LivingWell Companion™ Go
ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮੈਨੂਅਲ

LivingWell Companion ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।
TELUS ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਡਿਵਾਈਸ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 24/7
ਲਾਈਵ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਨੈ ਕਟ
ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮੈਨੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ
ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਸਾਨ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ
ਰੱਖੋ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, telus.com/LWC 'ਤੇ
ਜਾਓ ਜਾਂ 1-888-505-8008 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਉਪਕਰਣ

ਡੋਰੀ, ਬੈਲਟ ਕਲਿੱਪ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ

ਚਾਰਜਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੋਰਡ
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ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

• ਲਾਈਵ ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 24/7 ਪਹੁਚੰ
• ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਬਟਨ
• ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ
•	ਸਿੱਖਿਅਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
1

•
•

2-ਪਾਸੀਂ ਸਪੀਕਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲੂਲਰ
ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ2
ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ
ਨਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ

1) ਸਵੈਚਲਿਤ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਰੇ ਫਾਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ
ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ,
ਸੰਭਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਬਾ
ਕੇ ਰੱਖੋ।
2) GPS ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
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ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

1. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ
ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

2. ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ
ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

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

ਨੋ ਟ: ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ
ਟੈਸਟ ਕਾਲ ਹੈ।
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ਸੁਝਾਅ:

•
•
•
•
•

ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ: “ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ ਟੀਮ
ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।”
ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰੋ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਆਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣ ਸਕੇ।
ਕੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ।
ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ
ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ।ੋ
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ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਪਹਿਨਣਾ
ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਡੋਰੀ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ 'ਤੇ ਬੈਲਟ
ਕਲਿੱਪ ਨਾਲ

ਸੁਝਾਅ:

•	ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
•
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ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ
ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚ
ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ
ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਰਹੇ; ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੋਰੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਬੈਲਟ ਕਲਿੱਪ ਲਈ
ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:
A. ਟੈਬ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਕੇ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
B. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ
ਉੱਪਰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

A
Pull
ਟੈਬ Tab
ਖਿੱਚੋ

B
In
ਅੰPress
ਦਰ ਦਬਾਉ

PushਹੇDown
ਠਾਂ ਧੱਕੋ

ਉੱਪਰ ਧੱUp
ਕੋ
Push

ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਪਹਿਨੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ
ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ
ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ।
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ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ
ਚਾਰਜ ਕਰੋ।
1. ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
2. ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਬੀਪ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਰੰਗੀਨ
ਬੱਤੀ ਦੇਖੋਗੇ।
ਨੋ ਟ: ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਭਗ 36 ਘੰਟੇ
ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਬੀਪ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ:

•
•
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ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ
ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਟਲੈੱਟ
ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਮਕਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਲੂਲਰ
ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।
ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਬੈਟਰੀ
ਪੱਧਰ।

ਬੈਟਰੀ ਪੱਧਰ:
ਹਰਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। (30-100%)
ਪੀਲਾ: ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।
(10-30%)
ਲਾਲ: ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। (0-10%)

ਸੈਲੂਲਰ ਸਿਗਨਲ ਸਮਰੱਥਾ:
ਹਰਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। (ਦ੍ਰਿੜ)
ਪੀਲਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। (ਦਰਮਿਆਨੀ)
ਲਾਲ: ਕਵਰੇਜ ਡੈੱਡ ਸਪੌਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰੋ। (ਘੱਟ)
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ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ:
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਸਵੈਚਲਿਤ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ
ਤਬਦੀਲੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗਤੀ,
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਡਿੱਗਣਾ ਵਾਪਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਵੈਚਲਿਤ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਰੇ ਫਾਲਸ
ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਫਾਲ
ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਭਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਦਦ
ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ
ਅਲਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ।
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ਕੀ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, ਡਿਵਾਈਸ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/
ਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, LivingWell Companion Go ਡਿਵਾਈਸ
ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
ਸੈਲੂਲਰ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1-888-505-8008
'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

1. ਚਮਕਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ
30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ।
2. ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ।
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ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਵੀ ਯੁਨਿਟ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ /
ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ
ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ)।

ਚਾਲੂ ਕਰੋ:
1. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਟਰੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਫਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀਰੇ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖੋ।
2. ਆਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ: “ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ
ਉੱਤਰ ਦਾਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।”
ਬੰਦ ਕਰੋ:
1. ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦਬਾਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ
ਆਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ।
2. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖੋ: “ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ।”
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ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
1. ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਖਲਾਈ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2.	ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ 2-ਪਾਸੇਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਣਿਆਂ
ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ
ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਜੇ ਸਥਿਤੀ
ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਅਪਾਤਕਾਲੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।
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ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਸ ਆਪਰੇਟਰ
ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ।

ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਗਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

16

ਇਹਨਾਂ ਆਡੀਓ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
“ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।”
ਜੇ ਇਹ ਡਿੱਗਣਾ ਅਸਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਤਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।
ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ।

“ਕੋਈ ਸੈਲੂਲਰ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਾਲ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।”
ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਸੈਲੂਲਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ
ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਗਨਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਹਰੇ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਟਨ
ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
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ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਆਪਣੇ NUMERA Libris 2 (“Libris 2”) ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ (“ਵਰਤੋਂਕਾਰ”) ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (“ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ”) ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ NUMERA Libris 2
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍।ਹੋ Numera Libris 2 ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੋਡ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। NSC
ਸਾਰੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ Libris 2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਕੋਈ
ਵੀ ਸੋਧ, ਨਕਲ, ਉਲਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ NSC ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਜ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। Libris 2
ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਲਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। Libris 2 ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ
ਕਰਕੇ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਡੀਲਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ Libris 2 ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ
Libris 2 ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ EverThere® ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਪਣੀ
EverThere® ਨੈ ੱਟਵਰਕ/ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Libris 2 ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣਯੋਗ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ www.numera.com/privacy 'ਤੇ
NSC ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋ ਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ Libris 2 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। NSC ਕੋਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੋਧਣ ਅਤੇ
ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ Libris 2 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਧਾਰਨ ਅਸਵੀਕਾਰ
(i) ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ, Libris 2 ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੈਲੂਲਰ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਸੈਲੂਲਰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ। (ii) ਕਿਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (iii) Libris 2 ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਨਾਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। (iv) ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 100% ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ
ਅਸਲ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਯੋਗ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (v) Libris 2 ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ
ਉਚਿਤ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟ ਬੈਟਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਵੈਚਲਿਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ
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ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। (vi) ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ Libris 2 ਗਲੋਬਲ ਪੁਜਿਸ਼ਨਿੰ ਗ
ਸਿਸਟਮ (GPS) ਅਤੇ ਨੈ ੱਟਵਰਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (LBS) ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Libris 2 ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ NSC ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ
ਸੰਕਟਕਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (vii) Libris 2 ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Libris 2 ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ Libris 2 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (viii) Libris 2 ਡੋਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ
ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਰੀ ਗਲਾ
ਘੁਟ
ੱ ਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ। (ix) Libris 2 ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ
ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ
Numera Libris 2 ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ, ਉਤਪਾਦ (ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਮੇਤ)
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ Libris 2 ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ Nortek Security and Control LLC (NSC) ਦੁਆਰਾ “ਜਿਵੇਂ ਹੈ” ਅਤੇ
“ਜਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ” ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NSC, Libris 2 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਵਸਤੂਆ,ਂ ਉਤਪਾਦ (ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਮੇਤ) ਜਾਂ
ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ Libris 2 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ
Libris 2 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ।
NSC ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਵਪਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
NSC ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ Libris 2, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਵਸਤੂਆ,ਂ ਉਤਪਾਦ (ਸੌਫਟਵੇਅਰ
ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ Libris 2 ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ NSC ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਭਾਗਾਂ
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। NSC, Libris 2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਵਸਤੂਆ,ਂ ਉਤਪਾਦਾਂ
(ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਮੇਤ) ਜਾਂ Libris 2 ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ,
ਇਤਫਾਕੀ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਹਤ ਵਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ
ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ
ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਵੀਕਰਨ, ਛੁਡਾਵ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ
NSC ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ (a) ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, NSC
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
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ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ
ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ; (b) NSC ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ
ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਿਸਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ NSC ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ; ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NSC ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕਤਾ
ਜਾਂ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਨਿਹਤ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ Libris 2 ਸਿਸਟਮ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਗੇ ਜਾਂ ਰੋਕਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਖੋਜਣ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; (c) ਜੇ NSC ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ
ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਦਮਕਲ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ,
ਸੰਕਟਕਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ NSC ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ
ਜਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ, NSC ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ $500 ਜੋ ਵੀ
ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (10%) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਮਾਤਰ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ
ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਘਾਟਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮੂਲ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ NSC ਦੇ, ਇਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ, ਸੂਟਾਂ, ਮੰਗਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ
ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਜੋ NSC ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ-ਚੁੱਕਾਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ NSC, ਇਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ, ਨੌ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਵੱਈਏ ਦੁਆਰਾ, ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ
ਕੇ ਕੀਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ-ਰਹਿਤ NSC, ਇਸਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ NSC ਉਹ
ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈ ੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ NSC ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਾਰੰਟੀ
Nortek Security and Control LLC (NSC) ਇੱਕ ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ Libris 2 ਲਈ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ IMEI ਨੰ ਬਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋ ਟਿਸ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ NSC ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ
ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਦਰੁਸਤੀ, ਜਾਂ
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਸਾਈ
ਗਈ ਹੈ। NSC ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, NSC ਇਸ ਉਪਕਰਣ
ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼,
ਇਤਫਾਕੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
FCC ਭਾਗ 15
ਇਹ ਉਪਕਰਣ FCC ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ 15 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੈ: (1) ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ (2) ਇਸ
ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ
ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ FCC ਨਿਯਮਾਂ
ਦੇ ਭਾਗ 15, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਰਲੇਖ,
“ਡਿਜਿਟਲ ਉਪਕਰਣ,” ICES-003 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲਾਸ B ਡਿਜਿਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਉਪਕਰਣ ਰੇਡੀਓ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ
ਬੰਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ
ਦੁਆਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
• ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
• ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵਧਾਓ।
• ਉਸ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਆਉਟਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਰੇਡੀਓ/TV ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ
ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਛੋਟ ਵਾਲੇ RSS ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ: (1) ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ
(2) ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Le présent appareil est conforme
aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
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(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si
le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
ਅਸੀਂ, Nortek Security & Control, 5919 Sea Otter Place ਦੀ LLC,
Carlsbad, CA 92010, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ devic000e,
Libris 2.0 FCC ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ 15 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
FCC ਅਤੇ IC
ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ FCC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਛੋਟ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ
ਭਾਗ 15 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ: (1) ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ
ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ (2) ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ
ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur
de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
ਇਹ ਕਲਾਸ B ਡਿਜਿਟਲ ਉਪਕਰਣ Canadian ICES-003 Cet appareil numérique
de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ FCC ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ 15 ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲਾਸ
B ਡਿਜਿਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਰੇਡੀਓ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
• ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
• ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵਧਾਓ
• ਉਸ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਆਉਟਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
• ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਰੇਡੀਓ/TV ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਚਿਤਾਵਨੀ: ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ
ਸੋਧਾਂ ਉਪਕਰਣ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਬਾਹਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ: ਕਾਰਡਬੋਰਡ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ: ਬਲਿੱਸਟਰ ਪੈਕ, ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ
ਟੈਰੇਫਥੇਲੇਟ, ਰੀਸਾਈਕਲ
ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
• ਖਰਾਬ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅੱਗ, ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਬਾਹਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗ, ਧਮਾਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ
ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਅਯੋਗ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅੱਗ, ਧਮਾਕੇ, ਰਿਸਾਉ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕੁਚਲਣਾ, ਮੋੜਨਾ, ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ।
• ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਖ਼ਤ ਸਤਹ 'ਤੇ ਡਿੱਗ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ
ਸੇਵਾ ਨੰ ਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
• ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ Libris 2 ਚਾਰਜਰ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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