
EN
50131

2
GRADE

EU
MADE IN

សន្ត ិសុខបុព្វលាភអឺរ បុ& 

ដំណ ោះស្រាយឆ្លា តវៃ

សុវត្ថ ិភាព | ការលួងលោម | គុណភាព | ការចូលល្រើពមចងា យ



Intuitive two-button control

JABLOTRON 100+ System ងនភាពងាយ្សួលក្ន ុងការ្គរ់្គង ដែលអ្នក្

នឹង្គរ់្គងវាលោយការលែើរទិញឥវា៉ា ន់ចុងសប្តា ហ៍ររស់អ្នក្លៅក្ន ុងដែររស់អ្នក្។

អ្វ មដែលអ្នក្្ត្ូវល វ្ ើគឺចុចរ ូត្ុងដនដននក្លរៀងៗខ្ល នួលហើយនាល់សិទធ ិឱ្យខ្ល នួឯង។

្រសិនលរើអ្នក្រដនថមឧទាហរណ៍យានោា ននាលពលអ្នាគត្ ចំនួនដនដននក្អាច

្ត្ូវប្តនព្ងមក្្គរ់លពលលោយគ្មា នរញ្ហា ។

ស្ររប់ស្ររងផ្ទោះរបស់

អនកតាមៃធីិណផ្េងណ ៀត
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្រព័នធ Jablotron អាច្ត្ូវប្តនភាា រ់លៅនឹង

មជ្ឈមណឌ លសនា ិសុខ្ ដែលក្ងល ំងជ្ំនាញ្តួ្ត្

ពិនិត្យ និងែំលណើរការរប្តយការណ៍សុវត្ថ ិភាព

ទាងំអ្ស់ 24/7 ។ ក្ន ងុក្រណមងនលហត្ុការណ៍

លក្ើត្ល ើង រុគគលិក្សនា ិសុខ្នឹងទាក្់ទង ឬមក្

ជ្ួយសលគងាគ ោះភាល មៗ
GUARDING

24H A DAY

Four steps  

to security

190+
PRODUCTS

ការរដ ូរតាមរំណងឧរក្រណ៍ឥត្ដខ្ែ

និងដខ្ែអ្នុញ្ហា ត្ឱ្យងនការែំល ើង

ដែលងាយ្សួលល្រើក្ន ងុអ្គ្មរក្ន ងុត្ដមល

សមរមយ។

លលើសពមលនោះ ជ្ល្មើសដនការត្ភាា រ់ទាងំ

ពមរលនោះអាចរមួរញ្ច ូលគ្មន លោយលសរ។ី

្រព័នធសុវត្ថ ិភាព្រក្រលោយវជិ្ជា ជ្មវៈលនោះការពារអ្នក្មិន្ត្ឹមដត្្រឆំងនឹងលោរ
រ ុល ណ្ ោះលទ រ ុដនា ដែមទាងំ្រឆំងនឹងល ល្ ើង ទឹក្ជំ្នន់ ឬការលលចធ្លល យឧសា ័ន លហើយ

ក្៏អាច្គរ់្គងក្ំលៅ ឬឧទាហរណ៍លរើក្ទាវ រយានោា នររស់អ្នក្។

អ្រគុណចំលពាោះឧរក្រណ៍រាវរក្ែ៏្ំទូោយ វាអាចស្មរខ្ល នួប្តនទាងំត្្មូវការសុវត្ថ ិ

ភាពររស់្គួសារ និងត្្មូវការជ្ជក្់ោក្់ររស់្ក្មុហ ុន្ំៗនងដែរ។ ្រព័នធលនោះ

អាច្ត្ូវប្តនល វ្ ើឱ្យ្រលសើរល ើង្គរ់លពលនាលពលអ្នាគត្។ អ្នក្អាចងនរហូត្ែល់

20 ដននក្ដែលល្រើលែើមបម្គរ់្គងដននក្នមមួយៗលៅលលើកាា រចចុររស់អ្នក្។

JABLOTRON 100+ security system
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ការពារផ្ទោះន្ិងស្ររួារ

របស់អនក

ការជូ្ន

ែំណឹង

សនា ិ
សុខ្

ទរ់សាា ត្់

ការ
ឈ្លល នពាន

លសចក្ា មជូ្ន

ែំណឹង
រនាា ន់

្រព័នធសុវត្ថ ិភាព

5 ្សទារ់
សុវត្ថ ិភាព
ទិនននយ័

ក្ំលៅ

ដទម ូសាា ត្្គរ់្គងសមត្ុណា ភាពលៅ

ក្ន ងុរនារ់នមមួយៗលោយដនែក្លលើក្មា

វវ ិ្ មជ្ជក្់ោក្់មួយ។ ការ ក្ំណត្់ អាច

្ត្ូវ ប្តន ផ្លល ស់ រត ូ រ ្គរ់ លពល លវោ សូ

មបម ដត្ ពម ចងា យ.

សវ ័យស្របៃតត ិកមម

វា អាច ្គរ់ ្គង ល ល្ ើង លសៀគវ ម រនធ ខ្វវ ក្់

្ពម ទាងំ ទាវ រ ជ្ញ្ហា ំង ឬ ការ ល្ជ្ៀត្ ចូល

អាង ទឹក្ និង ការ ធ្លរាសាគសា វាល លមា ។

្រព័នធ លនោះ ក្៏ ប្តន ជូ្ន ែំណឹង ែល់ អ្នក្

ទាន់ លពល ថា ការ ល្រើ្ប្តស់ អ្គគ សិនម ឬ សម

ត្ុណាភាព ្ត្ូវ ប្តន លលើស ពម លនោះ ។

FIRE

លៅលពលដែលឧរក្រណ៍ោរ់សញ្ហា កំ្ណត់្

កំ្ហារ់ដនដនែង ឬភាពខុ្សគ្មន ដនសមតុ្ណា ភាព

លៅក្ន ុងរនា រ់។ សំល ងលរាទិ៍នឹងល វ្ ើឱ្យសុមដរ៉ាន

សក្មាភាល មៗ លហើយជូ្នែំណឹងែល់

មជ្ឈមណឌ លទទួលសំល ងលរាទិ៍ ដែលនឹងលៅ

្ក្មុពនល ត់្អ្គគ ម្័យ។

CO GASES

ឧរក្រណ៍ោរ់សញ្ហា រក្ល ើញឧសា ័

នពុល CO លហើយសំល ងលរាទិ៍រនល ឺ
ល ើងលែើមបម្ពងនអ្នក្ មុន

លពលសុខ្ភាពររស់អ្នក្្តូ្វប្តន
គំរាមកំ្ដហង

FLAMMABLE GASES
ឧរក្រណ៍ោរ់សញ្ហា អាចែឹងពមការលលចធ្លល យដន

ឧសា ័នែូចជ្ជឧសា ័ន្មាជ្ជត្ិ propaneនិង tubal ។
្រព័នធ លនោះល វ្ ើសក្មាភាពសំល ងលរាទិ៍ភាល មៗ រិទ

ការនគត្់នគង់ឧសា ័ន និងល វ្ ើឲ្យខ្យល់លចញចូល

FLOOD
ឧរក្រណ៍ោរ់សញ្ហា រក្ល ើញការ

លលចធ្លល យទឹក្ លហើយ្រព័នធរិទការ

នគត្់នគង់ររស់វា។ វវ ិ្ មលនោះ ទឹក្ជ្ំនន់

អាចលក្ើត្ងនល ើង លហើយការខូ្ច

ខ្វត្កាន់ដត្្ំអាច្ត្ូវប្តនរារាំង។

្គ្មន់ដត្លរើក្ការជូ្នែំណឹង អ្វ ម្គរ់យា ងនឹង្ត្ូវប្តនទាក្់ទងលៅកាន់អ្នក្ល្រើ្ប្តស់ និងមជ្ឈមណឌ ល

សុវត្ថ ិភាពតាមរយៈការជូ្នែំណឹង PUSH សារ SMS ឬការលៅទូរសពា។ វវ ិ្ មលនោះអ្នក្ និង្គួសារររស់អ្នក្
នឹង្ត្ូវប្តនការពារទាន់លពល មិនថាអ្នក្លៅទម្ក្៏លោយ។

ការពារអនកកន ុងករណី 
ក៏ណោយ

JABLOTRON 100+ នឹងមិន្តឹ្មដត្
ការពារនាោះររស់អ្នក្ពមលោររ ុល ណ្ ោះលទ

រ ុដនាដែមទាងំ្ពងនអ្នក្ពមល្គ្មោះថាន ក់្

ដែលនឹងមក្ែល់ ែូចជ្ជការលលចធ្លល យ

ឧសា ័ន ល ល្ ើង ឬទឹក្ជំ្នន់។



ការរមួបញ្ច ូលមុខងារផ្ទោះឆ្លា តវៃ

លំោប់អឺរ ុប

្រព័នធ Jablotron 100+ នាល់នូវមុខ្ងារនាោះឆល ត្ដវជ្ជល្ចើនងាយ្សួលល្រើ និងងនត្ដមលសមរមយ

អ្នក្មិន្ត្ឹមដត្អាច្គរ់្គងឧរក្រណ៍នមមួយៗែូចជ្ជ្រព័នធ លរាទិ៍រ ុល ណ្ ោះលទ រ ដុនាអ្នក្ក្៏អាចរលងា ើត្លស្រយី ូ

នាោះឆល ត្ដវនងដែរ។

ល្សាចទឹក្លោយ

ខ្ល នួឯងតាមកាល

វវភិាគនិងអាកាស

ធ្លត្ុ

្ត្ងទឹក្

អាងដហ

លទឹក្

ទាវ រលរើក្លោយ

សវ ័យ្រវត្ា ិ លៅ

លពលល ល្ ើងរែយនា

ល្ ឺ

ង សុមន

្ត្ជ្ជក្់

រនធ

ថាមពល

ឆល ត្ដវ

ការលរើក្និង

រិទវាំងនន

លោយ

សវ ័យ្រវត្ា ិ

ការរំ ល្ ឺលោយសវ ័យ្រវត្ា ិ

តាមឧរក្រណ៍ោរ់សញ្ហា

និងកាលវភិាគ

កាលវភិាគ៖

កាលវភិាគឆល ត្

ដវទាងំដែា/យរ់

IP Intercoms

ែំល្ោះ

្សាយ

ឆល ត្ដវ



ការ ្តួ្ត្

ពិនិត្យ ្ចក្

ចូល

្រព័នធពនល ឺលរើក្

និងរិទ

រក្ល ើញរងអ ចួលរើក្ ង សុមន

្ត្ជ្ជក្់

ល្សាចទឹក្លោយ

សវ ័យ្រវត្ា ិលៅតាម

កាលវភិាគនិង

អាកាសធ្លត្ុ

សស្រាប់ស្រកមុហ ុន្ ធនាគារ ភ្នន ក់ងាររដឋ

បាល ណោងចស្រក

្រព័នធ លនោះ នឹងកាល យ ជ្ជ ជំ្នួយ ការ ដែល អាច ទុក្ ចិត្ា ប្តន ររស់ អ្នក្ នង

ដែរ ស្ងរ់ ការ ្គរ់ ្គង សិទធិ ចូល ែំលណើរ ការ ។ អ្នក្អាច ោត្់ តំាង សិទធ ិ

ែល់ និលយាជិ្ត្ រហូត្ ែល់ លៅ 600 នាក្់ ទាងំ ស្ងរ់ ្ក្មុ ហ នុ ទាងំ មូល ឬ

ងន ដត្ ដននក្ មួយ រ ុល ណ្ ោះ ដន និលយាជិ្ត្ ទាងំ លនាោះ ។ ល្ៅ ពម ររលិវណ ដែល

អ្នក្ ក្៏ អាច ក្ំណត្់ លពល លវោជ្ជក្់ ដសាង លៅ លពល ដែល ការ ចូល ែំលណើរ

ការ លៅកាន់ ្ក្មុ ហ ុន ្ត្ូវ ប្តន នាល់ ឲ្យ ។ រប្តយការណ៍ ដែលអាច ្ទាំប្តន

យា ង ងាយ ្សួល នឹង នាល់ ឲ្យ អ្នក្ នូវ ទិែាភាព ទូលៅ ដន ការ ចូល ែំលណើរ ការ

និងដននក្ដែលប្តនល្រើទាងំអ្ស់។

ណធវ ើស្របតិបតត ិការស្របតិបតតកិារអាជីៃ
កមមងាយស្រសួលគាម ន្កងវល់

Đóng ổ cắm điện.

ការស្ររប់ស្ររងការចូលណស្របើ

ការស្រតួតព្ិនិ្តយៃតតាន្

IP Intercoms

អត្ថប្រយោជនប៍្រពន័ ធ

សុៃតថ ិភ្នព្ព័្ត៌ាន្អនកណស្របើស្របាស់

ការជូន្ដំណឹងណៅណស្រកាមដីណៅណព្លាន្ការរំោមកំែហង

ដ

ំំណណើរការស្របព្័ន្ធអរគិសនី្ឆ្លា តវៃសស្រាប់ការយិាល័យ

្គរ់្គងមនុសែ

ក្ន ងុ និងល្ៅ

លរើក្ែំលណើរការ

មុខ្ងារដែល

ប្តនក្ំណត្់លពល

សវ ័យស្របៃតតិ
ណព្ញណលញ

24/7

65
្ពឹត្ា ិការណ៍

្រត្ិទិន

រហូត្ែល់

600
រុគគលិក្

ងាយ្សួលល វ្ ើ វមិជ្្

ឈការនិង

្គរ់្គងការចូល

ល្រើរហូត្ែល់

្រព័នធនគត្់នគង់

មជ្ឈមណឌ លសនា ិសុខ្

្គរ់្គងមុខ្ងារទាងំអ្ស់លោយ្គ្មន់ដត្្រព័នធ Jablotron 
100+ ។ អ្នក្អាចលរើក្និងរិទ្រព័នធក្ំលៅពមចងា យ លរើក្និង
រិទទាវ រតាមរយៈពនល ឺល ល្ ើងរែយនា ឬលរើក្ល ល្ ើងលោយសវ ័យ្រវត្ា ិ

លៅលពលនរ្ងន ក្់ងនវត្ាងន។ អ្នក្អាចល្រើរររិទ និង

កាលវភិាគដែលប្តនក្ំណត្់ជ្ជមុនទាងំ្សងុ លែើមបមល វ្ ើឱ្យ

្រត្ិរត្ា ិការកាន់ដត្ងាយ្សួល។



ចូលណស្របើបាន្ស្ររប់ណព្លណៃលា ស្ររប់ ី

កែន្ាងជាមួយកមម ៃធិី My Jablotron

ណផ្ ញើ ៃណីដអូណោយសវ ័យស្របៃតត ិ

60 វវនិាទមលៅលពលលក្ើត្លហត្ុ មិន
ោំប្តច់លមើលកាលមរា៉ា ល្ចើនែងក្ន ងុ

មួយដែា

Livestream

លមើលតាមអ្ុមន្ឺណិត្

និងនាយផ្លា ល់្គរ់លពល

លវោ ្គរ់ទមក្ដនលង

រណស្រាងផ្ទកុ ិន្នន្័យ 3 ឬ 7 វងៃ
ណស្រសចចិតត

ក្ត្់្តា 24 លង ងក្ន ងុមួយដែា

ទាញយក្ក្មា វ ិ្ មលោយឥត្គិត្ដែល

្រត្ិរត្ា ិការ

ងាយ្សួល

្ពឹត្ា ិរ្ត្

ព័ត្៌ងន

លសចក្ា មជូ្ន

ែំណឹង

រចច ុរបននភាពែា ម។

លកខណៈពិ្ណសសជាមូលោឋ ន្

ALARM & 

CAMERA

CONTROL PANEL
លែើរតួ្ជ្ជខួ្រក្ាលដែល្គរ់្គង

្រត្ិរត្ា ិការររស់្រព័នធ និងជូ្ន

ែំណឹងែល់អ្នក្អ្ំពមរញ្ហា ។ លលើសពមលនោះ

ឈុត្ក្ ា្ លក្៏្គរ់្គង្រព័នធ

ទាងំមូលលៅតាមត្្មូវការររស់អ្ន ក្

ល្រើ្ប្តស់នងដែរ។

GLASS FRACTURE DETECTOR

ឧរក្រណ៍ការពារស្ងរ់រងអ ចួនិងទាវ

រ។ ្រសិនលរើទាវ រ្ត្ូវប្តនរំនលិចរំផ្លល ញ

ឧរក្រណ៍នឹងរងាការជូ្នែំណឹង។

ែូលចនោះឧរក្រណ៍អាចការពារនាោះ ររស់

អ្នក្ជ្ជរនារនាា រ់ លៅលពលអ្នក្លគង

SIREN 

ក្ណា ឹងនឹងរនល ឺល ើងលៅលពលដែល

ងនសំល ងលរាទិ៍លែើមបមរារាំងលោរ និង

ជូ្នែំណឹងែល់អ្នក្ល្រើ្ប្តស់ លហើយ

ឧរក្រណ៍លនោះក្៏អាចល្រើជ្ជក្ណដ ឹងទាវ រ
ប្តននងដែរ។

CONTROL CHIP

លនាៀងផ្លា ត្់ និង្គរ់្គង្រព័នធ លោយ

សុវត្ថ ិភាព និងសាមញ្ាជ្ជមួយ Control 
Chip។ វវ ិ្ មលនោះអ្នក្ែឹងចាស់ថាអ្នក្្
ល្រើ្រព័នធ និងលពល្

KEYPAD

ល្រើលែើមបមលរើក្ និងរិទការ្គរ់្គង

ឧរក្រណ៍មុខ្ងារ ដននក្រង។

កាា រចុចល្ចើនអាចល្រើលៅលលើ្រព័នធ ដត្

មួយ

MOTION DETECTOR

ឧរក្រណ៍តាមោនរនា រ់ដែលងន

ជ្ួរតាមោន 12 ដម ្ត្។ លៅលពល

ដែលវារក្ល ើញមនុសែចដមលក្

ឧរក្រណ៍ោរ់សញ្ហា នឹងរងាការជូ្ន
ែំណឹង

PHOTO-VERIFICATION 
MOTION DETECTOR

រដនថមពមលលើសំល ងលរាទិ៍ ឧរក្រណ៍លនោះ

ក្៏លន ញើឱ្យអ្នក្នូវររូភាពដនក្ដនលងនង

ដែរ។ វវ ិ្ មលនោះអ្នក្នឹង្ត្ូវប្តនជូ្ន

ែំណឹងអ្ំពមសាថ នភាពពិត្្ប្តក្ែដននាោះ
ររស់អ្នក្។

GLASS FRACTURE DETECTOR

វាអាច សងគ ល់ សំល ង ដរក្ ក្ញ្ច ក្់

លែើមបម រងា សំល ង លរាទិ៍ មុនលពល

លោរ ចូល នាោះ អ្នក្។

FIRE DETECTOR

វា អាច សងគ ល់ ដនែង ឬ សមត្ុណា

ភាព លក្ើនល ើង លហើយ ្ពងន
អ្នក្ មុន លពល ល ល្ ើងឆរល ោះ។

EXTERNAL SIREN

ជូ្នែំណឹងែល់អ្នក្ជ្ិត្ខ្វងររស់អ្ន ក្

លៅលពលដែលលោរចូលនាោះររស់អ្ន ក្។

អ្នក្អាចល្ជ្ើសលរសីពមមួក្ក្ណា ឹង ពណ៌
ស ពណ៌លតាន ត្ និងដែក្អ្ុមណុក្

FLOOD DETECTOR

វាអាចចុោះលឈ្លា ោះការលលចធ្លល យទឹក្ និង

ជូ្នែំណឹងែល់អ្នក្ទាន់លពល។ លលើសពម

លនោះ ្រព័នធរិទការនគត្់នគង់ទឹក្លោយ

សវ ័យ្រវត្ា ិ លែើមបមការពារល្គ្មោះថាន ក្់
រដនថមលទៀត្

REMOTE CONTROL

អ្នុញ្ហា ត្ឲ្យអ្ន ក្្គរ់្គង្រព័នធ លរាទិ៍

និងឧរក្រណ៍ល្រើ្ប្តស់ក្ន ងុនាោះពមចងា

យ។ អ្នក្ក្៏អាចល្រើការ្គរ់្គងែូច
គ្មន ស្ងរ់្ក្មុហ ុននងដែរ។

VIDEO-VERIFICATION CAMERA

លៅក្ន ងុ្ពឹត្ា ិការណ៍ដនការជូ្នែំណឹង

កាលមរា៉ា រញ្ជ នូវលីែអូ្មួយនាទមដនការ

ជូ្នែំណឹងលក្ើត្ល ើង។ ែូលចនោះអ្នក្ែឹងពម

អ្វ មដែលប្តនលក្ើត្ល ើងលោយមិនលមើល
កាលមរា៉ា លពញមួយដែា។

ឧបករណ៍ធមមតា Jablotron 100+



មុខងារណផ្េង

ណ ៀត

ក្់លសារែយនាពម
ចងា យ

ការ្តួ្ត្ពិនិត្យល្រងឥនធនៈ
លរើក្ទាវ រយានោា ន
លោយសវ ័យ្រវត្ា ិ ្គ្មន់

ដត្្ពិចដ ន្ក្

្គរ់្គងង សុមន្ត្ជ្ជក្់
តាមរយៈMyJABLOTRON

ស្របឆ្លំងណោរកមម កំណត់ ីតាងំ

ន្ិងការឃ្ា ំណមើលយរងយន្ត

រដនថមពមលលើែំល្ោះ្សាយស្ងរ់លគហោា ន និងការយិាល័យ Jablotron ក្៏នាល់
នូវែំល្ោះ្សាយស្ងរ់ការជូ្នែំណឹង្រឆំងនឹងលោរក្មា ការក្ំណត្់ទមតំាង

រមួរញ្ច លូគ្មន និងការ្តួ្ត្ពិនិត្យយានយនាក្ ា្ ល។ ែំល្ោះ្សាយរមួងន

ឧរក្រណ៍ោរ់សញ្ហា ដែលជួ្យោស់លត្ឿន និងសំល ងលរាទិ៍តាមរយៈការលៅពម

ចងា យ លែើមបមដរងដចក្យា ង្ត្ឹម្ត្ូវនូវអ្វ មដែលក្ំពុងលក្ើត្ល ើង ក្ំណត្់ទម

តំាង និងការពាររែយនាររស់អ្នក្ភាល មៗ។

Detection of an 
opened door and bonnet

Impact detection

Motion detection

Detection of an opened roof box

Acoustic indication

Immobilizer

Protection 
against unauthorised 
tampering

Glass-break detection

ស្របតិបតត ិការរងយន្តព្ី
ចាៃ យ

មិន្ប្តក្ែថាអ្នក្ប្តនោក្់លសារឡាន
លទ? ពិនិត្យឥ ូវលនោះជ្ជមួយក្មា វ ិ្ ម

MyJABLOTRON ។ ក្ន ុងក្រណម ដែលអ្នក្

មិនប្តនោក្់លសាររែយនា វាងាយ្សួល

លោយ្គ្មន់ដត្លរើក្សំល ងលរាទិ៍

Jablotron ្រព័នធនឹងោក្់លសាលោយ

សវ ័យ្រវត្ា ិ និងការពាររែយនាររស់អ្ន

ក្។ លលើសពមលនោះ អ្នក្ក្៏អាចតាមោន

ព័ត្៌ងនលនែងៗនងដែរ។

ការជូ្នែំណឹងភាល មៗអំ្ពមការ

ឈ្លល នពាន

សំល ងលរាទិ៍រែយនារញ្ហា ពមចងា យ

ការជូ្នែំណឹងចូល / លចញលៅក្ន ុង
តំ្រន់ដែលប្តន្តួ្ត្ពិនិត្យ

លមើល្រវត្ាិ្ពឹត្ាិការណ៍

ព័ត៌្ងនអំ្ពមសាថ នភាព និងទម

តាំងរចច ុរបនន

ស្រតួតព្ិន្ិតយដំណណើរ

វាងាយ្សួលក្ន ុងការ្តួ្ត្ពិនិត្យរែយនាររស់
អ្នក្ឬ្ក្មុហ ុនររស់អ្នក្លៅលលើក្មា វ ិ្ ម

MyJABLOTRON ។ អ្នក្នឹងអាច្គរ់្គងអ្នក្
លរើក្ររ លលបឿន និងការល្រើ្ប្តស់ល្រងឥនធនៈ

្ពមទាងំសូចនាក្រសមត្ុណា ភាព និងសំលណើម

លៅលលើ្ុងទឹក្ក្ក្ឯក្លទសររស់្ក្មុហ នុអ្ន
ក្។

ទាញយកកមមៃធីិណោយឥតរិតវងា

ក្មា វ ិ្ ម

ក្ំណត្់ទម

តាំងតាមអ្ុម
ន្ឺណិត្

្គរ់្គងការ

ល្រើ្ប្តស់
ល្រងឥនធនៈ

រក្ាទុក្
្រវត្ា ិលរើក្ររ

្រវត្ា ិររូនិងការ
្គរ់្គងអ្នក្លរើក្ររ



For more information see

www.jablotron.com

កាា យជាវដរូ JABLOTRON

JABLOTRON អតិងិជន្អនកែចកោយ

EUROSTELLAR

ការតំណ ើងវដរូ

ណគាលន្ណយាបាយសហ

ស្របតិបតតិការ

សូមណធវើឲ្យទាន្់សម័យព្ីកែន្ាង ក៏

ណោយជាមួយកមម ៃធិីMyCOMPANY

ល វ្ ើ ឲ្យ ការងារ ររស់ អ្នក្ ជ្ជមួយ អ្ត្ិែិជ្ន កាន់ ដត្ងាយ ្សួល ។

សូមអ្រគុណចំលពាោះការចូលែំលណើរការពមចងា យតាមរយៈក្មា វ ិ្ ម
ររស់លយើងអ្នក្អាចភាា រ់លៅឧរក្រណ៍ដែលប្តនែំល ើង្មួយ។

អ្នក្ នឹងអាច ្គរ់ ្គង ្រត្ិរត្ា ិ ការ ពម ចងា យ តាម រយៈ ក្មា

វវ ិ្ មMyCOMPANY លហើយ អ្នក្ នឹង រក្ ល ើញ អ្វ ម ៗ ទាងំ អ្ស់

លោយ Jablotron លៅ ក្ដនលង មួយ ។

ការស្ររប់ស្ររងការដំណ ើង

ឥ ូវ លនោះអ្នក្អាចងន្រតិ្ក្មា

ចំលពាោះ សំលណើ ររស់អ្តិ្ែិជ្នពម

ចងា យ លោយល្រើ ក្មាវ ិ្ ម ររស់ លយើង។

អ្នក្អាចផ្លល ស់រដ រូ ការ កំ្ណត់្ ររស់

ឧរក្រណ៍ឬរដនថមuser លនែងប្តន
យា ងងាយ ្សួល& # 160; ។

អ្នក្ក៏្ នឹង ល ើញ ទិែាភាព ទូលៅ ដន

ការ ែំល ើងទាងំអ្ស់ ររស់អ្នក្ លៅ

ក្ដនលង មួយនងដែរ ។អ្នក្អាច្ត្ង

ព័ត៌្ងននិងរងាា ញ ដត្រ ុល ណ្ ោះ សូម

និយាយថាការ ជូ្នែំណឹងដែលងន
កំ្ហុស ដែលប្តនរាយការណ៍ ។

មូលោឋ ន្  ិន្នន្័យ

សាា រៈ

លជ្ៀសវាងការោក់្្ក្ោសលពល

ដសវ ងរក្ឯក្សារ្តឹ្ម្តូ្វ។ អ្នក្

នឹង រក្ ល ើញ អ្វ ម ៗ ទាងំអ្ស់

លៅក្ដនលង មួយក្ន ុង ក្មា វវ ិ្ ម

MyCOMPANY ។ អ្នក្ នឹង រក្
ល ើញអ្វ ម ពម លសៀវលៅ លសដ ើង

នលិត្នល និង ខិ្ត្រ័ណណ នែពវ

នាយ លៅ លសៀវលៅ ដណនាំ

ស្ងរ់ក្មា វវ ិ្ ម ចុង ល្កាយ

រំនុត្ ។

ការ បណងក ើត

សស្រមង់

រលងាើត្ ពុមពផ្លា ល់ ខ្ល នួ ររស់អ្នក្

ជ្ជមួយ ូលហាគ និង ព័ត៌្ងន

លមែិត្ ទំនាក់្ទំនងរដនថម

នលិត្នល ដែលប្តន ល្ជ្ើស និង

ល វ្ើ ការ ែក្ ្សង់អាជ្មពក្ន ុង រ
យៈ លពលមួយនាទម ។

ណសចកដ ីជូន្ដណំឹង

ណោយឥតរិតវងា

អ្នក្នឹងងនទិែាភាព

ទូលៅ មិនកំ្ណត់្ ដន

ឧរក្រណ៍ ដែលប្តន

ែំល ើងទាងំអ្ស់ លោយអ្រ

គុណចំលពាោះការ ជូ្ន
ែំណឹងPUSH អុ្មដមលឬ

SMSes ។

ការគាំស្រ ែផ្នក

បណចេកណ ស
ការ ំនាក់ ំន្ង ន្ិងការ

ផ្េព្វផ្ាយផ្លិតផ្ល

ស្រពឹ្តត ិការណ៍ពិ្ណសស

សស្រាប់វដរូកំពូ្ល
ជ្ជមួយនឹង ដែ គូ ែំល ើង ែ៏

លែ រំនុត្ ររស់ លយើង លយើង
ជួ្រគ្មន ជ្ជ លទៀងទាត់្ លៅ

្ពឹត្ាិការណ៍ពិលសសនិង

ឱ្កាសនានា។

អ្នក្នឹងងន្ក្មុអ្នក្រលចចក្លទសដែលប្តន

ទទួលការរណត ុ ោះរ ា្ លនិងងនការរញ្ហា ក់្

លៅពមល្កាយអ្នក្។ពួក្លគនឹងនាល់ការគ្មំ្ ទ
លោយផ្លា ល់ពមជំ្នួយរលចចក្លទសJablotron ។

លយើងនាល់ជូ្ននូវសងជិ្ក្រ ា្ ញដចក្

ោយររស់លយើងជ្ជមួយនឹងសំណំុដនសងា រៈ

ទមនារែ៏សម ុ គសាា ញនិងវត្ថ ុនែពវនាយដែលល្ វើ

ឲ្យអ្នក្អាចរងាា ញយា ងទូលំទូោយនូវលក្ខ

ណៈពិលសសនលិត្នលសំខ្វន់ៗទាងំអ្ស់
និងអ្ត្ថ្រលយាជ្ន៍ែល់អ្តិ្ែិជ្នររស់អ្ន

ក្។

ការអប់រំ

ន្ិងការបណុ្ោះប

 ត ល

ព្ងមក្ជំ្នាញររស់អ្នក្តាមរយៈវគគរណត ុ ោះរ

ា្ លល ើងវញិដែលលរៀរចំលោយ Jablotron ។
អ្នក្្គ្មន់ដត្លមើលវលីែអូ្អ្រ់រំលៅក្ន ុងក្មាវ ិ្ ម
និង លងកាត់្ការសាក្លបងចុងល្កាយ។

http://www.jablotron.com/
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Distributor‘s  

contact

អំពី្ JABLOTRON
លយើងរលងា ើត្នលិត្នលឆល ត្ដវដែល
ងាយ្សួលល្រើ

JABLOTRON ALARMS គឺជ្ជអ្នក្ែឹក្នំា
អ្ឺរ៉ាុរលៅក្ន ុងវស័ិយ្រព័នធលរាទិ៍។ នល

រ័្ត្នលិត្នលដែលងនគុណភាព
ខ្ពស់ររស់លយើងរមួងននាោះអាជ្មវក្មា

រែយនា និង្រព័នធលរាទិ៍លវជ្ាសាគសា ។

លយើងក្ំពុងរលងា ើត្និងនលិត្្រព័នធ

លរាទិ៍ពិលសសជ្ជង 30 ឆន ំមក្លហើយ។
្រព័នធលរាទិ៍ររស់លយើង្ត្ូវប្តន

ែំល ើងយា ងជំ្នាញ។

JABLOTRON ALARMS នំាលចញ
នលិត្នលររស់ខ្ល នួលៅកាន់្រលទស
ជ្ជង 70 ដែលរលងា ើត្ចំណូលសររុ
លលើសពម 115 ោនអ្ឺរ៉ា។ូ

http://www.jablotron.com/

