတုိင္းအတာ 
အတြင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ရယူလုိပါက ဤေနရာ ထိၿပီး  
သတ္မွတ္ခ်င္သည့္ ခ်ိန္ကုိ 
ထည့္ေပးပါ။ 

အခန္းတြင္းရိွေလထုစိုထုိင္းမႈ 
အခန္းတြင္းရိွအပူခ်ိန္ 
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ii. ေရအတုိင္အတာျပ ကိရိယာထည့္သြင္းျခင္း 

 
- Smart Home App မ ွအာရံုခံကိရိယာမ်ား ကိုႏိွပ္ပါ။ အာရံုခံကိရိယာမ်ား မွ 

ေရအတိုင္းအတာျပ ကိရိယာ ကို ႏိွပ္ပါ။ 
- ေရ အတိုင္းအတာ အတြက ္အခ်က္လက္မ်ားထည့္ရာတြင္ ပထမဦးစြာ အမည္ ကိ ု

ရိုုက္ထည့္ေပးပါ။             
- ေရအတိုင္းအတာျပျပင္ဆင္ျခင္း တြင္  ေရမ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ အာရုံခံကိရိယာ(Water 

Sensor) တို႔၏  အကြာအေ၀း ကိုတုိင္းတာရန္ Unit အတိုင္းအတာ ကု ိ
ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။ 

- Unit အတိုင္းအတာ ကိ ုcm (သို႔) ft ျဖင့္တုိင္းတာႏိုင္သည္။ ေရအျပည့္ရွိေနခ်န္တြင္ 
ေရမ်က္နွာျပင္နွင့္ အာရံုခံကိရိယာအႀကား အကြာအေ၀းကိ ု Full တြင္ 
ထည့္ေပးရမည္။ ေရကန္၏ေအာက္ေျခ မ်က္နွာျပင္မွ အာရံုခံ ကိရိယာအႀကား 
အကြာအေ၀းကိ ုEmpty တြင္ ထည့္ေပးရမည္။  

- Full ႏွင့္ Empty တို႔၏ အကြာအေ၀း ကိုရုိက္ထည့္ရာတြင္ Empty ၏အကြာအေ၀း 
ပမာဏသည္ Full ၏အကြာအေ၀းပမာဏထက္ မ်ားရမည္။ 

- ေရေမာ္တာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန ္ ေရေမာ္တာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မည္ တြင္ Off 
ကိုထိလိုက္ပါက On သြားမည္။ 
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- ေရေမာ္တာျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္မည္ On သြားေသာအခါ အခ်က္အလက္မ်ား 
ထည့္သြင္းရန္ ေပၚလာမည္။  ေရေမာ္တာ၏ အဖြင္ ့အပိတ ္ကို သတ္မွတ္ထားသည္ 
ေရ level အတြင္း အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဖြင္L့evel ႏွင့္ 
အပိတL္evel တို႔ကုိျဖည့္ေပးရမည္။  

- Level မ်ားျဖည့္ရာတြင္ အပိတ ္Level သည ္အဖြင္ ့Level ထက္မ်ားရမည္။   
- ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီးေသာ ခလုပမ္်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လိုပါက ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ 

Device ႏွိပ္ၿပီးေရြးခ်ယ္ပါ။  
- ေရေမာ္တာဖြင့္ထားေသာလဲ ကန္အတြင္းသုိ႕ ေရက်၊မက် စစ္ေဆးရန္ “ေရက်၊ 

မက် စစ္ေဆးမည္” ကိ ု On ေပးပါ။On သြားၿပီးေနာက္ စစ္ေဆးရန္ၾကာခ်ိန္ 
ကိုထည့္ေပးပါ။  

- Device၏ အခ်က္အလက္ ၊ API Key မ်ားကိ ုအဖြင့္အပိတ္မ်ား၏ 
အခ်က္လက္မ်ားက့ဲသုိ႔ ထည့္သြင္းရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား 
ျပည့္စံုစြာျဖည့္ၿပီးေနာက ္အုိေခ ကိုႏိွပ္ပါ။ ထည့္သြင္းထားသည္႔ Device ကိုဖ်က္ရန္ 
ဖ်က္မည္ ကိုႏိွပ္ပါ။ ထည့္သြင္းထားသည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မသိမ္းမည္ 
ဖယ္ရွားလိုပါက ဖယ္မည္ ကိုႏိွပ္ပါ။ အသံုးျပဳသူသည္ အခ်က္လက္မ်ား 
ေအာင္ျမင္စြာသိမ္းၿပီးေနာက္ ေရတိုင္းတာေဖာ္ျပေပးသည့္ပံုေပၚလာမည္။ 
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သတ္မွတ္ထားသည္႔ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ 
အတြင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူလုိပါက 
ဤေနရာ ထိၿပီး  သတ္မွတ္ခ်င္သည့္ ခ်ိန္ကုိ 
ထည့္ေပးပါ။ 

ေရအတုိင္းအတ္ာျပကိရိယာအသစ္ထည့္သြင္း
လုိပါက ဤ ေနရာတြင္ႏိွပ္ပါ။ 

ထည့္သြင္းၿပီးေသာအခ်က္အလက္မ်ား 
ျပင္ဆင္လုိပါက ဤ ေနရာတြင္ႏိွပ္ပါ။ 
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