Fayalab Taiwan


Fayalab ဆိုသည္္မွာ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ တည္္ၿပီး Arduino Microcontroller ႏင့္
ပတ္သက္ေသွာ ကိုန္ပစၥည္ီးမ ွာီးကို ထိုတလ
္ ိုပလ
္ က္္ေသွာ ကိုမၸဏ တစ္ခို ၿဖစ္ပါသည္။



Fayalab ၏ fayaduino board သည္ Arduino ကိုမၸဏမ လင
ို စ
္ င္ယထ
ူ ွာီးေသွာ ပစၥညီး္
ၿဖစ္ပါသည္။



ပစၥည္ီး လိုပ္ေဆွာင္ခ က္မ ွာီး သည္ Arduino board (original) အတိုင္ီးပင္ ၿဖစ္ပါသည္။



ပစၥည္ီးအွာမခံ တစ္လ ေပီးထွာီးပါသည္။ Board တြင္ factory error ပါ၀င္လွာပါက customer
သည္ Fayaduino board ကို ၀ယ္ယသ
ူ ည္႔ေန႔မစၿပီး တစ္လအတြငီး္ Board အသစ္တစ္ခိုႏင့္
လဲလယ္ႏိုင္ပါသည္။ အသစ္လထ
ဲ ွာီးေသွာ Board ကို Charge လိုီးံ ၀မယူပါ။



သို႔ေသွာ္ Fayaduino board မ ွာီးသည္ လိုင္စင္ယထ
ူ ွာီးေသွာ ပစၥည္ီးၿဖစ္ၿပီး သတ္မတ္စံႏိုန္ီး
မ ွာီးႏင့္အည ထိုတလ
္ ိုပ္ထွာီးေသွာေၾကွာင့္ board တြင္ factory error ပါလွာမည္ကို မတ္ေဆြ
လိုံီး၀စိုီး္မ္စ္ွာ မလိုပါ။ အ္ည္အေသြီး ႏင့္ တည္ၿငမ္မွဳ ကို အွာမခံပါသည္။



Arduino board (clone) မ ွာီးတြင္ ၿဖစ္တတ္ေသွာ (clone ပစၥည္ီးအွာီးလိုံီးကို မဆလ
ို ပါ)
ို
 code တစ္ခါသြင္ီးၿပီးထပ္သင
ြ ္ီး၍ မ္ေသွာ ၿပႆနွာ
 ႏင့္ အၿခွာီး error မ ွာီး လိုံီး၀မ္ပါ။

ထိုင္၀မ္ကိုမၸဏ K&H products ၏ fayaduino Board မ ွာီးကို သ္ေနၿခည္ကမ
ို ၸဏမ Authorized
distributor အၿဖစ္ ၿဖန္႔ၿဖ ီးေ္ွာင္ီးခ ေပီးေနပါသည္။ လက္လလက္ကွာီးစနစ္ၿဖင့္ ေ္ွာင္ီးခ ေပီးေနပါသည္။
သ္ေနၿခည္ကမ
ို ၸဏမ fayaduino board မ ွာီး အၿပင္ fayaduino Starter Kit ၊ Leaf Starter Kit ၊
faya-nugget ၊ Arduino Trainer ၊ Breadboard ၊ Power Supply ႏင့္ အမ ွဳီးမ ွဳီးေသွာ အလက္ထေ္ွာနစ္
သင္ေထွာက္ကူ ပစၥည္ီးမ ွာီး ကလ
ို ဲ ေ္ွာင္ီးခ ေပီးေနပါသည္။ ္န္ကိုန္ၿမွဳ ႔တြင္ီး မွာယူလိုေသွာ သူမ ွာီးအတြက္
Delivery service ္ၿပီး ပစၥည္ီးလက္ခံ္္မသွာ ေငြေပီးေခ ္ပါမည္။ နယ္ေ၀ီးမ ပစၥည္ီးမွာယူလသ
ို ူမ ွာီး
ဘဏ္မတဆင့္ သို႔မဟိုတ္ Wave Money ၿဖင့္ ၾကွဳတင္ေငြလႊဲေပီး္ပါမည္။

fayaduino board

fayaduino Starter Pack

Leaf Starter Kit

faya-nugget kit

Fayaduino ႏင့္ ပတ္သက္ေသွာ ပစၥည္ီးမ ွာီးကို ေအွာက္ပါ website link မ ွာီးတြင္လဲ
၀င္ေ္ွာက္ၾကည္႔္ွဳႏိုင္ပါသည္။


မူ္င္ီးထိုတလ
္ ိုပသ
္ ူ၏ website ၿဖစ္ေသွာ www.fayalab.com ၊ သို႔မဟိုတ္

www.kandh.com.tw/products_1.php?gid=33၊ သို႔မဟိုတ္ Fayalab Electronic
Block Series ဆိုေသွာစွာကို www.kandh.com.tw တြင္္ွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
မတ္ေဆြအဆင္ေၿပေသွာ Link တစ္ခိုခက
ို ို၀င္ေ္ွာက္ၿပီး္ွာေဖြႏိုင္ပါသည္။


မတ္ေဆြသည္ Fayaduino အေၾကွာင္ီးကို အထက္ပါ link သိုံီးခိုတြင္ သွာမက Friend Online
Store ၏ Facebook page - @FriendOnlineStoreFOS သ႔မ
ို ဟိုတ္ Store ၏ Website www.friendonlinestores.com တြငလ
္ ဲ ၀င္ေ္ွာက္ေမီးၿမန္ီး ႏိုင္ပါသည္။ Website တြင္
မတ္ေဆြ၏ email ကို အသိုံီးၿပွဳ၍ subscribe လိုပထ
္ ွာီးၿခင္ီးအွာီးၿဖင့္ Store ၏ specials ၊ event
မ ွာီး ႏင့္ အထူီး promotion သတင္ီးမ ွာီးကို ္္ႏင
ို မ
္ ည္ ၿဖစ္ပါသည္။



ဖိုန္ီးနံပါတ္ ၀၉-၇၉၆၁၄၀၈၇၄ ၊ ၀၉-၄၄၀၆၆၄၆၃၃ ၊ ၀၉-၅၁၃၂၈၁၄ ကိုလဲ
ဆက္သယ
ြ ္ေမီးၿမန္ီးႏိုင္ပါသည္။

္ိုီးံ လပ္စွာ အခန္ီး ၅၁၁၊ တိုက္ ဘ၊
သ္ကြန္္၊ို Ocean supercenter အေပၚထပ္၊
ၿပည္လမ္ီး ႏင့္ ေတွာ္၀င္လမ္ီး ေထွာင့္၊ ကိုီးမိုင္၊
မ္မ္ီးကိုန္ီးၿမွဳ ႔နယ္၊ ္န္ကိုန္ၿမွဳ ႔။
Feel free to visit our office!

