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LivingWell Companion ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।

TELUS ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਨੱਜੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਨਡਵਾਈਸ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 24/7 
ਲਾਈਵ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਿੇਗਾ।

ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮੈਨੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਨਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਸਾਨ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਥਾ ਂਤੇ ਰੱਿੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, telus.com/LWC ਤੇ ਜਾਓ 
ਜਾ ਂ1-888-505-8008'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।
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ਨਕਹੜਾ ਨਡਵਾਈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ?

ਬੇਸ ਯੁਨਨਟ

ਨੋਟ: ਫਾਲ ਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕਲਾਈ ਦਾ ਬੈਂਡ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡੋਰੀ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਬੰਦ ਨਾਲ ਹੋਮ 
ਨਡਵਾਈਸ

ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਡੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਂਡੈਂਟ

ਜਾਂ



5

ਨਕਹੜੀਆ ਂਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

• ਲਾਈਵ ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 24/7 ਪਹੁਚੰ

• ਸਵੈਚਨਲਤ ਫਾਲ ਨਡਟੈਕਸ਼ਨ1 (ਨਵਕਲਨਪਕ)

• ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਬਟਨ

• ਨਸੱਨਿਅਕ ਆਪਰੇਟਰਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ 
ਯੂਨਨਟ ਤੇ 2-ਪਾਸੀਂ ਸਪੀਕਰ

• ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਡਵਾਈਸ ਨੂੰ 
ਨਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਨਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ

1) ਸਵੈਚਨਲਤ ਫਾਲ ਨਡਟੈਕਸ਼ਨ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਰੇ ਫਾਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ 
ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਡੱਗ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਵੈਚਨਲਤ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, 
ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਨਕੰਟਾ ਂਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਦਬਾ 
ਕੇ ਰੱਿੋ।
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ਸੇਵਾ ਨਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

1. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਨਕੰਟਾ ਂਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ 
ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਿੋ।

2. ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ 
ਨਸੱਨਿਅਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰੋ।

3. ਆਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ 
ਸੰਪਰਕਾ ਂਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ 
ਪੈਣ 'ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੇਗਾ।

ਨੋਟ: ਉੱਪਰ ਨਦੱਤੇ ਕਦਮਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੱਚ ਇੱਕ 
ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਡਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟਰ 
ਜਵਾਬ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਰੋ ਨਕ ਇਹ ਇੱਕ 
ਟੈਸਟ ਕਾਲ ਹੈ।
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ਸੁਝਾਅ:

• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰੋ।

• ਕੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? 
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ 
ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਹੋ।

• ਬੇਸ ਯੁਨਨਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਦੇ ਕੋਨਨਆ ਂਦੁਆਲੇ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਕਮਨਰਆ ਂਨਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ 
ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਰੇਟਰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਵੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ 
ਭੇਜਣਗੇ।

• ਨਵਕਲਨਪਕ ਫਾਲ ਨਡਟੈਕਸ਼ਨ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾ ਂ
ਮੌਨਕਆ ਂਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਨਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ 
ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਹਮੇਸਾ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
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ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 
ਡੋਰੀ ਨਾਲ

ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ
ਨੋਟ: ਇਹ ਨਵਕਲਪ ਫਾਲ 
ਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਨਡਵਾਈਸ ਪਨਹਨਣਾ

ਆਪਣੇ ਦਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪਦਹਨਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
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ਸੁਝਾਅ:

• ਸਾਰਾ ਦਦਨ ਆਪਣਾ ਦਡਵਾਈਸ ਪਦਹਨੋ ਤਾ ਂਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਰਹੋ।

• ਨਸਰਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ 
ਸੁਰੱਨਿਆ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨਵੱਚ ਜਾ ਂਪਰਸ ਨਵੱਚ ਰੱਨਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ 
ਤਾ ਂਨਡਵਾਈਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 
ਪਨਹਨਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ 
ਨਡਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ। ਨਡੱਗਣ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਛਾਤੀ 
ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕੱਪਨੜਆ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਪਨਹਨਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਸੈਲੂਲਰ ਦਸਗਨਲ ਸਮਰੱਥਾ: 

 ਹਰਾ: ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 
(ਨਦਰਿੜ)

 ਚਮਕਦਾ ਲਾਲ: ਯੂਨਨਟ ਨੂੰ ਨਬਹਤਰ ਜਗ੍ਾ  
'ਤੇ ਲੈ ਜਾਉ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। 
(ਘੱਟ)

ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/
ਦੀ ਹਾ?ਂ

ਪੈਂਡੈਂਟ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੇਸ ਯੂਨਨਟ ਤੋਂ ਨਸਰਫ 
600 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜੁਨੜਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸੈਲੂਲਰ 
ਨਸਗਨਲ 
ਸਮਰੱਥਾ

2-ਰੰਗ ਦਾ ਨਸਗਨਲ ਸੰਕੇਤਕ
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ਬੈਟਰੀ ਪੱਧਰ

ਬੈਟਰੀ ਪੱਧਰ: 

 ਹਰਾ: ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 
(ਨਦਰਿੜ)

 ਚਮਕਦਾ ਲਾਲ: ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ 
ਕਾਲ ਕਰੋ। (ਘੱਟ)

ਨੋਟ: ਪੈਂਡੈਂਟ ਨਵਚੱ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਨਬਲਟ-ਇਨ 
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਨਜੰਗ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
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ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ:

ਆਟਮੋਦੈਟਕ ਫਾਲ ਦਡਟਕੈਸਨ ਦਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ?ੈ

ਸਵੈਚਨਲਤ ਫਾਲ ਨਡਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸਨਥਤੀ 
ਤਬਦੀਲੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗਤੀ, 
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਕੀ ਨਡੱਗਣਾ ਵਾਪਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। 

ਸਵੈਚਦਲਤ ਫਾਲ ਦਡਟੈਕਸਨ ਦਵਸੇਸਤਾ ਸਾਰੇ ਫਾਲਸ 
ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਡੱਗ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਵੈਚਦਲਤ ਕਾਲ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ 
ਹਮੇਸਾ ਂਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਨਟਕ ਫਾਲ ਨਡਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ 
ਅਲਾਰਮ ਨਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ 
ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਹੋ।
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ਕੀ ਮੈਂ ਦਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਾ ਸਕਦਾ/
ਦੀ ਹਾ?ਂ

ਹਾ,ਂ ਨਡਵਾਈਸ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੂਪ ਨਵੱਚ 
ਪਨਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਡਵਾਈਸ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਕੀ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਵਸਦਥਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ?ਂ

ਨਵਵਸਨਥਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1-888-505-8008 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ?ਂ

ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਨਿਆ ਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਸ ਆਪਰੇਟਰ 
ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਕ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਹੋ। 
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ਇਹਨਾ ਂਆਡੀਓ ਸੰਕੇਤਾ ਂਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

“ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ।” 
ਬੇਸ ਯੂਨਨਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਨਮਨਲਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸੱਨਿਅਕ 
ਆਪਰੇਟਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸੂਨਚਤ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ 
ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਕ 
ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ।

“ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਕਨੈਕਸਨ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ।”
ਕੰਧ ਤੋਂ ਬੇਸ ਯੁਨਨਟ ਦਾ ਪਲੱਗ ਨਨਕਲ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾ ਂ
ਪਾਵਰ ਸਰਕਟ ਨਵੱਚ ਨਬਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ ਨਕ ਪਾਵਰ ਕੋਰਡ ਦਾ ਪਲੱਗ ਪਾਵਰ ਆਉਟਲੈੱਟ 
ਨਵੱਚ ਲੱਨਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੱਤੀ ਦੇ ਸਨਵੱਚ ਦੁਆਰਾ 
ਨਨਯੰਨਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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“ਦਸਸਟਮ ਦਤਆਰ ਹੈ।”
ਨਸਸਟਮ ਸੈਲੂਲਰ ਨੱੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁਨੜਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾ ਂ'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨਤਆਰ ਹੈ।

“ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ।”
ਬੇਸ ਯੁਨਨਟ ਸੈਲੂਲਰ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਬੇਸ ਯੂਨਨਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਨਵੱਚ ਇੱਕ 
ਵੱਿਰੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਨਲਜਾਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਯੁਨਨਟ ਦੇ 
ਨਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਕਾਲੇ ਰੀਸੈੱਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
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ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

1. ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਦਚਤਾਵਨੀ ਦਮਲੀ
 ਜਦੋਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਾ ਂ

ਜੇਕਰ ਨਵਕਲਨਪਕ ਫਾਲ ਨਡਟੈਕਸ਼ਨ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਡੱਗਣ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਸਾਡੇ ਨਸਿਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਓਪਰੇਟਰਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

2. ਦਸੱਦਖਅਤ ਆਪਰੇਟਰ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ  
ਕਰਦਾ ਹੈ

 ਜਦੋਂ ਨਚਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਰੇਟਰ 
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨਡਵਾਈਸ ਨਵੱਚ 2-ਪਾਸੇਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਪਦਰਵਾਰ ਜਾ ਂਦੋਸਤਾ ਂਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ
 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਾ ਂਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਨਸੱਨਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰ ਪਨਹਲਾ ਂ
3 ਪਨਰਵਾਰ ਅਤ/ੇਜਾ ਂਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ 
ਦਗਆ

 ਜੇ ਪਨਰਵਾਰ ਜਾ ਂਦੋਸਤ ਨਾ ਨਮਲਣ ਜਾ ਂਜੇ ਸਨਥਤੀ 
ਦਸਤਕ ਨਦੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਆਪਰੇਟਰ ਅਪਾਤਕਾਲੀ 
ਸੇਵਾਵਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।
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ਵਰਤੋਂ ਦੀਆ ਂਸਰਤਾਂ

ਬੈਟਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਨਲਨਥਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆ ਂਅਲੱਗ ਕਰਨ, ਪੰਚਰ ਕਰਨ, ਕੱਟਣ, 
ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਹੋਣ, ਜਲਣ, ਜਾ ਂਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਜਾ ਂਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਆਉਣ 
ਕਰਕੇ ਫੱਟ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਅੱਗ ਫੜ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ/ਜਾ ਂਸਾੜ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਆਪਣੇ MXD-LTE ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਰੱਨਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ:

• ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਿ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਿੋਲ੍ਹਣਾ, ਕੁਚਲਣਾ, ਮੋੜਨਾ, ਨਵਗਾੜਨਾ, ਪੰਚਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਕੱਟਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਂਦੁਬਾਰਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਬਾਹਰੀ ਵਸਤੂਆ ਂਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਵੱਚ 
ਪਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਂਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾ ਂਨਵੱਚ ਡੁਬਾਉਣ ਜਾ ਂਅੱਗ, ਧਮਾਕੇ ਜਾ ਂਹੋਰ 
ਜੋਿਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਨਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਨਸਰਫ MXD-LTE ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਨਜਸ ਲਈ ਇਹ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਸੀ।

• ਨਸਰਫ MXD-LTE ਚਾਰਨਜੰਗ ਨਸਸਟਮ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਨਸਸਟਮ 
ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਕ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਬੈਟਰੀ ਜਾ ਂਚਾਰਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 
ਅੱਗ, ਧਮਾਕੇ, ਨਰਸਾਉ ਜਾ ਂਹੋਰ ਜੋਿਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾ ਂਧਾਤੂ ਜਾ ਂਚਾਲਕ ਵਸਤੂਆ ਂਨੂੰ ਬੈਟਰੀ 
ਟਰਮੀਨਲਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਦਓ।

• ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਨਸਰਫ ਦੂਜੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲੋ ਜੋ MXD-LTE ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਕ ਨਾਲ 
ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅੱਗ, ਧਮਾਕੇ, ਨਰਸਾਉ ਜਾ ਂਹੋਰ 
ਜੋਿਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ (6 ਮਹੀਨਨਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ) ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। 6 ਮਹੀਨਨਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ 
ਗਈ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਨਿਆ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਸਥਾਨਕ ਨਨਯਮਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਬੈਟਰੀਆ ਂਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ।

• ਬੱਨਚਆ ਂਦੁਆਰਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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• MXD-LTE ਜਾ ਂਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਨਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜੇ MXD-LTE ਜਾ ਂਬੈਟਰੀ ਨਡੱਗ 
ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਖ਼ਤ ਸਤਹ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾ ਂਨਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

• ਗਲਤ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅੱਗ, ਧਮਾਕਾ ਜਾ ਂਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਬੈਟਰੀ ਨਰਸਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ, ਤਰਲ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਜਾ ਂਅੱਿਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਨਾ 
ਆਉਣ ਨਦਓ। ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤਾ ਂਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਜਗ੍ਾ ਨੂੰ ਿੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। 

• ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਨਨਗਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

• ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਵੱਚ ਜੇਕਰ ਲੀਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ—ਕਲਾਸ A, B, ਜਾ ਂC ਅਗਨੀ 
ਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

• ਨਿੱਲੀਆ ਂਬੈਟਰੀਆ ਂਨੂੰ ਜੇਬ, ਪਰਸ, ਜਾ ਂਧਾਤੂ ਦੀਆ ਂਵਸਤੂਆ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਭਾਡਂੇ ਨਵੱਚ 
ਨਾ ਰੱਖੋ। 

•  ਬੈਟਰੀਆ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਵੱਚ ਜਾ ਂਿਤਰਨਾਕ/ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 
ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ; ਇੱਕ ਠੰਡੇ, ਸੁੱਕੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਿੇਤਰ ਨਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। 

• ਫੁੱਲਣ ਜਾ ਂਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੋ।

• ਇਹਨਾ ਂਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂਅਤੇ/ਜਾ ਂਨਦਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 
MXD-LTE ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ MXD-LTE ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 
ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

• Mytrex, Inc. ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਚਤਾਵਨੀਆ ਂਅਤੇ/ਜਾ ਂਨਦਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ 
ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਫਾਲ ਨਡਟੈਕਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟੀਕਤਾ ਜਾ ਂਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤਤਾ ਨਾਲ ਨਡੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ 
ਪਨਹਨਣਯੋਗ ਨਡਵਾਈਸ ਜਾ ਂਬੇਸ ਯੁਨਨਟ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਰਫ ਫਾਲ ਨਡਟੈਕਸ਼ਨ ਐਲਗੋਨਰਦਮ ਦੇ ਨਨਰਧਾਰਣ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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MXD-LTE ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮੈਨੂਅਲ www.mytrexinc.com 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਵਧਾਨ: ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਧਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਜਾ ਂਸੋਧਾ ਂਉਪਕਰਣ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਧਕਾਰ ਨੂੰ ਿਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ।

ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: FCC ਨਨਯਮ ਭਾਗ 15: MXD-LTE, FCC ਨਨਯਮਾ ਂਦੇ 
ਭਾਗ 15 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਹੇਠਾ ਂਨਲਿੀਆ ਂਦੋ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ:  
(1) ਇਹ ਨਡਵਾਈਸ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ  
(2) ਇਸ ਨਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਨੋਟ: ਤੁਹਾਡੇ MXD-LTE ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ FCC ਨਨਯਮਾ ਂਦੇ ਭਾਗ 
15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲਾਸ B ਨਡਨਜਟਲ ਨਡਵਾਈਸ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਸੰਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ 
ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਵਰੁੱਧ ਿੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਨਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ
ਹਨ। ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਰੇਡੀਓ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਇਸੰਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਨਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ 
ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਨਂਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਨਕਸੇ 
ਿਾਸ ਇਸੰਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨਵੱਚ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਰੇਡੀਓ ਜਾ ਂ
ਟੈਲੀਨਵਜ਼ਨ ਨਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਜਸਨੂੰ 
ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠ 
ਨਲਨਿਆ ਂਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾ ਂਵਧੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ:

• ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਜਾ ਂਟੈਲੀਨਵਜ਼ਨ ਤੋਂ MXD-LTE ਨੂੰ ਹਟਾਓ।

• MXD-LTE ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਜਾ ਂਟੈਲੀਨਵਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿਰੇ ਪਾਵਰ ਆਉਟਲੈੱਟ 
ਨਵੱਚ ਪਲੱਗ ਕਰੋ।

• ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਦਸ਼ਾ ਨਦਓ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਨਪਤ ਕਰੋ।

• ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾ ਂਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਰੇਡੀਓ/TV ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ 
ਸਲਾਹ ਲਓ।
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