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Ada orang masih tidak tahu cara untuk memeriksa
rumah mereka.Hari ini saya akan menunjukkan cara
streamyx di rumah anda adakah bertepatan dengan
pilih.Anda hanya memerlukan TM Speedometer untuk
internet di rumah anda.

kelajuan internet di
memeriksa kelajuan
kelajuan yang anda
memeriksa kelajuan

Selepas masuk ke TM Speedometer anda perlu tekan start speed test dan
bacaan pada download dan upload akan mula bergerak.Jika kelajuan internet anda 1mbps bacaan sepatutnya di sekitar 1.0Mb dan begitulah pula jika
kelajuan 2Mb,4Mb,10Mb atau 20Mb.Jika anda tidak mendapat kelajuan yang
sepatutnya hubungi TM untuk mendapat penjelasan.
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Cara Menjimatkan Kuota Internet/Data di
Android

1. Gunakan Google Chrome Untuk Melayari Internet
Gunakan Chrome Browser, dengan mengaktifkan ciri data
saver. Untuk mengaktifkan Data Server sila buka Setting//
Data Saver//ON. Ciri-ciri data saver akan mengompres
data sampai 50% dan ini akan menjimatkan kuota data
internet anda.
2. Non-aktifkan Pilihan Synchronization
Untuk non-aktifkan pilihan synchronization, sila pergi ke
menu Setting//Accounts//lalu pilih akaun yang tidak ingin di synchronization . Cara ini mampu menjimatkan kuota data internet anda kerana aplikasi tersebut tidak secara otomatik bersambung ke jaringan
internet.
3. Kurangkan Penggunaan Mobile Data Dan Aktifkan Limit Penggunaan Data
Pasti anda juga mengetahui ciri limit system dan data usage warning. Anda dapat memanfaatkan ciri
kedua ini agar dapat mengetahui pemakaian data anda yang telah melampaui batas. Untuk mengaktifkan
ciri ini anda pergi ke menu Settings//Data usage //Mobile Data //Set Mobile Data Limit, kemudian tap
untuk mengaktifkan.
4. Restrict Background Data (batasi penggunaan data di background)
Memberhentikan penggunaan data di background juga dapat menjimatkan penggunaan data. Untuk
memberhentikan data blackground sila pergi ke menu Settings//Data Usage//Tap tiga garis vertikal di
kanan atas//Restrict background data// dan klik OK
5. Kenalpasti Aplikasi Yang Menggunakan Kuota Data Yang Tinggi
Untuk mengetahui aplikasi yang banyak menggunakan data anda, sila buka menu Setting , Data Usage
kemudian scroll ke bawah serta cari aplikasi yang banyak menggunakan kuota data anda. Anda boleh
uninstall aplikasi yang memakan banyak data anda, kemudian gantikan dengan aplikasi baru yang tidak
terlalu banyak menggunakan data kuota.
6. Hadkan Penggunaan Data di Berbagai Aplikasi
Cara penjimatan kuota data internet dapat juga dilakukan dengan menghadkan pengunaan data di setiap
aplikasi anda. Caranya ialah dengan masuk ke menu Setting, contoh Google Photo, sila pergi ke menu
Setting//Back Up dan Sync. Cara tersebut dapat menjimatkan kuota data internet anda.
7. Elakan Update Aplikasi Kecuali Dengan Menggunakan WiFi
Apabila anda memakai Google Play Store, maka secara automatik telefon android anda akan Update aplikasi yang ada di play store tersebut, Biasanya update tersebut memakan kuota data yang cukup besar.
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Untuk mencegah hal ini anda boleh menggunakan jaringan Wifi, untuk mengaktifkan wifi ke Google play
store sila masuk ke menu Setting//Auto-update apps//Auto-update apps over WiFi Only.

