
                                        मोबाईल app ची माहिती 

                             Internet Speed Meter Lite 

नमस्कार, 

आज प्रत्येकाकडे android मोबाईल आह,े android मोबाईल चा internet / data हा अविभाज्य 

घटक आह,े आपण वनयवमत प्रत्येक मवहन्याला  _data pack/ net pack_ साठी मोठी रक्कम दखेील 

खचच करतो, वनयवमत डाटा पॅक टाकतो पण आपला डाटा मवहन्याच्या आत मध्येच संपतो, मवहनाभर 

दखेील जात नाही. 

आपण रोज वकती डाटा िापरतो ह ेलक्षातच येत नाही तर कधी कधी मोबाईल मध्ये नेटिकच  असते पण 

internet िापरत असताना त्याचा speed खपूच कमी जाणितो,डाउनलोड होता होत नाही. 

त्याचा स्पीड खपूच कमी असतो. 

मग जर आपल्याला त्याचा स्पीड पर सेकंद ला वकती kb आह ेहा समजला तर ...? 

जर आपल्याला कळले तर आपण दर सेंकदाला वकती डाटा use करतो? 

डाउनलोड चाल ूअसताना _internet  speed_ वकती आह?े 

आपण रोज वकती डाटा िापरतो? 

या ची  मावहती घेण्यासाठी एक उत्तम पयाचय म्हणजे ह ेapp. 

आज अशाच app ची मावहती घेऊ. 

Appच ेनाि :- 

Internet Speed Meter Lite 

साईझ:- 

फक्त. 0.98 MB 



वलंक:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.internet.speed.meter.lite 

 [1) app डाउनलोड करून इन्स्टॉल करा. 

2) app ओपन करा , आवण जर आपल्या मोबाईलचे _internet connection/data on असेल तर 

मोबाईल च्या िरील _notifications bar_ मध्ये पर सेकंड इटंरनेटस्पीड वदसेल. 

3)तसेच app ओपन केल्यानंतर आपल्या समोर एक टेबल वदसेल , त्या मध्ये आज पासनू रोज 

िापरललेा( तारीखसह) ि  पणूच एक मवहन्याचा मोबाईल ि िायफाय ने िापरलेला date वनहाय use 

केलेला total डाटा वदसेल. 

4) app च्या िरील डाव्या कोपऱ्यातील तीन वटम्ब असलेल्या वचन्हास टच केल्यानंतर खालील तीन 

ऑप्शन असतील. 

A) Preferences 

यातनू Font, language, theme, unit_इ.ची सेवटंग करता येईल. 

B) Reset Status 

यातनू पर डे िापरलेला मोबाईल डाटा  ि िायफाय डाटा त्याची नोंद पनु्हा reset करता येईल. 

C) Stop And Exist 

Stop अँड exist ला टच केले तर स्पीड मीटर बंद होईल ि app मधनू बाहरे येता येईल.पनु्हा चाल ू

करण्यासाठी फक्त app ओपन करा, ि back की ने बाहरे या,स्पीड मीटर कायम चाल ूराहील ि ते 

notifications bar मध्य ेपाहता येईल. 

चला तर मग, डाउनलोड करा ि 2G,3G,4G यांचा  Per second वकती  KB internet speed पहा ि 

इतरांनाही सांगा. 
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