
ਹੋਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ 
ਟਾਇਲਟ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ

ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚਂੋ, ਟਾਇਲਟ ਵਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਵ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਟਾਇਲਟਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਆਮ ਕਾਰਨ ਿੀ 
ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ, ਉੱਚ ਿਹਾਅ ਿਾਲੇ ਪਖਾਵਨਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਹਾਅ ਿਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਹੱਸਾ ਹਨ।

ਵਕਉਕਂਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣਾ ਿਾਲਾ ਪਾਣੀ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ – ਮਕਾਨ 
ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਮਸਵਲਆਂ ਲਈ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸਟ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਬੱਲਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੰੂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਸਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਿਜਂੋ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਕੀ 
ਟਾਇਲਟ ਟੈਸਟ, (ਵਜਿਂੇ ਵਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪੰਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ) ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਸੀ?
ਟਾਇਲਟ ਫਲੈਪਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਚੇਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦੇਿੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਵਕਊਵਬਕ ਮੀਟਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਟੱੁਕਟੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਫਲੈਪਰ 450 ਵਕਊਵਬਕ ਮੀਟਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਟਾਇਲਟ ਟਂੈਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ 
ਲਗਾਤਾਰ ਓਿਰਫਲੋ ਵਟਊਬ ਵਿੱਚ ਿਵਹੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਫਲੈਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਚੱੁਵਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,200 ਵਕਊਬਕ ਮੀਟਰ ਤਕ 
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਵਰਸਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ $9.00 ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ $4000.00 ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ  
calgary.ca/waterleaks'ਤੇ ਵਰਸਾਅ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਟਾਇਲਟ ਵਵੱਚ ਲੀਕ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ
ਬ਼ਿਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਫਲੋਟਾਂ  
ਅਤੇ ਿਾਲਿ ਸੀਵਲੰਗ ਵਿਿਸਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ 
ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ, ਲੀਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ  
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 1: ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਸਾਅ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ 
  ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਿੱਲ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਇਹ ਓਿਰਫਲੋ ਵਟਊਬ ਤਂੋ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜਾਅ 2 'ਤੇ ਜਾਓ।
  ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਓਿਰਫਲੋ ਵਟਊਬ ਵਿੱਚ ਹਡੱਗ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜਾਅ 5 'ਤੇ ਜਾਓ।
  ਡੂਅਲ ਫਲੱਸ ਟਾਇਲਟ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਲੀਕੀ ਟਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਪੜਾਅ 2, ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ,  
ਵਫਰ ਡੂਅਲ ਫਲੱਸ਼ ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  

ਪੜਾਅ 2: ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਲੀਕ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਲੀਕੀ ਟਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਕਰੋ।

  A. ਟਂੈਕ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹਟਾਓ।
  B. ਟਾਇਲਟ ਟਂੈਕ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੰੂਦਾਂ (ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ  
ਹੋਰ ਰੰਗਦਾਰ ਤਰਲ ਵਜਿਂੇ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਹੈ) ਪਾਓ।

 C. 15-20 ਵਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
  D. ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ ਿੇਖੋ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵਰਸਾਅ ਵਮਲ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਜੇ 15-20 ਵਮੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਿਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ  
ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਿਾਲਿ ਲੀਕ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਪੜਾਅ 3 ਤੇ ਜਾਓ।
ਕੀ ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰ ਤਰਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਮੱਵਸਆ ਟਾਇਲਟ  
ਫਲੱਸ ਹਂੈਡਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੜਾਅ 4 ਤੇ ਜਾਓ।
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C.
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ਿੰਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਸੀ? 
ਿੱਕਡੇ ਲੀਕ, ਵਜਿਂੇ ਵਕ ਇੱਕ ਿਵਹ ਵਰਹਾ ਟਾਇਲਟ, ਸੁਣਨਯੋਗ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਰਸਾਅ ਦੀ ਅਵਾ਼ਿ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂੀ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੰਿੇ ਸਮਂੇ ਤਕ ਵਕਸੇ ਦਾ ਵਧਆਨ ਨਹੀ ਂਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

15-20 ਿਮੰਟਾਂ 
ਲਈ ਉਡੀਕੋ

(ਟਾਇਲਟ ਫਲੱਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ)।

ਟਂੈਕ ਦਾ ਢੱਕਣ 
ਉਤਾਰੋ।

ਟਂੈਕ ਿਵੱਚ ਰੰਗਦਾਰ 
ਤਰਲ ਪਾਓ।

ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ ਿਵੱਚ 
ਰੰਗੀਨ ਪਾਣੀ?

ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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ਪੜਾਅ 3: ਫਲੈਪਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ
ਵਰਸਦੀ ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਪਾਵਟਆ ਫਲੈਪਰ ਸਭ ਤਂੋ ਸਧਾਰਣ ਖਰਾਬੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਦਾਰ ਤਰਲ ਟੈਸਟ ਤਂੋ ਇਲਾਿਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੋਰ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 
ਫਲੈਪਰ ਬਦਲਣ ਿਾਲਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਉਗਂਲ ਨਾਲ ਫਲੈਪਰ ਦੇ ਤਲ ਨੰੂ ਰਗੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਿੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਣ ਿਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਲੈਪਰ 
ਨਰਮ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

  ਿਾਲਿ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਪੱਛੇ ਜਾਂ ਇਸ  
ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਥਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
  ਟਂੈਕ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਫਲੱਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਂੈਡਲ ਅਤੇ ਫਲੈਪਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਲੈਪਰ 
ਚੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੰੂ ਨੋਟ ਕਰੋ। (ਇਸ ਲੰਬਾਈ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ  
ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਾਂ ਫਲੈਪਰ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰੋਗੇ।)
  ਪੁਰਾਣੇ ਫਲੈਪਰ ਨੰੂ ਹਟਾ ਵਦਓ, ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਨਿਾਂ ਫਲੈਪਰ ਸਥਾਵਪਤ  
ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਵਿਿਸਵਥਤ ਕਰੋ  
ਵਜਿਂੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਲੈਪਰ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਸੀ।
  ਖੋਰ ਜਾਂ ਬਣੇ ਖਵਣਜ ਲਈ ਿਾਲਿ ਸੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ  
ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਿਾਲਿ ਸੀਟ ਨੰੂ  
ਸੁਕਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਧੀਆ ਸਂੈਡ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਰਗੜ  
ਕੇ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ ਵਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ 
ਿੱਡੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਿੇ ਵਜਸ  
ਨਾਲ ਿਧੇਰੇ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
  ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੀਕੀ  
ਟਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ  
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਉਪਯੋਗੀ ਨੁਸਖੇ: 
•  ਫਲੈਪਰਾਂ ਨੰੂ ਹਰ 3-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਵਕਉਕਂਵਕ ਉਹ ਸਮਂੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਸ ਜਾਣਗੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਅਤੇ ਟੱੁਟ ਜਾਣਗੇ। 
•  ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ ਵਕ ਟਾਈਮ-ਵਰਲੀ਼ਿਡ ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ ਕਲੀਨਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਂੈਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ - ਫਲੱਸ-ਵਰਲੀ਼ਿਡ ਦੀ ਬਜਾਏ - ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ 

ਖਰਾਬੀ ਨੰੂ ਤੇ਼ਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੀਕ ਦੇ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਨਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
•  ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਲਟ ਟਂੈਕ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੈਪਰ ਦੀ ਵਮਆਦ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•  ਬਦਲਣ ਿਾਲਾ ਸਹੀ ਹਹੱਸਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹਮੇਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਵਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਵਹਜ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੰਿਰ ਨੰੂ 
ਿੁਲਾਓ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਸਟੀ ਦੋਸਪੁਰਣ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਨਹੀ ਂਹੋਿੇਗੀ।

ਫਲੈਪਰ ਵਾਲਵ: ਵਰਸਾਅਦਾਰ ਟਾਇਲਟ ਲਈ 
ਸਭ ਤਂੋ ਸਧਾਰਣ ਖਰਾਬੀ ਹੈ।
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ਪੜਾਅ 4: ਚੇਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਲੱਸ਼ ਹਂੈਡਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਉਦਂੋ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤਕ ਤੁਸੀ ਂਹਂੈਡਲ ਨੰੂ ਝਟਕਾ ਨਹੀ ਂਵਦੰਦੇ? ਫਲੈਪਰ ਨੰੂ ਿਾਲਿ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਂ ਵਫੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨ, ਜੋ ਫਲੈਪਰ 
ਨੰੂ ਵਨਯੰਵਤ੍ਰ ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਸਮਾਯੋਵਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਨ ਵਕਸੇ ਚੀ਼ਿ ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਿਜਂੋ ਰੱੁਕ-ਰੱੁਕ ਕੇ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਇਲਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫਲੱਸ ਹੋਣ' ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਚੇਨ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਫਲੈਪਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਵਥਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
  ਜੇਕਰ ਚੇਨ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬਾਲ-ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੇਨ ਨਾਲ ਬਦਵਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
  ਜੇਕਰ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਨਟ ਕੱਸੋ ਜੋ ਟਾਇਲਟ ਹਂੈਡਲ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਵਟ੍ਰ ਪ ਲੀਿਰ ਨਾਲ ਵਿਿਸਵਥਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹਂੈਡਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
  ਚੇਨ ਜਾਂ ਹਂੈਡਲ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਲਿ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 

ਪੜਾਅ 5: ਓਵਰਫਲੋ ਵਟਊਿ / ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ: 
ਜੇਕਰ ਟਂੈਕੀ ਵਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਨਰੰਤਰ ਓਵਰਫਲੋ ਵਟਊਿ ਉੱਤਤੇ ਡਡੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਛੇਕ 
ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਓਿਰਫਲੋ ਵਟਊਬ ਦੇ ਵਸਖਰ ਤਂੋ ਲਗਭਗ 1.5 ਤਂੋ 2.5 ਸਂੈਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਟਂੈਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੋ
  ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਓਿਰਫਲੋ ਵਟਊਬ ਤਂੋ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਂੈਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੇਚ ਨੰੂ ਕਲੋਕਿਾਈ਼ਿ ਵਿਿਸਵਥਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲੋਟ ਰੋਡ ਘੰੁਮਾਓ।
  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਬਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਟਲ ਫਲੋਟ ਦੀਆਂ ਆਰਮਸ ਨੰੂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਲੋਟ ਕੱਪ ਨੰੂ ਮੈਟਲ ਐਡਜਸਵਟੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਿਿਸਵਥਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  ਪੇਚ ਨੰੂ ਬਦਲ ਵਦਓ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਵਲਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੱਵਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਿਸਵਥਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਫਲੱਸ ਕਰੋ ਵਕ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਰੀਵਫਲ ਵਟਊਬ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਓਿਰਫਲੋ ਵਟਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਸੈ.ਮੀ. ਤਂੋ ਡੰੂਘੀ (ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਫਲੱਸ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਫਲੋਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੋਟ ਅਸਂੈਬਲੀ 
ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਬਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਕੱਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਵਿਿਸਵਥਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ 
ਿੱਖੋ-ਿੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸੇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਾਇਲਟ ਵਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਟਂੈਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਓਿਰਫਲੋ ਵਟਊਬ ਤਂੋ 
ਿਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਓਵਰਫਲੋ ਵਟਊਿ ਦੇ ਵਸਖਰ ਤਂੋ ਲਗਭਗ 1.5 ਤਂੋ 
2.5 ਸਂੈਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
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ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਫਲੋ ਟਾਇਲਟ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਲਟ ਨੰੂ ਉੱਚ ਕੁਸਲਤਾ ਿਾਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਬੱਲ' ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ। ਵਾਟਰਸਂੈਸ 
(WaterSense) ਲੇਬਲ ਿਾਲੇ ਟਾਇਲਟ, ਜੋ ਔਸਤਨ 4.8 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰ ਤੀ ਫਲੱਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਇਲਟ 13-20 ਲੀਟਰ 
ਪਾਣੀ ਪ੍ਰ ਤੀ ਫਲੱਸ਼ ਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਾਟਰਸਂੈਸ ਲੇਬਲ ਿਾਲੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੁਸਲਤਾ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਿਾਲੇ  
ਟਾਇਲਟ ਇੱਕ ਵਸੰਗਲ ਫਲੱਸ ਮਕੈਵਨ਼ਿਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ  
ਡੂਅਲ-ਫਲੱਸ ਮਾਡਲ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, (ਜੋ ਠੋਸ ਫਲੱਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ  
ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਤਰਲ ਫਲੱਸ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਿਰਤਂੋ  
ਕਰਦੇ ਹਨ)।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕੀਮਤ ਵਬੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਹਾਰਡਿੇਅਰ 
ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਵਾਟਰਸਂੈਸ ਲੇਬਲ ਿਾਲੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਸ ਬਕਸੇ ‘ਤੇ  
ਵਦੱਕਤੇ ਵਾਟਰਸਂੈਸ ਲੋਗੋ ਨੰੂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰੋ!

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਸੀ? 
ਸਾਰੇ ਨਿਂੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਹਾਇਸੀ ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰ ਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਵਜਨ੍ਾਂ 
ਨੰੂ ਪਲੰਵਬੰਗ ਪਰਵਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਿਾਰੇ ਉਪ-ਵਨਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਿਰਤਂੋ 
ਿਾਲੇ ਵਫਕਸਚਰ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਟਾਇਲਟ (ਬਾਊਲ ਅਤੇ ਟਂੈਕ) ਲਈ ਪ੍ਰ ਤੀ ਫਲੱਸ ਛੇ ਲੀਟਰ 
(1.6 ਯੂਐਸ ਗੈਲਨ) ਤਂੋ ਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਡੂਅਲ ਫਲੱਸ਼ ਟਾਇਲਟ
ਕਂੇਦਰੀ ਕੈਵਨਸਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਟੀ ਫਲੱਸ ਿਾਲਿ ਸੀਲ ਡੂਅਲ 
ਫਲੱਸ ਟਾਇਲਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਸਮਂੇ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਪੁਰਾਣੇ ਹਹੱਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੋ। ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਿਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ 
ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਸਟੀਕ 
ਪੁਰਵਜਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਿਸੇਸ 
ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਹੱਸੇ ਵਕੱਟਾਂ 
ਵਿੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ੍ਾਂ ਯਾਦ 
ਰੱਖੋ:

  ਆਪਣੇ ਟਾਇਲਟ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਕ ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਤੇ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
  ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਟਂੈਕ ਵਿੱਚ ਫਲੱਸ ਕਰ ਵਦਓ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, calgary.ca/waterleaks‘ਤੇ ਜਾਓ

ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ
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