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tPl;L பிராட்ளபண்ட் திலெவி லவஃலப 

சநட்சவார்க் y; ,Ue;J  sltgo ,uz;L 
லவஃலப சநட்சவார்க் fis cUthf;fp 
jdpg;gl;l xd;iw cq;fs; 
ghtidf;Fk; kw;nwhd;iw nghJ 
sltgo Efu;Nthu; ghtidf;Fk; 
,af;Fk;. nghJ ghtidghsh;fspd; 
vz;zpf;if kw;Wk; Ntfk; 
kl;Lg;gLj;jg;gl;L cq;fs; Nritf;F 
Kd;Dupik toq;fg;gl;L vt;tpj 
khw;wkpd;wp cq;fs; Nrit nray;gLk;.  

sltgo vd;why; vd;d 
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• ePq;fs; Gjpa slt Nritia ngw;Wf;nfhz;lhy; 
sltgo vt;tpj fl;lzkpd;wp nray;gLk;.. 

• ePq;fs; slt ghtidahsuhapd; activate online 
or call 1212. Kyk; nray;gLj;jyhk; 

• ஆன்லைன் செயல்படுத்தும் 

இலைப்பு:https://slt.lk/go/register 

sltgo activate  nra;tJ vg;glp 
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• செயல்படுத்தும் இலைப்லபக் கிளிக் nra;J cq;fs; jfty; 
my;yJ fzf;F ,yf;fk; cgNahfpj;J nray;gLj;jyhk;. 

• செயல்படுத்தும் இலைப்பு: https://slt.lk/go/register 
 

 
sltgo ஆன்லைனில் செயல்படுத்தவும் nra;tJ vg;glp 

ளதர்வு 01 

,q;F ePq;fs; 
பிராட்ளபண்ட் 

ளபார்டல் பயனர் 
சபயர் kw;Wk; 
கடவுச்சொல் 
cgNahfpj;J 

sltgo Nritia 
nray;gLj;jyhk;. 

  



• செயல்படுத்தும் இலைப்லபக் கிளிக் nra;J cq;fs; jfty; 
my;yJ fzf;F ,yf;fk; cgNahfpj;J nray;gLj;jyhk;. 
 

• செயல்படுத்தும் இலைப்பு: https://slt.lk/go/register 
 

Option 02 

ளதர்வு 02 

 
,q;F ePq;fs;   fzf;F 
,yf;fj;ij cgNahfpj;J 

sltgo Nritia 
nray;gLj;jyhk;. 
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ெமூக Wi-Fi உடன் இலைப்பது எப்படி 
• பதிவுசெய்த பிறகு வாடிக்லகயாளர்கள் எந்தசவாரு “sltgo” SSID 

உடன் இலைக்க முடியும் ெற்றும் ளெலவகலள அனுபவிக்க 
ளகப்டிவ் ளபார்டைில் தங்கள் SLT பிராட்ளபண்ட் 
நற்ொன்றிதழ்கலளப் பயன்படுத்தைாம் 

BB பயனர் சபயர் ெற்றும் 
VAS ளபார்ட்டல் 

கடவுச்சொல்லை 
உள்ளிடவும் 



  sltgo App - Android and iOS 
ghtidahsu;fSf;F ,ytr 
app  xd;W.  

  ,jd; Kyk;  
Wifi hotspot f;F jhdhfNt 
,izf;fg;gLk; 

  ePq;fs; tpUk;gpa   Wi-Fi hotspot [ 
Save nra;J gpd; offline y; 
mwpe;Jnfhs;syhk;. 

ePq;fs; ,izf;fg;gLk; NghJ 
mwptpg;G tpLf;fg;gLk;. 

sltgo hotspot இடம்  fis 
cgNahfpf;fyhk;. 

sltgo ஆப் என்றால் என்ன 
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sltgo பயன்பாட்லட எவ்வாறு நிறுவுவது 
• ப்ளள ஸ்ளடாருக்குச் சென்று sltgo - App ஐத் ளதடி, APP ஐ நிறுவ சபாத்தாலனக் கிளிக் 

செய்யவும். 

gjpT 
nra;jy; 

 “sltgo” Njly; 

 sltgo ஆப் njupT 
nra;jy; 

mLj;J 
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• பிளள ஸ்ளடாரில் உள்ள OPEN பட்டலனக் கிளிக் செய்யவும் அல்ைது 
ஃளபான் செனுவிற்குச் சென்று sltgo ஆப்ஸ் ஐகாலனக் கிளிக் செய்யவும் 

01.   OPEN  [ 
கிளிக் 

செய்யவும் ; 

02.  ICON  kPJ 
கிளிக் nra;aTk; 

 

 sltgo ஆப் [ 
திறந்த  nra;a 
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• APP ஐத் திறந்த பிறகு, நீங்கள் sltgo ஆப் கைக்லக உருவாக்க 
ளவண்டும் 

sltgo ஆப் கைக்லக உருவாக்குவது எப்படி 

01. ஆப் [ 
cgNahfpf;;Fk;  
NghJ கிளிக்  
nra;aTk;  

02. BB பயனர் சபயர் 

kw;Wk;  VAS 
ளபார்டல் 

கடவுச்சொல் [  
cs;splTk; 
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03.   Save Button 
[ கிளிக் 
nra;aTk;  



• ஸ்ைட்ளகா ஹாட்ஸ்பாட்களுக்கு அருகில் இருப்பலதக் காட்ட, 
கைக்லக உருவாக்கிய பிறகு, ஸ்ொர்ட் ளபானில் ஜிபிஎஸ்லை இயக்க 
ளவண்டும். 

12 

01.  Enable GPS 
Click nra;aTk 

 
03.  ,e;j mapy’ mUfpy; 
cs;s sltgo hotspots 

fhl;lg;gLk;  
  

02.  GPS Location 
fhl;lg;gLk 

mLj;J 



• ஓவர்ஃப்ளளா செனுவில் உள்ள விருப்பங்கள் 
என்ன 
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01.  Overflow Menu 
[ click nra;aTk 

02.  Profile Settings 
f;F  ,q;F click 

nra;aTk 

06.  Help f;F  ,q;F 
click nra;aTk  

03.  Setup f;F  ,q;F 
click nra;aTk 

05.  My stltgo 
hotspots f;F  ,q;F 

click nra;aTk 

04.  Usage status 
 f;F  ,q;F click 

nra;aTk; 

mLj;J 
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எனது சுயவிவரத் தாவைில் உள்ள விருப்பங்கள் என்ன  

எனது சுயவிவரத் தாவல் → இங்கிருந்து எனது sltgo நற்ொன்றிதழ்கலள 
ொற்றைாம் 

  ளெெி பட்டன் கிளிக் 
செய்யவும் Vjhapd; 
khw;wg;gl;lhy;. 

sltgo ொன்றுகலள  ,q;F 
khw;wyhk; 
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அலெவு தாவைில் உள்ள விருப்பங்கள் என்ன 
அலெவு தாவல் → இங்கிருந்து இலைப்பு உள்ளலெவு ெற்றும் அறிவிப்பு 

அலெப்புகலள ொற்றைாம் 

  sltgo ஹாட்ஸ்பாட் 
கிலடக்கும் [ இலைக்க 
nra;a டிக் gd;dTk; லவஃலப சநட்சவார்க்குகள் 

புதுப்பிக்கப்படும் nra;J 
jhdhf 

இலைக்க nra;ayhk;. 

sltgo ஹாட்ஸ்பாட் 
அறிவிப்புகள் 

ngw;Wf;nfhs;s டிக் 
gd;dTk;   அறிவிப்பு அலெப்புகலளத் 

திருத்தவும் nra;ayhk;  
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பயன்பாட்டு நிலை தாவைில் உள்ள விருப்பங்கள் 
என்ன 

பயன்பாட்டு நிலை தாவல் → இங்கிருந்து தரவுத் திட்டம் & sltgo/FON 
பயன்பாட்டு நிலைலயச் ெரிபார்க்கைாம் 

 sltgo/FON d;  
 

பயன்பாட்டு நிலை 

தரவுத் திட்டம் d; 
பயன்பாட்டு நிலை 

இந்த 
விருப்பம் 
இன்னும் 

செயல்படுத்த
ப்படவில்லை 
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எனது stltgo ஹாட்ஸ்பாட்கள் தாவைில் உள்ள விருப்பங்கள் 
என்ன 

எனது stltgo ஹாட்ஸ்பாட்கள் தாவல் → இங்கிருந்து sltgo ஹாட்ஸ்பாட்கலளச் 
ளெர்க்கைாம் ெற்றும் இலையம் இல்ைாெல் பின்னர் வலரபடத்தில் காைைாம் 

Sltgo ஹாட்ஸ்பாட் [ 
கூட்டு nra;a “+” குறி [ 

கிளிக் nra;;aTk;  

01.  sltgo 
ஹாட்ஸ்பாட் 

ளதர்வு nra;;aTk; 

mLj;J 

 ளதர்ந்சதடு nra;j sltgo 
ஹாட்ஸ்பாட் கிளிக் 

nra;aTk;. 
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• ளதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட sltgo ஹாட்ஸ்பாட்லட My sltgo ஹாட்ஸ்பாட்கள் பட்டியைில் 
ளெர்த்தல் 

02. sltgo 
ஹாட்ஸ்பாட் 
ளெர் nra;ajy; 

 mLj;J 

கூட்டு  nra;a sltgo 
ஹாட்ஸ்பாட் d; gl;lpay; 

 

சபாறுக்கு nra;aj sltgo 
ஹாட்ஸ்பாட் [ கூட்டு nra;a 

“+” [ கிளிக் nra;;aTk;  
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உதவி தாவைில் உள்ள விருப்பங்கள் என்ன 
உதவி தாவல் → இங்கிருந்து உதவி ெற்றும் ஆதரவுத் தகவலைக் 

காைைாம் : sltgo எ ன்றால் என்ன 

1. Sltgo vd;why; 
vd;d 
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• உதவி தாவல் → இங்கிருந்து உதவி ெற்றும் ஆதரவுத் தகவலைக் 
காைைாம் : sltgo ஹாட்ஸ்பாட் என்றால் என்ன 

02.  sltgo hotspot 
vd;why; vd;d? 
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• உதவி தாவல் → இங்கிருந்து உதவி ெற்றும் ஆதரவுத் 
தகவலைக் காைைாம் : நான் எப்படி sltgo இல் ளெருவது 

03.   sltgo  
ளெர்வாடு vg;glp? 
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• உதவி தாவல் → இங்கிருந்து உதவி ெற்றும் ஆதரவுத் 
தகவலைக் காைைாம் : sltgo ஹாட்ஸ்பாட் பாதுகாப்பானதா 

04. sltgo hotspot  
ghJfhg;ghdit

ah? 
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• உதவி தாவல் → இங்கிருந்து உதவி ெற்றும் ஆதரவுத் 
தகவலைக் காைைாம்: படிப்படியான வழிகாட்டி 

05. glpg;glpahd 
topfhl;ly; 

topfhl;lYf;f  சதாடங்கு 
சபாத்தான் [ கிளிக் 

செய்யவும்; 
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- முடிவு- 


