eCRC සමීක්ෂණය සදහා වූ මාර්ග ෝපගේශන
අත්ගපොත

ක්ෂේත්රයට යාෂේදී අවශ්ය පිරික්සුේ ලැයිස්තුව

ටැබ්ලටයට අදාළව



GPS (සක්රීයව තබා ගන්න )



Mobile Data (සක්රීයව තබා ගන්න)



WI-Fi (අක්රීය කරන්න)



Bluetooth (අක්රීය කරන්න)



Vibration (අක්රීය කරන්න)



Brightness (වැඩි කරන්න)



අෂනක් ෂයදවුේ (applications) සියල්ල වසා දමන්න



Sound (ඔබට අවශ්ය පරිදි ෂවනස් කරන්න)



Screen rotation (ඔබට අවශ්ය පරිදි ෂවනස් කරන්න)

ෂගන යායුතු උපකරණ



නිරන්තරගයන් ග්රාම නිලධාරී ග

ොට්ඨාශ ඇතුළත් සිතියමක් ළ



ප්රරතිචාර දක්වන්නගේ හැගීම් පහසුගවන් අවගබෝධ

තබා

න්න

ර ැනීම සදහා Smiley

ාර්ඩ් පත් රැග න

යන්න.

*** ටැබ්ලටය මගින් සමීක්ෂණය කිරීෂේදී මතුවන ගැටළු අවම කරගැනීම සදහා චාර්ජරය
නිරන්තර ඔබ ළග තබා ගැනීමට මතක තබා ගන්න. සමීක්ෂණය කරන අතරතුර ඔබ ආහාර
ගැනීමට යන ෂවළද සල් ෂවත සමීක්ෂණය කිරීෂේ අවශ්යතාව පැහැදිලි කර ටැබ්ලටය චාර්ජ්
කරගැනීම සදහා ඔවුන්ෂේ උදව් ලබා ගන්න.

ටැබ්ලට්(Tablet) භාවිතෂේදී හට ගන්නා ගැටළු හා ඒ සදහා විසදුේ/
නිර්ෂේශ්යන්: -

ැටළුව

විසදුම්/ නිර්ගේශයන්

ටැබ්ලටය අවහිර වීම ගහෝ යතුරු පුවරුව ක්රියා
විරහිත වීම.
ටැබ්ලටගේ බැටරිය ඉක්මනින් වැය වීම.

ටැබ්ලටය Restart

රන්න.

"Bluetooth" සහ "Vibration" යන වි

ල්ප ක්රියාවිරහිත

ර අත්දැයි නිරන්තර අවධානගයන් සිටින්න.

සමහර අවස්ථාවන්හිදී න රය මැදදී පවා ජාල

"Flight mode" ගහෝ "airplane mode" ක්රියාත්ම

හා ජං ම දත්ත පහසු

ඇත්දැයි බලන්න. එගස්නම් එය ක්රියාවිරහිත

ම් (Network & Mobile

data ) ක්රියා විරහිත වීම.
සමීක්ෂණය අතරතුර එක්රැස්
පේධති ත ගනොවීම.

දත්ත පේධති

වී

රන්න.
ර න්නා දත්ත

ත කිරීගම්දී තමන් ඉන්නා

"Mobile data" වි ල්පය ක්රියාත්ම
ර ඇත්දැයි
බලන්න. එය සක්රීය මට්ටගම් පවතින්ගන් නම්
දුර ථන සංඥාවල (signal ) තත්ත්වය පරීක්ෂා
රන්න. "mobile data " සක්රීය අවස්ථාගේදී
ගයදුම(app) සම ාලීන රන්න.
ටැබ්ලටගේ GPS හා Mobile data සක්රීය

රන්න.

ස්ථානය පැහැදිලිව වාර්තා ගනොවීම.
ග්රාමගස්වා ග
ගනොවීම.

ොට්ටාශයන් ආදාළ තීරුගේ දර්ශනය ටැබ්ලටය Restart

දත්ත පේධති ත කිරීගම්දී අදාළ ගනොවන
උප ාර පද දර්ශනය වීම.

ටැබ්ලටගේ සැ

•

සුමනදාස 071 812 4101

•

අර්ජුන

075 636 0488

•

සසි

077 386 8075

සුම්(settings) ගවත ග ොස්

"dictionary" සහ "predictable words" යන වි
ක්රියා විරහිත

වැඩිදුර විස්තර සදහා ..

රන්න.

රන්න.

ල්ප

