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សូមដោរពជរាែជូនដល់ដោរររូអនរររូ សិសាន៊ុសិសស និងអនរដរែើរាស់ទងំអស់ ដោយានរាែថា ររមុហ ៊ុន ែ ៊ី 
សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្ទសរូម៊ុនិ (BSI)  ដយើងខ្៊ុ ំ ប្រែសំរលួដសៀវដៅប្ែនអំំព៊ីការដរែើរាស់ឧែររែ៍ដនេះ ាភាសាប្ខែររន៊ុង
ដោលែំែងជួយ សំរលួដល់អនរដរែើរាស់ ាពិដសសដោរររូអនរររូ សិសាន៊ុសិសសប្ដលររូវការែដរងៀន និង ដរៀន
ដោយានរែសិទ្ធិភាពខពស់។ 

ការប្រែសំរលួដសៀវដៅប្ែនអំំព៊ីការដរែើរាស់ឧែររែ៍ដនេះ និងការប្ែរជូនដនេះ ររុមហ ៊ុន  មនិានការទ្ទ្ួលរំររអវ៊ី 

ដ ើយ។ ការប្រែសំរលួដនេះ ាការែូលរមួែំប្នរជំនួយមយួប្ននររែស់ររុមហ ៊ុន រន៊ុងការជួយ រន៊ុងការែដងកើនរែសិទ្ធិភាពការ
ែដរងៀនរែស់ដោរររូ អនរររូ និងការសិរាររែស់ែអូនៗសិសាន៊ុសិសសប្រែ ៊ុនដនេះ។ 

ររុមហ ៊ុនដយើងខ្៊ុ ំ ស៊ុំអភយ័ដទសទ្៊ុរាម៊ុននូវរាល់រំហ៊ុសឆ្គងទងំឡាយណាប្ដលដរើរានដោយអដែរនព៊ីការប្រែ  

សំរលួដនេះ។ សូមដោរររូ អនរររូ សិសាន៊ុសិសសទងំអស់ោន  ដមត្តា ដោរយល់ និងអធារស័យ។  

ដៅរន៊ុងររែ៊ី ប្ដលដោរររូ អនរររូ សិសាន៊ុសិសស ានែញ្ហា រន៊ុងការដរែើរាស់ឧែររែ៍ដនេះ សូមជួយ ទ្ំនរទ់្ំនងមរ
កានអ់នរែដែចរដទ្សរែស់ររុមហ ៊ុនដយើងខ្៊ុ ំដូែខាងដរកាម៖ 

ររមុហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្ទសរូម៊ុនិ (BSI)  
នរេះដលខ ១៧៨អឺដហសរ  ូ និងអឺអង នលូវ១៩៧២ សង្កក រភ់នដំពញថ្ែ៊ី ខែឌ ប្សនស៊ុខ ភនដំពញ  
ទូ្រសពរ ០២៣ ៩០២ ០៨៨ 
អ៊ុ៊ីប្មល info@bsi-kh.com 
ដរហទ្ំពរ័ www.bsi-kh.com 
ដរហទ្ំពរ័ YouTube www.youtube.com/bsicambodia 
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A. Telescope Tube 
 
B. Dew Shield 
 
C. Eyepiece 
 
D. Diagonal Mirror 
 
E. Focuser 
 
F. Mount Lock Knob 
 
G. Aiming Control and Lock 
 
H. Tripod Legs 
 
I. Horizontal Motion Lock 

Here are the Main Parts of Your 
orbitor OR7030 

WARNING! 
 

Do not aim your telescope at the sun, or anywhere near 

the sun! Instant and irreversible damage can occur,         

including blindness! 
 

Do not let children use any telescope without adult         

supervision at any time the sun is above the horizon. 
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I ការប្ែន ំ   

  

សូមអែអរសាទ្រែំដ េះការទ្ិញប្រវយឺរថ្ែ៊ីរែស់អនរ។ ដយើងសងឃមឹថាវានឹងនាល់ឱ្យអនរនូវភាពរ ៊ីររាយាដរែើនឆ្ន  ំដៅដពល
ប្ដលវាដែើរប្ភនររែស់អនរដៅកានដ់ទ្សភាពដអ៏សាច រយែំន៊ុរមយួែំនួនរែស់ធមែ 
ារិ។ 
 
សូមោនដសៀវដៅប្ែនដំនេះដោយរែុងរែយរ័ន និងដពញដលញ។ 
 វាានពរ័ា៌នប្ដលអនរររូវដឹង ដដើមប៊ីទ្ទ្ួលានលទ្ធនលលអែំន៊ុរព៊ីប្រវយឺររែស់អនរ។ 
 
រែសិនដែើអនរានឆ្លងការក់ាររពានព៊ីរពេះោទ្ិរយោ ងដលឿនដៅដលើទ្ំពរ័ម៊ុន សូមររលែដ់ៅោនវាឥ ូវដនេះ។ 
 
រែសិនដែើដៅដពលណាប្ដលអនរររូវការជំនួយរន៊ុងការនគ៊ុ ំ ឬដំដែើ រការប្រវយឹររែស់អនរ អនរោែទរទ់្ងមរដយើងត្តមសំែ៊ុររ 
អ៊ុ៊ីប្មល ទូ្រសារ ឬទូ្រស័ពរ។ ោសយោា ន និងដលខររូវាននាល់ឱ្យដៅដពលដរកាយដៅរន៊ុងដសៀវដៅប្ែនដំនេះដៅដលើទ្ំពរ័
ធាន។ 
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ការនគ:ំ 
 
យរែំប្ែរទងំអស់ដែញព៊ីរែអែ ់ដហើយោរវ់ាដែញដដើមប៊ីឱ្យអនរោែដមើលដ ើញោ ងែាស់។ ពិនិរយដមើលថាអនរាន
ប្ននរទងំអស់។ ទ្៊ុររែអែស់រាែទ់្៊ុរោរ ់ឬរែសិនដែើអនរររូវការរែរល់ប្រវយឺរសរាែដ់សវា។ 
 

1) ទញដជើងដជើងកាដមរា ោល៊ុយម៊ីញ ូ មដោយថ្នមៗឱ្យោែព់៊ីោន  រហូរ
ទល់ប្រដដងកៀែដជើងរណាា លអងគ៊ុយឱ្យរាែដសែើ រន៊ុងទ្៊ីត្តងំដនេរ។ 
2)ែំពងប់្រវពរង៊ីរានផ្រ ងំដា ន (1) ដៅខាងដរកាមរែស់វា។ ោរផ់្រ ងំ
ដនេះដៅរន៊ុងរនធដោរដៅប្ននរខាងដលើរនដជើងកាដមរា ។ 
3) ររឹែនាឹងរូនកាែំិរ (2) ដៅដលើរាលដជើងកាដមរា  ដដើមប៊ីទ្ែែ់ំពងឱ់្យ
រឹងដៅនឹងដជើងកាដមរា ។ 
4) សរដររែរ់រងដោលដៅែូលដៅរន៊ុងរនធប្ដលានប្ខសរសឡាយដៅ
ខាងដរកាយដា ន។  
5) ែញ្ចូ លរញ្ចរអ់ងកររ់ទ្ូងែូលដៅរន៊ុងែ៊ុងែំពងប់្រវពរង៊ីរ។ 
6) ែញ្ចូ លប្រវប្ភនរ 25 ម៊ីល៊ីប្ម ររ (25 ម៊ីល៊ីប្ម ររររូវានសាគ ល់ដៅ
ដលើប្រវប្ភនរ) ដៅរន៊ុងរញ្ចរអ់ងកររ់ទ្ូង។ 
7) ដោេះមរួធូល៊ីដែញព៊ីែ៊ុងធំរនប្រវពរង៊ីរ។ 

8) F40070 រែស់អនរឥ ូវដនេះរែួរាល់សរាែក់ារដរែើរាស់។ 
 

ការដរែើដរដ សក៊ុែរែស់អនរ 
 
1) យរប្រវពរង៊ីររែស់អនរដៅខាងដរៅ។ រ៊ុំពាោមដរែើវាដោយររមងត់្តមែងអួែ។ រែសិនដែើែងអួែររូវានែិទ្ រញ្ចរ់
ែងអួែនឹងែង្កា ញការឆ្ល៊ុេះែញ្ហច ងំ និងការែងខូែរទ្ងរ់ទយ។ រែសិនដែើែងអួែដែើរ ែរនាខយល់ប្ដលានស៊ីរ៊ុែា ភាពខ៊ុសៗ
ោន នឹងែណាា លឱ្យខូែរទ្ងរ់ទយ។ 
2) អន៊ុញ្ហា រឱ្យប្រវយឹររែស់អនររលររមូវដៅនឹងស៊ីរ៊ុែា ភាពខាងដរៅ។ ដរដ សក៊ុែរែស់អនរនឹងដំដែើ រការលអាង
រែសិនដែើរញ្ចរ ់និងខយល់ដៅរន៊ុងែំពងា់នស៊ីរ៊ុែា ភាពដូែោន ដៅនឹងខយល់ខាងដរៅ។ ដំដែើ រការដនេះោែែំណាយ
ដពលរហូរដល់ 1/2 ដា ង រែសិនដែើភាពខ៊ុសោន រនស៊ីរ៊ុែា ភាពរវាងខាងរន៊ុង និងខាងដរៅខាល ងំ។ 
3) ពាោមររទ្៊ីត្តងំប្ដលដៅឆ្ា យព៊ីពនលឺចងំ។ រែសិនដែើអនរដៅរន៊ុងទ្៊ីររុង ឬទ្៊ីររុងធំ អនររែប្ហលាែងស់ារលបង 
និងប្សវងររទ្៊ីត្តងំដៅរន៊ុងរែដទ្ស។ ការដរែើរាស់ដរដ សក៊ុែរន៊ុងពនលឺរនទ្៊ីររុង ឬទ្៊ីររុងោែការែ់នថយសមរថភាពរែស់វា
 ររ់ណាា ល។ 
 

ការដរែើរាស់ត្តរាសាស្ទសា៖ 
 
1) ចែដ់នាើមដមើលាមយួ 25mm រែស់អនរ។ ប្រវប្ភនរ។ ដនេះរឺាប្រវប្ភនរថាមពលទែរែស់អនរ ដហើយរប្នលងដមើលធំ
ទូ្ោយរែស់វានងឹដធវើឱ្យវាកានប់្រង្កយរសួលរន៊ុងការរំែរទ់្៊ីត្តងំវរថ៊ុ។ ដោយវធិ៊ីដនេះ អនរនឹងសាគ ល់ដ ើញថា ផ្ក យ
ទងំឡាយ ដៅដពលប្ដលដ ើញត្តមរយៈដរដ សក៊ុែរែស់អនរ ដៅប្រដមើលដៅដូែាែំែ៊ុ ែរនពនលឺ។ ដនេះរឺដោយសារ
ប្រពួរដរដៅឆ្ា យ។ សូមប៊ីប្រដរដ សក៊ុែដធ៏ំែំន៊ុររែ៏ង្កា ញផ្ក យាែំែ៊ុ ែភលបឺ្ដរ។ 
 

1 

2 3 



 

6                         ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្ទសរូមនិ (BSI) 
 

2) ដៅដពលប្ដលអនរានរំែរទ់្៊ីត្តងំវរថ៊ុមយួ ដហើយទ្ិដាភាពែាស់ អនររែប្ហលាែងែ់ាូរដៅ eyepiece ប្ដលាន
ថាមពលខពស់។  អនរនឹងសាគ ល់ដ ើញថាវរថ៊ុរែស់អនរដមើលដៅធំាង ែ ៊ុប្នាមនិភលដូឺែប្ដលានដ ើញាមយួនឹង   
25mm ។ ប្រវប្ភនរ។ ដនេះាដរឿងធមែត្ត។ រែសិនដែើលរខខែឌ ដមើលមនិលអ រូែភាពថាមពលខពស់ោែនឹងមនិដលែដែញ
ារសួែ ឬានសថិរភាពដទ្។ រែសិនដែើដរឿងដនេះដរើរដ ើងសូមែាូរដៅ 25mm ។ ប្រវប្ភនរ ដហើយសារលបងប្រវប្ភនរប្ដល
ានថាមពលខពស់មយួយែដ់ទ្ៀរ។ អនររោ៏ែទ្ទ្ួលានថាមពលខពស់ាងម៊ុនដោយការែញ្ចូ លប្រវ 3X Barlow រវាង
ដរដ សក៊ុែ និងប្រវប្ភនរទងំព៊ីរ។ ដនេះែដងកើនថាមពលប្ដលោែដរែើានែ៊ីដង។ 
  

ការប្ថ្ររានិងការសាអ រអ៊ុែទ្ិរ 
ការរពាន៖ ការសាអ រសាសធារ៊ុអ៊ុែទ្ិរមនិររឹមររវូោែចរទ់្៊ុរាដា ៈនូវការធាន។ 
សាសធារ៊ុអ៊ុែទ្ិររនដរដ សក៊ុែនឹងកានប់្ររខវរ។់ ែរាិែរខវរ ់និងឬធូល៊ីប្ដលរែមូលានដៅដលើរញ្ចរ ់ឬរញ្ចរ់
រួរប្រររូវានយរដែញដោយយរែិរាទ្៊ុរោរែ់ំន៊ុរ ដហើយដពលខលេះវាដៅសល់លអែំន៊ុរសរាែអ់នរប្ដលានែទ្
ពិដសាធនរ៍ន៊ុងន៊ីរិវធិ៊ីដនេះ។ ែរាិែដស៏នធឹរសនធ ែរ់នភាពរខវរ ់ឬធូល៊ីររូវប្រានវរាានដៅដលើរនរអ៊ុែទ្ិរ ម៊ុនដពល
ប្ដលមន៊ុសសាន រន់ឹងសាគ ល់ដ ើញឥទ្ធិពលដោយដមើលដ ើញ។ 
1.  ការររាមរួធូល៊ីរំ ៊ុងដពលនរ៊ុរប្រវពរង៊ីរនឹងការែ់នថយែរាិែធូល៊ីប្ដលរែមូលាន។ 
2 ែនរ ែព់៊ីដរែើដរដ សក៊ុែ វាោែនឹងានទ្ឹរសដនសើមដៅដលើរនរអ៊ុែទ្ិរ។ ដៅដពលប្ដលប្រវយឹរររូវាននមំរ
ខាងរន៊ុងយរមរួធូល៊ីដែញ ដហើយែនថយសំដែើ មដដើមប៊ីហួរត្តមធមែារិ។ ែងអ៊ុលប្រវយឹរែ៊ុេះដរកាម ដដើមប៊ីការែ់នថយ
ការរែមូលនា៊ុ ំធូល៊ីរន៊ុងខយល់។ 
3. ដៅដពលប្ដលសំដែើ មានារែ់ងែ់នរ ែម់រជំនួសមរួធូល៊ី។ 
4. រែសិនដែើអនរែងយ់រធូល៊ីដែញព៊ីរញ្ចរ ់ឬរញ្ចរ ់អនររួរសារលបងដរែើរំែ ៊ុងខយល់ប្ដលានែង្កា ែ។់ ដោេះមរួ

ធូល៊ី និងរែដឡាេះទ្ឹរសដនសើមដែញ រន៊ុងររែ៊ី ប្ដលដរែើប្រវយឹរឆ្ល៊ុេះែញ្ហច ំង ឬយរររឡារញ្ចរដ់ែញព៊ីរែដភទ្
ឆ្ល៊ុេះែញ្ហច ំង។ ដៅដពលប្ដលអនរោែនល៊ុ ំដលើរនរអ៊ុែទ្ិែានដោយដសរ ៊ី ែនរ ែម់រចែដ់នាើមដោយែងអ៊ុលរំែ ៊ុងឱ្យ
ឆ្ា យព៊ីែំប្ែរដនេះ ដហើយែដញ្ចញខយល់ដែញដោយថ្នមៗ។ ការដធវើប្ែែដនេះនឹងដរ condensate ណាមយួ
ដៅរន៊ុងខយល់ដែញ ដហើយសាអ រធូល៊ីប្ដលោែរររ៊ុញដៅដលើែំពងែ់ងាូរដែញ។ ែនរ ែម់រដោយដរែើខយល់ែរ់
រិែៗយរភារលអិរធូល៊ីដែញដោយរែុងរែយរ័ន។ រ៊ុំសងករដ់រេះរនខយល់ប្ដលានែង្កា ែឱ់្យយូរដពរ ដរ េះសារ
ធារ៊ុខាែោ់ែនឹងនរ៊ុេះដែញមរដលើរនរអ៊ុែទ្ិរ។ រែសិនដែើភារលអិរដៅប្រានែនរ ែព់៊ីការពាោមដរដែញា
ដរែើនដង ាងប្រវយឹរ រែប្ហលាររូវយរររ ែដ់ៅអនរលរវ់ញិដដើមប៊ីសាអ រ។ 

 

អ៊ុែទ្ិែរនដរដ សក៊ុែរែស់អនររួរប្រានរយៈដពលយូរ ម៊ុនដពលពួរវាររូវការការសាអ រធំ។ ដោយររាមរួធូល៊ី និង
ដជៀសវាងការលបួងឱ្យររែរ់រងរញ្ចរ ់ឬរញ្ចរ ់អនរនឹងដ ើញថា ររូវការរិែរួែែំន៊ុររន៊ុងវធិ៊ីប្ថ្ទអំ៊ុែទ្ិរ។ 

អវ៊ីប្ដលររវូររដមើលដៅដលើដម  
រពាន៖ រ៊ុំរំែរដ់រដ សកូែរែស់អនរដៅដលើរពេះោទ្ិរយ ឬរប្នលងណាមយួដៅជិររពេះោទ្ិរយ! ការខូែខារភាល មៗ និង

មនិោែររ ែវ់ញិោែដរើរានដ ើង រមួទងំពិការប្ភនរនងប្ដរ! 
 

រ៊ុំឱ្យរ៊ុារដរែើដរដ សកូែដោយោែ នមន៊ុសសដពញវយ័ 
ការររួរពិនិរយររែដ់ពលដវោ រពេះោទ្ិរយសថិរដៅព៊ីដលើដនារ។ 
 

ានសរលដោរទងំមូលរនវរថ៊ុប្ដលោែដមើលដ ើញដៅដលើដម ដពលយែ ់ដូដែនេះដរើមយួចែដ់នាើមដៅឯណា? ាការ
រែដសើរណាស់ សូមពិនិរយដមើលវរថ៊ុប្ដលោែដមើលដ ើញដរែើនែំន៊ុរាម៊ុនសិន។ 



 

7 ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្ទសរូមនិ (BSI) 
 

 
រពេះែន័រ 
 
រពេះែន័ររឺាដោលដៅង្កយរសួលែំន៊ុររន៊ុងការប្សវងររដៅដពលយែ។់ ដៅដពលប្ដលវាសថិរដៅរន៊ុងទ្៊ីត្តងំដពញដលញ 
ដៅដពលប្ដលម៊ុខទងំមូលររូវានភល ឺដនេះវាងូរដពលយែា់មយួនឹងពនលឺពែ៌រារ ់ោងដែញព៊ីរនរដម ប្ដលដៅ
ដសសសល់ព៊ីវរថ៊ុប្ដលភលែឺំន៊ុរ។ ដពលដវោដល៏អែំន៊ុរដដើមប៊ីដមើលរពេះែន័រ ត្តមពិរមនិប្មនាដពលប្ដលវាដពញដទ្ ែ ៊ុប្នា
ដៅដពលណារា៏នរហូរដល់ររ៊ីាសទ្៊ីមយួ ដនេះរឺាដពលប្ដលម៊ុខហារដូ់ែាានពនលឺ ររ់ណាា ល។ Terminator 
ដៅដលើរពេះែន័រ ប្ដលាែនរ រប់្ែងប្ែររវាងងងឹរ និងពនលឺ ែង្កា ញព៊ីលរខែៈលអែំន៊ុរ ដូែារដដេ ភនដំភលើង និងភន។ំ 
 
ភព 
 
ភពននរឺារដរូរនរែពន័ធរពេះោទ្ិរយរែស់ដយើង។ ទងំដនេះានទ្ំហំចែព់៊ីរូែធារ៊ុថ្ែទ្ំហំរពេះែន័រ រហូរដល់ដ៊ុំឧសែ័នយ
រស ប្ដលោែនរ៊ុរប្ននដ៊ីាន 1000 ។ ដដើមប៊ីប្សវងររភពនន ទមទរពរ័ា៌នមយួែំនួនអំព៊ីដពលប្ដលពួរវាោែដមើល
ដ ើញ។ ទ្សសនវដា៊ីត្តរាសាស្ទសាដូែា SkyNews ឬ Sky និងដរដ សក៊ុែ នឹងនាល់ឱ្យអនរនូវទ្៊ីត្តងំរនភពននព៊ីមយួប្ខ
ដៅមយួប្ខ។ មន៊ុសសភារដរែើនប្ដលានររដ រដមើលដពលយែ ់រែប្ហលាានដ ើញភពមយួែំនួន ែ ៊ុប្នាមនិានដឹង
ព៊ីវាដទ្។ ភពមយួ ដៅដពលប្ដលវាែាស់ព៊ីដជើងដម  នឹងមនិរពិែប្ភនរដូែផ្ក យដនេះដទ្។ ពរួវាររូវានដោេះរសាយ
ដោយប្ភនរដូែាាល់រូែៗ នរ៊ុយព៊ីផ្ក យប្ដលានពនលឺរិែៗ។ ភពប្ដលង្កយរសួលដមើលែំន៊ុរ ដៅដពលប្ដលពួរវាោែ
ដមើលដ ើញរឺ Venus, Mars, Jupiter និង Saturn, Uranus និង Neptune ។ ារររឺាវរថ៊ុប្ដលររូវររដមើល ែ ៊ុប្នាា
ធមែត្តវាសថិរដៅដរកាមដនារ ដហើយាដរឿយៗាែញ្ហា រែឈមរន៊ុងការប្សវងររ។ ភពភល៊ុយរូរូែដពរសរាែដ់រដ សក៊ុែ
ភារដរែើនដរកាម 10" ដូដែនេះរ៊ុំារមភអំព៊ីការប្សវងររវាដៅដពលដនេះ។ 
 
ភពន៊ីមយួៗានទ្សសនៈរួរឱ្យចែោ់រមែែ៍ដរៀងៗខលួន។ Venus ររូវានររែដែេ ែដ់ោយពពរ ដូដែនេះអវ៊ីប្ដលដយើង
ដ ើញរឺាពនលឺដភ៏លខឺាល ងំែំន៊ុរ ប្ដលភលែឺំន៊ុរដៅាែន់ឹងរពេះែន័រ ដទេះាោ ងណា វាដូែារពេះែន័ររែស់ដយើងឆ្លងការ់
ដំណារក់ាល។ មា ងវញិដទ្ៀរ រនរភពប្ននដ៊ីនឹង ខែៈដពលប្ដលវាដធវើដំដែើ រជ៊ុំវញិរពេះោទ្ិរយ ហារដូ់ែាានពនលឺ 
ខ៊ុសៗោន ។ ដនេះនាល់ឱ្យភពប្ននដ៊ីនូវរាងអឌ្ឍែនរខ៊ុសៗោន  ដូែារែសិនដែើខាមំយួររូវានយរដែញព៊ីវា។ ភពអង្កគ ររឺា
ភពររហម។ វាានពែ៌ររហមរួរឱ្យររស់ាគ ល់ដៅដពលដ ើងព៊ីដលើដជើងដម  ដហើយដលែដធាល ដូែាដភលើងដៅដលើដម 
ដពលយែ។់ ពនលឺារប់្សាងរនភពអង្កគ រប្រែរែួលដៅដពលប្ដលភពប្ននដ៊ីវលិជ៊ុំវញិរពេះោទ្ិរយ ដូដែនេះដពញមយួដពលប្ដល
វាោែដមើលដ ើញដោយពួរដយើង វានឹងភល ឺនិងរសោែ ់ោរស័យដលើរដែៀែប្ដលភពទងំព៊ីររែស់ដយើងរដរមៀែោន
ទរទ់្ងោន ដៅវញិដៅមរ។ 
 
 

ភពរពហសបរិ៍រឺាភពដធ៏ំែំន៊ុរដៅរន៊ុងរែពន័ធរពេះោទ្ិរយរែស់ដយើង។ វាាភពប្ដលភលាឺងដរទ្៊ីព៊ីរែនរ ែព់៊ី Venus។ 
ភពរពហសបរិ៍រា៏នរពេះែន័រប្ដល 4 ោែដមើលដ ើញោ ងង្កយរសួលត្តមរយៈដរដ សក៊ុែ។ ត្តមពិរដៅដពលប្ដលអនរ
ដមើលពួរដរដពញមយួោា ែ អនរនឹងដ ើញថាពួរដរផ្ល ស់ែាូរទ្៊ីត្តងំរែស់ពួរដរទរទ់្ងោន ដៅវញិដៅមរ និងដៅកានភ់ព
រពហសបរិ៍។ វាោែដៅរែួាមយួនឹងការដរៀែែំប្ននការោ ងរែុងរែយរ័ន ដដើមប៊ីដ ើញរពេះែន័រមយួារទ់ងំដៅខាងម៊ុខ 
ឬដៅព៊ីដរកាយភពរពហសបរិ៍ ដៅដពលពួរដរដធវើដំដែើ រជ៊ុំវញិភពរែស់ពួរដរ។ លរខែៈពិដសសដអ៏សាច រយមយួដទ្ៀរ
រែស់ភពរពហសបរិ៍រឺលំនបំ្ខសររវា រព់ពរ។ ភពរពហសបរិ៍រឺដៅរស់ាមយួនឹងសរមែភាពោកាសធារ៊ុ ដហើយពពរ
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រែស់ភពប្ននដ៊ីានែដងកើរដ ើងត្តមដពលដវោដៅាប្ខសររវា រប់្ដលោែដមើលដ ើញដោយប្រវយឺរ ដៅដពលប្ដល
ដម រែស់ដយើងអន៊ុញ្ហា រ។ 
 
ភពដៅរ ៍ប្ដលាភពធំទ្៊ីព៊ីរមនិភលដូឺែភពរពហសបរិ៍ដទ្ ដហើយរពេះែន័ររែស់វាមនិោែដមើលដ ើញត្តមរយៈដរដ សក៊ុែរូ
ែៗ។ ដទេះោ ងណារដ៏ោយ វាានរងវងធ់ំខាល ងំណាស់ ប្ដលពទ័្ធជ៊ុំវញិភពប្ននដ៊ី ប្ដលពិរាអសាច រយណាស់។  
ភពដនេះានពែ៌ដលឿងដសលរដូែែិដញ្ច ៀន ែ ៊ុប្នាអនរោែែំណាយដពលរាែដ់ា ងដដើមប៊ីដមើលវរថ៊ុទងំដនេះ។ ការប្ែងប្ែរដធ៏ំ
ដៅរន៊ុងែិដញ្ច ៀនរឺប្ននរ Cassini ោែដមើលដ ើញដៅរន៊ុងប្រវយឺររូែមយួ រែសិនដែើការដមើលានសថិរភាព។  
 
ភពអ ៊ុយរា ន៊ុស និងែិែទូ្ន រឺាររុមឧសែ័នយរសរនរែពន័ធរពេះោទ្ិរយ។ ពួរវាមនិនាល់នូវដទ្សភាពដអ៏សាច រយដូែាភព
រពហសបរិ៍ ឬភពដៅរដ៍ទ្ ដទេះាោ ងណារដ៏ោយ ពួរដរាប្ននរមយួរនររួសាររែស់ដយើង ដហើយារង្កវ នរ់ន៊ុងការដមើល
ដ ើញ ដរ េះពួរដរោែាែញ្ហា រែឈមរន៊ុងការប្សវងររ។ 
 
ដលើសព៊ីរែពន័ធរពេះោទ្ិរយរែស់ដយើង ានវរថ៊ុាដរែើនប្ដលររូវានររដ ើញ។ កាឡារស់៊ុ៊ី ែ៊ុ ែ ៊ីឡា និងែដង្កក មផ្ក យ
ានដរែើន។ 
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រែរិែរាិការរែស់ Air Cushion Table 
 

Ⅰ. ការដរែើរាស់៖ សិរារាល ងំែំែ៊ុ ែរមួរនសាសធារ៊ុ និងការរោយ លរខខែឌ លំនឹងរាល ងំម៊ុ។ំ 
II. ការែដងកើរ:  
1. ដៅខាងដរកាមឌ្៊ីស Ф400MM រឺាសសរសាមភែញ្ឈរ ែ៊ុងទងំព៊ីររឺវ ៊ីសសពឺ និងមូលោា នែ៊ីរជុង រមួែញ្ចូ ល
ោន ដៅរន៊ុងត្តរាងមយួ ដហើយដៅដលើមូលោា នែ៊ីដងររូវានដលើរ។  
2. ានអរ័សែញ្ឈរ Ф6.5MM ដៅដលើរណាា លរនឌ្៊ីសឌ្៊ីសប្ដលានសាល រសញ្ហា  0-360 ° អែបែរារនការ
ដធវើលិែិររមរឺដឺដររ 0.5 ។  
3. ឌ្៊ីសររូវានែំ រដ់ោយរ  រប្ននរខាងរ៊ុែំនួនែនួ សំែ៊ុំ រនរូដរនធែំននួែនួ ប្ខសែនរ រប់្ដលានការទញែ៊ី 
និងប្ខសទញែំននួែនួ ប្ដលានរងវងរ់ាល ងំ Ф23MM ។ 
Ⅲ. ដោលការែ៍,  

ការសំដោរ និងការែំប្ែររនែំែ៊ុ ែសរ៊ុែ អន៊ុវរាត្តមែាែា់ រា ប្ ល ឥទ្ធិពលរនរាល ងំោែ
ជំនួសឥទ្ធិពលរនរាល ងំព៊ីរ រាល ងំដនេះររូវានដរដៅថា រាល ងំលទ្ធនល រាល ងំលទ្ធនលរឺរោនប់្រ
ាប្ននរប្ដលដៅាែោ់ន សរាែអ់ងកររ់ទូ្ងា រា ប្ ល។  
Ⅳ. ការដរែើរាស់:  

យរប្ខសទញប្ដលានែនួទញត្តមរូែ ដោយានទ្មានែ់៊ីឈ៊ុរ និងរ  រត្តរាងប្ដលការត់្តម
ទ្មានរ់រូវោរម់៊ុ ំនិងប្រសរមួលម៊ុតំ្តរាងប្ដលដធវើឲ្យរងវងរ់ាល ងំ និងរ  រនិងអរ័សរណាា លនា៊ុ ំ និងាមយួ 
រនរនររ៊ុ និងោែ នែលន។ ដៅដពលដនេះ វាានែញ្ហា រថ់ារាល ងំលទ្ធនលរនរាល ងំែ៊ីរឺសូនយ។  
សំែ៊ុំ ទ្មានែ់៊ី និងទញែ៊ីប្ដលសងករដ់លើរនររ៊ុ ាននិោយថា ទ្ំហំ និងទ្ិសដៅរនរាល ងំន៊ីមយួៗ។ 
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ែង្កា ញព៊ីការសំដោរ និងការែំប្ែររាល ងំ៖ ដោងត្តមខាងដលើ ដរទ្មានព់៊ីរររុម ដៅដពលដនេះ 
ដរកាមសរមែភាពរនទ្មានរ់រុមមយួ រាល ងំដរាទ្ិ៍ដែញព៊ីរណាា ល។  
ដធវើការទញសំដៅដលើការទញទ្មានព់៊ីរររុមប្ដលដៅសល់ព៊ីទិ្សនរ៊ុយទញដែញព៊ីរ  រែំដហៀងរ៊ុ (រល
ររមូវរ  រដៅទ្៊ីត្តងំប្ដលររូវនឹងទិ្សនរ៊ុយ) ពយួរទ្មានដ់សែើោន ដៅខាងដរកាម ដៅដពលដនេះ ែិដញ្ច ៀនែងខំ
សាេ រការរែមូលនា៊ុ ំដៅទ្៊ីត្តងំអរ័ស។ ដូដែនេះទិ្សដៅររុមដនេះរនរាល ងំប្ដលនលិរដោយទ្មាន ់ដហើយ
ទំ្ហំ និងឥទ្ធិពលរែស់វាដសែើនឹងឥទ្ធិពលប្ដលនលិរដោយរាល ងំដរដែញព៊ីរ។ ែនរ ែម់ររាល ងំ
ប្ដលារាល ងំលទ្ធនលរនរាល ងំដរដែញព៊ីរ ែំប្ែររាល ងំដរដែញទងំព៊ីររឺារាល ងំធារ៊ុនសរំន
រាល ងំដនេះ។  

ែង្កា ញព៊ីការសំដោរ និងការែំប្ែររាល ងំ៖ ដោងត្តមខាងដលើ ដរទ្មានព់៊ីរររុម ដៅដពល
ដនេះ ដរកាមសរមែភាពរនទ្មានរ់រុមមយួ រាល ងំដរាទ្ិ៍ដែញព៊ី 
រណាា ល។ ដធវើការទញសំដៅដលើការទញទ្មានព់៊ីរររុមប្ដលដៅសល់ព៊ីទិ្សនរ៊ុយទញដែញព៊ីរ  រ
ែំដហៀងរ៊ុ (រលររមូវរ  រដៅទ្៊ីត្តងំប្ដលររូវនឹងទិ្សនរ៊ុយ) 

ពយួរទ្មានដ់សែើោន ដៅខាងដរកាម ដៅដពលដនេះ ែិដញ្ច ៀនែងខំសាេ រការរែមូលនា៊ុ ំដៅទ្៊ីត្តងំអរ័ស។ 
ដូដែនេះទិ្សដៅររុមដនេះរនរាល ងំប្ដលនលិរដោយទ្មាន ់ដហើយទំ្ហំ និងឥទ្ធិពលរែស់វាដសែើនឹងឥទ្ធិ
ពលប្ដលនលិរដោយរាល ងំដរដែញព៊ីរ។  

ែនរ ែម់ររាល ងំប្ដលារាល ងំលទ្ធនលរនរាល ងំដរដែញព៊ីរ ែំប្ែររាល ងំដរដែញទងំព៊ីររឺ
ារាល ងំធារ៊ុនសរំនរាល ងំដនេះ។ 

ការដនរៀងផ្រ រក់ាររូសប្ននទ្៊ី៖ សាសភាពរាល ងំម៊ុពំ៊ីរ និងវធិានរនការែំប្ែរ ដដើមប៊ីអន៊ុវរាត្តម
ែាែា់ រា ប្ ល រូរទំ្ហំ ទិ្សដៅរនរាល ងំទងំែ៊ីប្ដលានដលែដ ើងដៅដលើការពិដសាធនខ៍ាងដលើ
ដលើររោសសាវ៊ុែិទ្រ័ ដដើមប៊ីជំនួសរាល ងំលទ្ធនលរនរាល ងំសាសធារ៊ុែដងកើរាវ៊ុែិទ្រ័ជដរម ប្ននទ្៊ី 
ដោយានែនរ រែំ់ន៊ុែរភាា ែរ់ាល ងំសាសភារព៊ីរ ដហើយរាល ងំលទ្ធនលរពួញកាល យារែដល ូរកា
ម។   

 
component force 
                          component force 

             
 
 
                           resultant force     
 

 

 

 



 

3 ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្ទសរូមនិ (BSI) 
 

ផ្ល ស់ែាូរទ្មានរ់នទំ្ងននិ់ងម៊ុនិំងែំែ៊ុ ែសរ៊ុែរនរាល ងំពិដសសដូែាទំ្ហំដូែោន  120 ° រាល ងំសាស
ភារដូែា ឯរត្តទ្៊ី 4 ទំ្ពរ ់3 ដធវើមាងដទ្ៀរការពិដសាធនោ៍ែររូវានដនរៀងផ្រ រ។់ ការសំដោរ
រាល ងំម៊ុ ំនិងការែំប្ែររឺរសែនឹងែាែា់ រា ប្ ល។  
ដោយការពិដសាធន៖៍ ដៅដពលប្ដលរាល ងំលទ្ធនលរនែំែ៊ុ ែទូ្ដៅមយួែំនួនរឺសូនយ ែំែ៊ុ ែែងខំ
រន៊ុងលំនឹង។ 

 Ⅴ. ែំណាំ៖  
1. ម៊ុនដពលពិដសាធន ៍រនររ៊ុានដនររដៅររមរិដោយែ៊ុងែញ្ចែរ់នវ ៊ីសររមរិ;  
2. ែិដញ្ច ៀនែងខំដរកាមឥទ្ធិពលរនរាល ងំដរែើននេ៊ុ ំាមយួអរ័សរណាា ល ររមមឹម៊ុរំនរ  រត្តរាងដោយរែុង
រែយរ័ន។ ែនរ ររ់រហមដៅដលើរ៊ុរួរប្រររូវានររមមឹាមយួរនររ៊ុរណាា ល។ ដៅដពលប្ដលការ
ររិរឋរិិវនារនរ  រានដធវើឱ្យានរំហ៊ុសទ្៊ីត្តងំម៊ុាំនដរើរដ ើង រដានវាយរែហារដោយែិដញ្ច ៀន
ថាមពល និងប្រររមូវាររោា នរនត្តរាង ដធវើឱ្យែិដញ្ច ៀនែងខំដៅទ្៊ីត្តងំរណាា លដៅប្រានលរខែៈ
ធមែារិ ការែ់នថយរំហ៊ុសរន៊ុងការពិដសាធន។៍  
3. ដររនធដោរដែញ ដដើមប៊ីររាស៊ុវរថិភាព។ ការជួែរែជ៊ុំោន  និងការរ៊ុេះដរ ើត្តរាង ដដើមប៊ីការ រែនរេះ 
ាររោា ន និងអរ័សរណាា ល អរ័សមនិការប់្រងដៅនឹងរ៊ុ រួរប្រររូវានដោេះររងដ់ោយញញួរថ្នមៗ។ 

 





 

1   ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្ទសរូមនិ (BSI) 
 

ដសៀវដៅប្ែនអំំព៊ី ELECTRONIC BALANCE 
 

I. ការពិពែ៌ន 
   សមរ៊ុលយដអ ិែររូនែិដស រ ៊ី HC ទ្ទ្ួលយរដកាសិកានរ៊ុររនឈ៊ុររនរែដភទ្ប្ដលធនរ់ទនំឹងការសដស្ទង្កគ េះ
ែនរ នរ់ន៊ុងភាពររឹមររូវខពស់ និង microprocessor រន៊ុងម៊ុខង្ករខពស់ និងថាមពលទែ។ វារមួែញ្ចូ លម៊ុខង្ករ
ដូែខាងដរកាមៈ ការររិរដោយខលួនឯងដោយសវ័យរែវរា។ិ Tare, ការែងច,ំ ការរាែន់ងិការែងអ៊ុលែង្កា ញ
រំហ៊ុសនិងការដរៀែែំសាមញ្ា ដោយការរែនសាមញ្ា ! រែរិែរាិការែ េះពនលឺ ង្កយរសួលដមើល ការសាអ រសាម
ញ្ា។  
 

II. រែរិែរាិការ 
1. ោរស់មរ៊ុលយដៅដលើរ៊ុរដោងនិងសថិរភាព។ សូមប្រររមូវសមរ៊ុលយត្តមរយៈវ ៊ីសប្រររមូវដៅប្ននរខាង

ដរកាមរនសមរ៊ុលយ រែសិនដែើត្តរាងមនិរដោង ឬដថ្រ។ ដជៀសវាងការរញ័ំរ ពនលឺរពេះោទ្ិរយ ែលនខយល់ 
និងដមប្ដរ។ 

2. ស៊ីរ៊ុែា ភាពខយល់រួរររាដៅស៊ីរ៊ុែា ភាពរែប្ហល 5 ℃ - 35 ℃ ររែដ់ពលដវោាមយួនឹងររមរិ
សំដែើ មប្ដលទរទ់្ងរែប្ហល 50% -80% RH ។ 

3. សមរ៊ុលយទ្ទ្ួលយរវ  ៊ុលែញ្ចូល AC រន 220V/50Hz ។ 
4. សូមភាា ែក់ារនគរន់គងថ់ាមពល និងដែើរសមរ៊ុលយ។ វានឹងែង្កា ញ “8.8.8.8.8.8”, “Max, Capacity” នងិ 

“_ _” មយួជហំានមាងៗ។ អនរោែដរែើវាានែនរ ែព់៊ីវាែង្កា ញ "0", "0.0" ឬ "0.00" ។ (អនរានរំដៅ
សមរ៊ុលយរយៈដពលរនលេះដា ងកានប់្ររែដសើរ។ ) 

5. ោរវ់រថ៊ុប្ដលអនរែងថ់្លឹងដៅដលើែនរេះរ៊ុលយភាព វានងឹែង្កា ញររមលទ្មាន។់ 
6. ោរធ់៊ុងមយួដៅដលើែនរេះសមរ៊ុលយ រែសិនដែើអនរែងថ់្លឹងវរថ៊ុប្ដលានទ្៊ីត្តងំដៅរន៊ុងធ៊ុង។ ែ៊ុែរោែែ់៊ុែ 

"TARE" ដដើមប៊ីសូនយការែង្កា ញ។ ោរវ់រថ៊ុដៅរន៊ុងធ៊ុង; សមរ៊ុលយនឹងែង្កា ញររមល 
ទ្មាន។់ 

7. ោររ់៊ុងរនឺរ័ដៅដលើសមរ៊ុលយ រែសិនដែើអនរររូវការធ៊ុងដដើមប៊ីនរ៊ុរវរថ៊ុ។ ែ៊ុែរោែែ់៊ុែ "COU" ដដើមប៊ី
រំែរែ់ំនួនមធយម។ ោរវ់រថ៊ុែំនួន 10 ប្ដលអនរែងថ់្លងឹដៅដលើែនរេះសមរ៊ុលយខែៈដពលប្ដលសម
រ៊ុលយែង្កា ញ "10" ភល។ឺ ែ៊ុែរោែែ់៊ុែ “COU” ដដើមប៊ីែញ្ហា រស់មរ៊ុលយនឹងែង្កា ញ “_ _ _” ។ ែនរ ែព់៊ី
ដនេះសមរ៊ុលយនឹងែង្កា ញ "10" ។ វាាននយ័ថាអនរានែញ្ចែក់ារដំដ ើងរនែនំួនមធយម។ ឥ ូវដនេះ
អនរោែរាែវ់រថ៊ុ។ ែ៊ុែរោែែ់៊ុែ "COU" រែសិនដែើអនរែងដ់រែព៊ីការ 
រាែ។់ 

8. ែ៊ុែរោែែ់៊ុែ “COU” ាម៊ុនសិន។ ែនរ ែម់រែ៊ុែ “COU” មាងដទ្ៀរដដើមប៊ីដរជើសដរ ើសជួរែំនួនមធយមព៊ី 
“10” ដល់ “250” រែសិនដែើអនរែងរ់ាែ ់ឬរែមូលវរថ៊ុដនសងៗ។ ឥ ូវដនេះអនរោែដរែើវាត្តមជំហានទ្៊ី 7 
(រែរិែរាិការ)។ អនរានដរជើសដរ ើសដលខមធយមធំសរាែក់ាររាែក់ានប់្រ 
រែដសើរ។ 



 

2                         ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្ទសរូមនិ (BSI) 
 

III. ការររិរត្តមខាន រ 
ែ៊ុែ "CAL" ឱ្យាែរ់យៈដពល 5 វនិទ្៊ី សមរ៊ុលយែង្កា ញ "1000.00" ឬ "500.00" ឬ "200.00" ឬ 

"50.000" ។ ែនរ ែម់រែ៊ុែ “COU” ឱ្យាែរ់យៈដពល 5 វនិទ្៊ី រ៊ុលយភាពែង្កា ញររមលទ្មាន ់4 ដនសងោន  ោរ់
ទ្មានដ់ៅដលើែនរេះសមរ៊ុលយមាងមយួៗ។ ដៅទ្៊ីែំន៊ុរយរទ្មានែ់៊ុងដរកាយដែញ; វាែង្កា ញ "0", "0.0" ឬ 
"0.00" ។ អនរានែញ្ចែក់ារររិរត្តមខាន រ។ 
 

IV. រំែរែ់ណំា ំ
1. រែសិនដែើវរថ៊ុរែស់អនរនរ៊ុរដលើសទ្មាន ់ 0.2 ភាររយរនសមរថភាពដពញដលញ សូមដរវរថ៊ុរែស់អនរដែញ

ដៅដពលដនេះ។ 
2. សូមែាូរចនសមរ៊ុលយដៅត្តមទ្ិសដៅរនរដដា ង រែសិនដែើអនរែងយ់រខរេះដែញ។ រ៊ុំដលើរវាដោយផ្រ

ល់។ 
3. ត្តរាងពរ័ា៌នរំហ៊ុស 

ពរ័ា៌នអំព៊ី
រំហ៊ុស 

ការែញ្ហា រ ់ រែរិែរាិការ 

── 

វាាននយ័ថាទ្មានរ់ែស់វរថ៊ុដៅ
ដលើែនរេះសមរ៊ុលយររឺិែាង 0 
រកាម។ 
 

រំែររ់៊ុលយភាព 

------ 
វាាននយ័ថាទ្មានរ់ែស់វរថ៊ុដៅ
ដលើែនរេះសមរ៊ុលយរឺដលើសទ្មាន។់ 

រំែររ់៊ុលយភាព 

Err-1 
វាាននយ័ថាអនរដែើរនងិែិទ្សម
រ៊ុលយាែនាែនរ ែ។់ 

ែិទ្សមរ៊ុលយ។ ែនរ ែ់
មរដែើរវាែនរ ែព់៊ី 3 វ ិ
នទ្៊ី។ 

Err-2 
វាាននយ័ថាទ្មានរ់ែស់វរថ៊ុមនិ
ានដសថរភាព។ 

រ៊ុំដំដែើ រការអវ៊ីទងំអ
ស់។ 

 

V. ា រា ប្ម ររ 
Model 10307-620G 
Max. capacity 620g 
Min. reading 0.01g 
Scale interval 0.1g 
Pan size 130mm 
Power supply AC 220V/550HZ 



 

1 ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្ទសរូមនិ (BSI) 
 

GALVANOMETER 
I. លរខែៈែដែចរដទ្ស 

- ររមល៖   

-30μA-30μA 

-3mA-3mA 

-100mV-100mV 

-រំររិរនភាពារោ់រ：់2.5% 

-parallax mirror 

-zero regulate 

-Large dial graduated 

-Black terminal security for the common entrance 

-Red safety terminals for different ratings 

-Electrical Protection 

-Connection via 4mm safety sockets 

-Plastic box(L×W×H)：210×150×60mm 

II. ការយរែិរាទ្៊ុរោរ ់

ោរឧ់ែររែ៍រន៊ុងទ្៊ីត្តងំដនេរោ ងលអឥរដខាច េះ។ 

ដនរៀងផ្រ រសូ់ែនររររូវានរំែរដ់ៅទ្៊ីត្តងំសូនយ ទ្ទ្លួខ៊ុសររូវែំដ េះវ ៊ីសប្រររមូវ។ 

ម៊ុនដពលភាា ែឧ់ែររែ៍ានដសៀរវ៊ី រែសិនដែើជួររនែរនា ឬវ  ៊ុលមនិររូវានដរដឹង សូមោរប់្ខសប្ដលនឱំ្យភាា ែ់

ដៅសាថ ន៊ីយរនររមរិធំែំន៊ុរ ដដើមប៊ីដជៀសវាងការខូែខារដល់ឧែររែ៍។ ែង្កអ រក់ារនគរន់គងថ់ាមពល ម៊ុន

ដពលោរអ់នារការនមំ៊ុខរនការវាស់ោងំរងស់៊ុ៊ីដរ។ រែសិនដែើមា៊ុលឈានដល់ររមរិរំែរ ់សូមែិទ្ថាមពល

ឧែររែ៍រែស់អនរភាល មៗ។ 



 

2 ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្ទសរូមនិ (BSI) 
 

ត្តមរយៈសាថ ន៊ីយប្ដលានពែ៌និងនិមរិាសញ្ហា រឺង្កយរសួលរន៊ុងការភាា ែ។់ ការសាអ រឧែររែ៍ររូវាន

ពិពែ៌នដៅរន៊ុង "ការប្ថ្ទ"ំ ។ 

III. ការប្ថ្ទ ំ

ដៅដពលដរែើានររឹមររូវ មនិររូវការការប្ថ្ទដំទ្។ ម៊ុនដពលរែរិែរាិការណាមយួដដើមប៊ីផ្ល ស់ែាូរហវ៊ុយស៊ុ៊ីែ 

សូមរារដថាររូវផ្ា ែឧ់ែររែ៍។ ែនរ ែម់រដោេះវ ៊ីសដដើមប៊ីដរររមែដែញ ជនំួសហវ៊ុយហស៊ុ ៊ីែប្ដលានែញ្ហា

ាមយួនឹងហវ៊ុយហស៊ុ ៊ីែប្ដលានលរខែៈដូែោន ។ ការោងសាអ ររែអែរ់រូវដរែើររណារទ់្ន ់និងោែ នសារ

ធារ៊ុរោំយ។ 
 


