
ਕਦਮ 1 
ਪਾਵਰ ਕੋਰਡ ਨੰੂ ਉਸ ਆਉਟਲੈੱਟ 'ਤੇ ਪਲੱਗ ਕਰੋ ਜੋ ਕੰਧ ਦੇ 
ਸਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

LivingWell CompanionTM Home
ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡ

ਕਦਮ 2
ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, “I” ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਵਿੱਚ ਨੰੂ 
ਮੂਵ ਕਰੋ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ 
ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹਰੇ 
ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ 
ਸਿਗਨਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ 
'ਤੇ ਲੈ ਜਾਉ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

ਕਦਮ 3
ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ:ੋ

• ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਮੋਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 
ਨਾਲ — ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 
“ਰੇਂਜ ਟੈਸਟ ਮੋਡ” ਵਿੱਚ ਹੈ।

• ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੰੁਮਦੇ ਹੋਏ ਪਂੈਡੇਟ ਬਟਨ ਨੰੂ ਦਬਾ 
ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ 
ਹੋਈ ਟੋਨ ਸੁਣੋਗੇ। ਟੋਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਖਾਮੀਆਂ 
ਮਾੜੇ ਸੰਪਰਕ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਂੇਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਂੈਡੇਟ ਬਟਨ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣਾ 
ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੀਸੱੈਟ ਬਟਨ ਦਬਾਓ 
ਅਤੇ ਇਹ “ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੈ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਮਰਥਨ ਲਈ, telus.com/LWC 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-888-505-8008 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ © 2020 TELUS. 20-0647

ਕਦਮ 4
ਪੈਂਡੇਟ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟਰ ਜਵਾਬ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟ ਕਾਲ ਹੈ।
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ਸਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਦਮ 3
ਪੈਂਡੇਟ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟਰ 
ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟ ਕਾਲ ਹੈ।
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ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, “I” ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ 
ਮੂਵ ਕਰੋ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ 
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ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
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• ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਮੋਡ ਬਟਨ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ 
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“ਰਂੇਜ ਟੈਸਟ ਮੋਡ” ਵਿੱਚ ਹੈ।

• ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਡੇਟ ਬਟਨ 
ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਟੋਨ ਸੁਣੋਗੇ। 

• ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਂੈਡਂੈਟ ਬਟਨ ਨੰੂ 
ਦਬਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੀਸੱੈਟ 
ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਇਹ “ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੈ” ਦਾ  
ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
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ਵਾਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ 
ਸਿਗਨਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ 
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ਦਬਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੀਸੱੈਟ 
ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਇਹ “ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੈ” ਦਾ  
ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
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ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਰ 
ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਿਗਨਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 
ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਉ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

ਕਦਮ 3
ਪੈਂਡੇਟ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟਰ 
ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟ ਕਾਲ ਹੈ।

ਕਦਮ 4
ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ:ੋ

• ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਮੋਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 
ਨਾਲ—ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 
“ਰੇਂਜ ਟੈਸਟ ਮੋਡ” ਵਿੱਚ ਹੈ।

• ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਡੇਟ ਬਟਨ 
ਨੰੂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਟੋਨ ਸੁਣੋਗੇ। ਟੋਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਤਰਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਮਾੜੇ ਸੰਪਰਕ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਂਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੈਂਡੇਟ ਬਟਨ ਨੂੰ 
ਦਬਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੀਸੈੱਟ 
ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਇਹ “ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੈ” ਦਾ  
ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਮਰਥਨ ਲਈ, telus.com/LWC  
'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-888-505-8008 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
© 2020 TELUS. 20-0647



ਕਦਮ 1 
ਪਾਵਰ ਕੋਰਡ ਨੰੂ ਉਸ ਆਉਟਲੈੱਟ 'ਤੇ ਪਲੱਗ ਕਰੋ ਜੋ ਕੰਧ ਦੇ 
ਸਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

LivingWell Companion
TM Home

ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡ

ਕਦਮ 2
ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, “I” ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਵਿੱਚ ਨੰੂ ਮੂਵ 
ਕਰੋ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ  
ਰਹੇਗੀ।

ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ 
ਸਿਗਨਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ 
'ਤੇ ਲੈ ਜਾਉ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

ਕਦਮ 3
ਪੈਂਡੇਟ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟਰ ਜਵਾਬ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟ ਕਾਲ ਹੈ।

ਕਦਮ 4
ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ:ੋ

• ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਮੋਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 
ਨਾਲ — ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 
“ਰੇਂਜ ਟੈਸਟ ਮੋਡ” ਵਿੱਚ ਹੈ।

• ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੰੁਮਦੇ ਹੋਏ ਪਂੈਡੇਟ ਬਟਨ ਨੰੂ ਦਬਾ 
ਕੇ ਰੱਖ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ 
ਹੋਈ ਟੋਨ ਸੁਣੋਗੇ। ਟੋਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਖਾਮੀਆਂ 
ਮਾੜੇ ਸੰਪਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਂਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੈਂਡੇਟ ਬਟਨ ਨੂੰ 
ਦਬਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੀਸੈੱਟ 
ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਇਹ “ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੈ” ਦਾ  
ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਮਰਥਨ ਲਈ, telus.com/LWC  
'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-888-505-8008 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
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