ਹੋ ਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ
ਟੂ ਟੀਆਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋ ਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰ ਮਤ
ਲੀਕ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂ ਟੀਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ
ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੰ ਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇੱ ਕ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਕਿੰ ਟ 2.5 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਰਬਾਦ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੀ ਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰ ਦਾ ਛੱ ਡ�ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰ ਤਰ ਪ੍ਰ ਵਾਹ 360 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ *। ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਟੂ ਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋ ਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $8.00 ਪ੍ਰ ਤੀ/ਮਹੀਨਾ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ $1200.00 ਪ੍ਰ ਤੀ
ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇੱ ਕ ਮੀਟਰ
ਇੱ ਕ
ਮੀਟਰ

ਇੱ ਕ ਕਿਊਬਿਕ
ਮੀਟਰ

2.5 ਕਿਊਬਿਕ

ਮੀਟਰ

15 ਕਿਊਬਿਕ

ਮੀਟਰ

360 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ?

ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਲੰ ਬਿੰ ਗ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂ ਲਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱ ਟ ਵਰਤੋ ਂ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸਚਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਵਰਹੈ ਡੱ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ 9.5 ਲੀਟਰ (2.5 ਗੈ ਲਨ)
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਿੰ ਟ ਅਤੇ ਟੂ ਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ 8.3 ਲੀਟਰ (2.2 ਗੈ ਲਨ) ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਿੰ ਟ ਦਾ ਉਪਯੋ ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਕੁਝ ਲਾਹੇ ਵੰ ਦ ਨੁਸਖੇ :

• ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋ ਈ ਵੀ ਮੁਰੰ ਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਲ੍ਹ ਦਿਓ।
• ਡ੍ਰੇ ਨ ਪਲੱ ਗ ਜਾਂ ਸਿੰ ਕ ਦੇ ਹੇ ਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੌ ਲਿਆ ਅੰ ਦਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਹਿੱ ਸਾ ਡ੍ਰੇ ਨ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਗਵਾਓ।
• ਜੇ ਕਰ ਟੂ ਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ।
• ਸਹੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱ ਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੋ ਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ
•ਜ
 ੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਲਵ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਿਆ ਹੋ ਇਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟੈ ਮ ਜਾਂ ਟੂ ਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ (ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਪੰ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋ ਸਿਟ

ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਖੋ )।

•ਵ
 ਾਲਵ ਸੀਟਾਂ, ਵਾਲਵ ਸਟੈ ਮਜ਼, ਫੁ ਹਾਰੇ , ਸੀਲਾਂ, ਡਿਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕੋ ਨ ਵਿੱ ਚ ਲੱ ਗੀ ਜੰ ਗਾਲ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਉਰ ਪੈ ਡ, ਸਿਰਕੇ , ਜਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇ ਂ

ਕਿ ਆਮਤੌ ਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਲੀਕ ਲਈ ਕੈ ਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਖਣਿਜ ਦਾ ਜੰ ਮਣਾ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ ਹਾਂ ਹੋ ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੱ ਸੇ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਇਕੱ ਠੇ ਫਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ।

ਹੋ ਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ ਟੂ ਟੀਆਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋ ਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰ ਮਤ
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ਏਰੇ ਟਰ ਲੀਕ ਹੋ ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਏਰੇ ਟਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾੱਸ਼ਰ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਜ਼, ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਟੂ ਟੀ ਦੇ ਲੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਰਨਾ

ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੂ ਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋ ਂ ਤੁਪਕੇ ਡਿੱ ਗਣ ਜਾਂ ਹੈ ਂਡਲ ਜਾਂ ਬੇ ਸ ਤੋ ਂ ਲੀਕ ਹੋ ਣ ਕਾਰਨ ਟੂ ਟੀਆਂ ਤੋ ਂ ਲੀਕ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੂ ਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਕੰ ਮ ਰਬੜ ਦੇ ਵਾੱਸ਼ਰ, ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਓ-ਰਿੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਹ ਹਿੱ ਸੇ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਸ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਏਰੇ ਟਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰੋ

ਏਰੇ ਟਰ ਛੋ ਟੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਟੂ ਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱ ਤ�ੇ ਕੱ ਸੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਰੇ ਪੈ ਟਰਨ ਵਿੱ ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਘੱ ਟ ਵਹਾ ਵਾਲੇ ਏਰੇ ਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $4.00 ਜਿੰ ਨੀ ਘੱ ਟ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰ ਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਿੰ ਟ 5.7 ਲੀਟਰ ਤਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਹੋ ਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ ਟੂ ਟੀਆਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋ ਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰ ਮਤ
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ਏਰੇ ਟਰ ਵਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਜ਼, ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ ।
ਆਪਣੀ ਟੂ ਟੀ ਤੋ ਂ ਆਪਣੇ ਏਰੇ ਟਰ ਨੂੰ ਖੋ ਲਹੋ ੍ ।
ਜ ੇ ਏਰੇ ਟਰ ਤੇ ਕੈ ਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਖਣਿਜ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱ ਚ ਭਿਓ ਦੇ ਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱ ਲਾ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱ ਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਆ
 ਪਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਪਲੇ ਸਮੈ ਂਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡਵੇ ਅਰ ਸਟੋ ਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਹੋ ਰ
ਵੀ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਰ ਡਾਲਰ ਪਾ ਕੇ , ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਏਰੇ ਟਰ ਖਰੀਦੋ ।

ਵਾਸ਼ਰ-ਟਾਈਪ ਕੰ ਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨ ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਮੁਰੰ ਮਤ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟੂ ਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡ�ੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ ਹੈ ਂਡਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਟੂ ਟੀ ਦੇ ਸਟੈ ਮ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਬੜ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਲੀਕ ਹੋ ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ , ਭਾਵੇ ਂ ਕਿ ਹੁ ਣ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਪਾਸਾ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕ�ਿ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਂ ਵਿੱ ਚ
ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਵੇਗਾ।

ਸਜਾਵਟੀ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਵਰ

ਇ
 ਸਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਫਲੈ ਟ ਬਲੇ ਡ ਪੇ ਚਕਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾ ਕੇ ਸਜਾਵਟੀ ਕਵਰ ਨੂੰ
ਹਟਾਓ।
ਹ ੈ ਂਡਲ ਦੇ ਪੇ ਚ ਨੂੰ ਖੋ ਲਹੋ ੍ ਅਤੇ ਸਟੈ ਮ ਤੋ ਂ ਹੈ ਂਡਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇ ਖੋ ।
ਇਹ ਥੋ ੜਾ ਚੁਣੌ ਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਕੈ ਲਗਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸਟੈ ਮ ਨੂੰ ਖੋ ਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵ ੱ ਡ�ੇ ਹੇ ਕਸਾਗੋ ਨਲ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਨਟ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ
ਇੱ ਕ ਰੈ ਂਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਫਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਕਲਾਕਵਾਈਜ਼
ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਢਿੱ ਲਾ ਕਰੋ । ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋ ਂ ਤਕ
ਖੋ ਲਹੋ ੍ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟੈ ਮ ਟੂ ਟੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ।
ਸ ਟੈ ਮ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਪੇ ਚ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਜਗ੍ ਹਾ' ਤੇ ਰਬੜ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਵਾਸ਼ਰ ਵੇ ਖੋਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋ ਲਹੋ ੍ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇ ਂ ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਦਲੋ ।
ਧਿ
 ਆਨ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜੋ ੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇ ਚ ਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ ਨਾ ਕਸੋ ਜਾਂ
ਵਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ।
ਸ ਟੈ ਮ 'ਤੇ ਓ-ਰਿੰ ਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ । ਜੇ ਇਹ ਟੁ ੱ ਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇ ਗਾ।
ਓ -ਰਿੰ ਗ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਇੱ ਕ ਪੇ ਚਕਸ ਬਲੇ ਡ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ
ਸਟੈ ਮ ਤੋ ਂ ਓ-ਰਿੰ ਗ ਨੂੰ ਰੋ ਲ ਕਰੋ ।
ਇ
 ਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਓ-ਰਿੰ ਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼
ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿੰ ਨਾ ਹੈ ।
ਸ ਟੈ ਮ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਸੀਟ ਤੇ ਨਵੀਂ ਓ-ਰਿੰ ਗ ਨੂੰ ਰੋ ਲ ਕਰੋ । ਨਵੀਂ ਓ-ਰਿੰ ਗ ਉਸ
ਝਰੀ ਵਿੱ ਚ ਫਿੱ ਟ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ।
ਸ ਟੈ ਮ ਨੂੰ ਜਗ੍ ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਲਵ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸਟੈ ਮ ਨੂੰ
ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੈ ਟਰੋ ਲੀਅਮ ਜੈ ਲੀ ਜਾਂ ਪਲੰ ਬਰ ਦੀ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਸਟੈ ਮ ਥ੍ਰੈਡ ਤੇ
ਰਗੜੋ ।

ਹੈ ਂਡਲ ਦੇ ਪੇ ਚ

ਹੈ ਂਡਲ
ਰਟੇ ਨਿੰਗ ਨਟ
ਓ-ਰਿੰ ਗ
ਸਟੈ ਮ ਵਾਸ਼ਰ
ਸਟੈ ਮ ਪੇ ਚ
ਵਾਲਵ ਸੀਟ
ਸਟੈ ਮ
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ਲਾਹੇ ਵੰ ਦ ਨੁਸਖੇ : ਟੂ ਟੀ ਦੇ ਹੈ ਂਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੰਗ ਆਫ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੇ ਝਰੀਟ ਪੈ ਣ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇ ਚਕਸ ਦੇ
ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਟੇ ਪ ਜਾਂ ਕੱ ਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱ ਕੋ ।

ਵਾਸ਼ਰ ਰਹਿਤ ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਮੁਰੰ ਮਤ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੂ ਟੀ ਦਾ ਇੱ ਕੋ ਲੀਵਰ ਜਾਂ ਦੋ ਹੈ ਂਡਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਡਿਸਕ, ਵਾਲਵ,
ਕਾਰਟ੍ਰਿ ਜ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਐਂਡ-ਕੈ ਮ) ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਿੱ ਟ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ ਮੁਰੰ ਮਤ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਹੈ ਂਡਲ

ਬਾਲ ਐਂਡ ਕੈ ਮ ਟੂ ਟੀ

ਬਾਲ ਟੂ ਟੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਖੋ ਖਲੀ ਧਾਤ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰ ਤਰ ਤੌ ਰ
ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਲੀਵਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਾਲ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡ�ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਨਲੈ ਟਸ ਨਾਲ ਇੱ ਕਸਾਰ ਹੋ ਣ ਲਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ।
ਲਾਹੇ ਵੰ ਦ ਨੁਸਖੇ : ਇਹ ਜ਼ਰੁ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ
ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗਰਮ
ਅਤੇ ਠੰਡ�ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ।

ਸੈ ਟਸਕ੍ਰਿ ਊ
ਐਡਜਸਟਿੰ ਗ ਰਿੰ ਗ
ਕੈ ਪ

ਸਪਾਊਟ ਸਲੀਵ
ਕੈ ਮ

ਹ ੈ ਂਡਲ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਸੈ ਟਸਕ੍ਰਿ ਊ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਸਿੰ ਗਲ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ
ਵੱ ਲ ਧੱ ਕੋ। ਛੇ ਕ ਵਿੱ ਚ ਸਜਾਵਟੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਹੇ ਠਾਂ
ਫਲੈ ਟ ਬਲੇ ਡ ਪੇ ਚਕਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢੋ ।
ਸ ੈ ਟਸਕ੍ਰਿ ਊ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਨ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਕਾਰ ਦੀ
ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋ ਵੇਗੀ। ਪੇ ਚ ਨੂੰ ਖੋ ਲਹੋ ੍ ਅਤੇ ਹੈ ਂਡਲ ਨੂੰ ਸਟੈ ਮ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱ ਚੋ ਜਾਂ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇ ਖੋ ।
ਲ
 ੀਕੀ ਬੇ ਸ? ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਓ-ਰਿੰ ਗਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰੋ ।
ਲ
 ੀਕੀ ਹੈ ਂਡਲ? ਐਡਜਸਟਿੰ ਗ ਰਿੰ ਗ ਰੈ ਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸਟਿੰ ਗ
ਰਿੰ ਗ ਨੂੰ ਕੱ ਸੋ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਕੈ ਮ ਵਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜੋ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁ ੰ ਦੀ
ਹੈ ।
ਜ ੇ ਕਰ ਬਾਲ ਖੁਰ ਗਈ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ।
ਲ
 ੀਕੀ ਸਪਾਊਟ? ਵਾਲਵ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਵ
ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਤਕ ਪਹੁ ੰ ਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈ ਮ, ਕੈ ਮ ਵਾਸ਼ਰ ਅਤੇ
ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
ਪ ੁ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲਵ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੰ ਬੇ ਨੱਕ ਵਾਲਾ
ਪਲਾਸ ਜਾਂ ਪੈ ਂਸ�ਿਲ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇ ਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿਓ।
ਰਿ
 ਅਸੈ ਂਬਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਂ , ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ‘ਤੇ ਕੈ ਮ ਲੈ ੱਗ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ
ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।

ਕੈ ਮ ਵਾਸ਼ਰ

ਵਾਲਵ ਸੀਟ

ਬਾਲ

ਵਾਲਵ ਸਪ੍ਰਿੰਗ
ਸਪਾਊਟ ਓ-ਰਿੰ ਗ
ਸਪਾਊਟ ਓ-ਰਿੰ ਗ

ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ

ਐਡਜਸਟਿੰ ਗ ਰਿੰ ਗ ਰੈ ਂਚ

ਐਡਜਸਟਿੰ ਗ ਰਿੰ ਗ

ਵਾਲਵ ਸੀਟ
ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ
ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ
ਇਨਲੇ ਟ ਹੋ ਲਜ਼

ਲੱ ਗ

ਸੂਈ ਦੀ ਨੋ ਕ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸ

ਕੈ ਮ
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ਨੋ ਚ

ਸਿੰ ਗਲ ਹੈ ਂਡਲ ਡਿਸਕ ਟੂ ਟੀ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੂ ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਇੱ ਕ ਕਾਰਟ੍ਰਿ ਜ ਅਸੈ ਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਸਿਰੇ ਮਿਕ ਡਿਸਕ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰ ਗਲ ਜਾਂ ਡੂਅਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਲੀਕ
ਉਦੋ ਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਸੀਲਾਂ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਸਿੰ ਗਲ ਹੈ ਂਡਲ ਟੂ ਟੀ ਤੇ , ਤਿੰ ਨ ਸੀਲਾਂ ਠੰਡ�ੇ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰ ਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿ ਤ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੈ ਟਸਕ੍ਰਿ ਊ

ਹੈ ਂਡਲ

ਐਸਕਿਊਚਿਓਨ

ਸਕ੍ਰਿ ਊ

ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ

ਇਨਲੇ ਟ ਸੀਲ
ਵਾਟਰ ਇਨਲੇ ਟ

ਹ ੈ ਂਡਲ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਸੈ ਟਸਕ੍ਰਿ ਊ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਸਿੰ ਗਲ ਲੀਵਰ ਨੂੰ
ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਧੱ ਕੋ। ਛੇ ਕ ਵਿੱ ਚ ਸਜਾਵਟੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਸਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਫਲੈ ਟ ਬਲੇ ਡ ਪੇ ਚਕਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢੋ ।
ਸ ੈ ਟਸਕ੍ਰਿ ਊ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਨ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਸਹੀ
ਅਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਪੇ ਚ ਨੂੰ ਖੋ ਲਹੋ ੍ ਅਤੇ ਹੈ ਂਡਲ ਨੂੰ ਸਟੈ ਮ
ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱ ਚੋ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇ ਖੋ ।
ਦ
 ੋ ਪੇ ਚਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱ ਲਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਾਰਟ੍ਰਿ ਜ ਨੂੰ ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱ ਚ
ਕੱ ਸਦੇ ਹਨ। (ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਇਹ ਪੇ ਚਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱ ਕ ਨਟ ਨੂੰ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇ ਚ
ਖੋ ਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈ ਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਕਰੋ ।)
ਕ ਾਰਟ੍ਰਿ ਜ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਸਥਿਤ ਤਿੰ ਨੇ ਨਿਓਪ੍ਰੀਨ ਇਨਲੇ ਟ ਸੀਲਾਂ ਨੂੰ
ਕੱ ਢੋ ।
ਕ ਾਰਟ੍ਰਿ ਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਇਨਲੇ ਟ / ਆਉਟਲੇ ਟ ਛੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ ,
ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸੀਲ ਲਗਾਓ।
ਰ ੀਅਸੈ ਂਬਲਿੰ ਗ ਕਰਦਿਆਂ , ਡਿਸਕ ਕਾਰਟ੍ਰਿ ਜ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਇਨਲੇ ਟ
ਛੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਇਨਲੇ ਟ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ।
ਜ ੇ ਟੂ ਟੀ ਲੀਕ ਹੁ ੰ ਦੀ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਰਿਪਲੇ ਸਮੈ ਂਟ ਕਿੱ ਟ ਖਰੀਦ ਕੇ
ਅਤੇ ਕਿੱ ਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਕਾਰਟ੍ਰਿ ਜ
ਬਦਲੋ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਰੇ ਮਿਕ ਡਿਸਕਸ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਡਿਸਕ-ਟਾਈਪ ਟੂ ਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ
ਕਾਊਂਟਰਟੌ ਪ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਇਕੱ ਠਿਆਂ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਪਰੋ ਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈ ਂਡਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱ ਚ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਦੋ ਪੇ ਚਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ।
ਇਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱ ਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੈ ਂਡਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ।)

ਹੋ ਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ ਟੂ ਟੀਆਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋ ਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰ ਮਤ
ਪੰ ਨਾ 6

19-0002046

ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ

ਟੂ ਹੈ ਂਡਲ ਡਿਸਕ ਟੂ ਟੀ

ਸਜਾਵਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਵਰ
ਹੈ ਂਡਲ ਸਕ੍ਰਿ ਊ

ਟੂ -ਹੈ ਂਡਲ ਡਿਸਕ ਟੂ ਟੀਆਂ ਸਿੰ ਗਲ-ਹੈ ਂਡਲ ਡਿਸਕ ਟੂ ਟੀਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ
ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱ ਕੋ ਰਬੜ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੀਲਰ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹੈ ਂਡਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਪ ੰ ਨੇ ਤਿੰ ਨ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਰ-ਟਾਈਪ / ਕੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟੂ ਟੀ
ਲਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਿਆਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ ਕਰੋ । ਸਜਾਵਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ
ਕਵਰ, ਹੈ ਂਡਲ ਪੇ ਚ ਅਤੇ ਹੈ ਂਡਲ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
ਬ ੋ ਨਟ ਨਟ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜੋ ਇੱ ਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰੈ ਂਚ ਜਾਂ
ਪਲਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਕੇ ਸਟੈ ਮ ਯੂਨਿਟ ਅਸੈ ਂਬਲੀ
ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਲ
 ੀਕੀ ਹੈ ਂਡਲ? ਸਟੈ ਮ ਓ-ਰਿੰ ਗਸ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੈ ਮ
ਯੂਨਿਟ ਅਸੈ ਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜੇ ਇਹ ਪਾਟੀ ਹੋ ਈ
ਜਾਂ ਗਲੀ ਹੋ ਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਲ
 ੀਕੀ ਸਪਾਊਟ? ਸੀਲ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਬਦਲੀ
ਕਰੋ । ਲੰ ਬੇ -ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ
ਹਟਾਓ।

ਹੈ ਂਡਲ

ਬੋ ਨਟ ਨਟ

ਸਟੈ ਮ ਯੂਨਿਟ ਅਸੈ ਂਬਲੀ
ਓ-ਰਿੰ ਗ

ਲੌ ਕਨਟ
ਸੀਲ
ਸਪ੍ਰਿੰਗ
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ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ

ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ-ਟਾਈਪ ਟੂ ਟੀਆਂ

ਕਾਰਟ੍ਰਿ ਜ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂ ਟੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕੁਚਿਤ ਧਾਤ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਾਰਟ੍ਰਿ ਜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲੱ ਗੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਟੂ ਟੀ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਉਦੋ ਂ
ਲੀਕ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਜਦੋ ਂ ਓ-ਰਿੰ ਗ ਜਾਂ ਅਸੈ ਂਬਲੀ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸਪਾਊਟ ਸਲੀਵ

ਰਿਟੇ ਨਰ ਨਟ
ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਸਟੈ ਮ
ਓ-ਰਿੰ ਗ
ਓ-ਰਿੰ ਗ
ਓ-ਰਿੰ ਗ
ਸਪਾਊਟ ਓ-ਰਿੰ ਗ
ਸਪਾਊਟ ਓ-ਰਿੰ ਗ
ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ

ਰਿਬ-ਜੁਆਇੰ ਟ ਪਲਾਸ

ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ
ਰਿਟੇ ਨਰ ਕਲਿਪ
ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ
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ਹੈ ਂਡਲ

ਪ ੰ ਨੇ ਤਿੰ ਨ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਰ-ਟਾਈਪ / ਕੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟੂ ਟੀ ਲਈ ਦਰਸਾਈ
ਗਈ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ ਕਰੋ ।
ਸਜਾਵਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਵਰ
ਸਜਾਵਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਵਰ, ਹੈ ਂਡਲ ਪੇ ਚ, ਹੈ ਂਡਲ ਅਤੇ
ਹੈ ਂਡਲ ਸਕ੍ਰਿ ਊ
ਸਪਾਊਟ ਸਲੀਵ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
ਪ ਲਾਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇ ਨਰ ਨਟ ਨੂੰ ਖੋ ਲਹੋ ੍ ।
ਕੈ ਪ
ਇ
 ਸ ਦੇ ਸਲੋ ਟ ਤੋ ਂ ਰਿਟੇ ਨਰ ਕਲਿੱ ਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਪੇ ਚਕਸ ਜਾਂ ਲੰ ਬੇ -ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਕਲਿੱ ਪ ਸਿਰਫ ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰਿਮ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਮਿਲੇ ਗੀ।
ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ੜਨ ਲਈ ਰਿਟੇ ਨਰ ਕਲਿੱ ਪ ਪਲੇ ਸਮੈ ਂਟ
ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖੋ ।
ਕ ਾਰਟ੍ਰਿ ਜ ਦੇ ਸਟੈ ਮ ਨੂੰ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਫੜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ
ਟੂ ਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋ ਂ ਸਟੈ ਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱ ਢੋ । ਜੇ ਕਰ ਪਲਾਸ ਕੰ ਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਤਾਂ ਹਾਰਡਵੇ ਅਰ ਸਟੋ ਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿ ਜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।
(ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡ�ੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਲਟਾ
ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ; ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਸਟੈ ਮ ਦੇ ਫਲੈ ਟ ਸਾਈਡ ਫੇ ਸ ਲਾਉਣ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਵੱ ਲ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।)
ਕ ਾਰਟ੍ਰਿ ਜ 'ਤੇ ਓ-ਰਿੰ ਗਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜੇ ਉਹ ਟੁ ੱ ਟੀ ਹੋ ਈ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਸ ਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਓ-ਰਿੰ ਗਾਂ 'ਤੇ ਪਲੰ ਬਰ ਦੀ
ਗਰੀਸ ਜਾਂ ਪੈ ਟਰੋ ਲੀਅਮ ਜੈ ਲੀ ਲਗਾਓ।
ਰਿ
 ਟੇ ਨਰ ਕਲਿੱ ਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਅਸੈ ਂਬਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ।

ਟੱ ਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂ ਟੀਆਂ

ਬਾਥਟਬ ਟੂ ਟੀ ਤੋ ਂ ਲੀਕ ਹੋ ਣ ਵੱ ਲ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕ�ਿ ਟੱ ਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗਿੱ ਲੇ ਰਹਿੰ ਦੇ
ਹਨ। ਬਾਥਟਬ ਦੀ ਟੂ ਟੀ ਸਿੰ ਕ ਦੀ ਟੂ ਟੀ ਵਰਗੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੂ ਟੀ ਕੰ ਧ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੂ ਟੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋ ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਵਾਲਵ
ਅਸੈ ਂਬਲੀ ਵਿੱ ਚ ਵਾਸ਼ਰ, ਸੀਲ ਜਾਂ ਗੈ ਸਕੇ ਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਣਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਆਪਣੀ ਮੁਰੰ ਮਤ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ:

ਆ
 ਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਟੱ ਬਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟ-ਆਫ਼ ਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ , ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਲਵ ਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ।
ਟੂ ਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਹੈ ਂਡਲਜ਼ ਨੂੰ “ਚਾਲੂ” ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ।
ਲਾਹੇ ਵੰ ਦ ਨੁਸਖੇ : ਝਰੀਟਾਂ ਤੋ ਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇ ਚਕਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਟੇ ਪ ਜਾਂ ਕੱ ਪੜਾ ਲਪੇ ਟੋ।

ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਰਨ ਲਈ:

ਇ
 ਸਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਫਲੈ ਟ ਬਲੇ ਡ ਪੇ ਚਕਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾ ਕੇ ਸਜਾਵਟੀ ਕਵਰ (ਪੇ ਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੂ ਟੀ ਦੇ ਹੈ ਂਡਲ 'ਤੇ ) ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
ਹ ੈ ਂਡਲ ਦੇ ਪੇ ਚ ਨੂੰ ਖੋ ਲਹੋ ੍ ਅਤੇ ਸਟੈ ਮ ਤੋ ਂ ਹੈ ਂਡਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇ ਖੋ । ਇਹ ਥੋ ੜਾ ਚੁਣੌ ਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਕੈ ਲਗਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਪਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਉੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸਟੈ ਮ ਨੂੰ ਖੋ ਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਹ ਟੁ ੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ । (ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਫਸਿਆ
ਹੋ ਇਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋ ਰ ਤੋ ਂ ਇੱ ਕ ਹੈ ਂਡਲ ਪੁਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹੈ ਂਡਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਂਡਲ ਪੁਲਰ ਦੇ ਸਮੇ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ।)
ਐ
 ਸਕਿਊਚਿਓਨ ਪਲੇ ਟ ਜੋ ਫਲੱ ਸ਼ ਨੁੰ ਕੰ ਧ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋ ਲਹੋ ੍ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱ ਚੋ।
ਸਟੈ ਮ ਬੋ ਨਟ 'ਤੇ ਟੱ ਬ ਸਾਕਟ ਰੈ ਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਟੈ ਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ-ਕਲਾਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਾਓ।
ਸੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀਟ ਰੈ ਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।
ਸੀਟ ਵਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸੀਟ ਖਰਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੀਟ ਅਸੈ ਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ।
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ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਸਮਾਯੋ ਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ
ਪਲੰ ਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕੈ ਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੁਰੰ ਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਗੀ।

