
ਹੋਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ 
ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ

ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵਵੱਚਂੋ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਮਂੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਤੁਸੀ ਂ
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੰਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰੂਦ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਵਕੰਟ 2.5 ਵਕਊਵਬਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਰਬਾਦ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਜਹੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਵਕਊਵਬਕ ਮੀਟਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਵਹੰਦਾ ਛੱਡ�ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਨਰੰਤਰ ਪ੍ਰ ਵਾਹ 360 ਵਕਊਵਬਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ*। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $8.00 ਪ੍ਰ ਤੀ/ਮਹੀਨਾ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ $1200.00 ਪ੍ਰ ਤੀ 
ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੁਸਖੇ: 
• ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਹਮੇਸਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲ੍ ਵਦਓ। 
• �੍ਰ ੇ ਨ ਪਲੱਗ ਜਾਂ ਵਸੰਕ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੌਵਲਆ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਹੱਸਾ �੍ਰ ੇ ਨ ਵਵੱਚ ਨਾ ਗਵਾਓ। 
• ਜੇਕਰ ਟੂਟੀ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਹੱਵਸਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਕ੍ਰ ਮ ਵਵੱਚ ਰੱਖੋ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਤਾਵਰਆ ਸੀ।
• ਸਹੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਹੱਵਸਆ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ
•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵਕ ਵਾਲਵ ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਖੁਵਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟੈਮ ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਨੰੂ ਬਦਲੋ (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਡਤੇ ਪੰਵਨਆਂ 'ਤੇ ਫੋਵਸਟ  

ਗ੍ਰ ਾਵਫਕਸ ਦੇਖੋ)।
•  ਵਾਲਵ ਸੀਟਾਂ, ਵਾਲਵ ਸਟੈਮ਼ਿ, ਫੁਹਾਰੇ, ਸੀਲਾਂ, ਵ�ਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਵਫਲਟਰ ਕੋਨ ਵਵੱਚ ਲੱਗੀ ਜੰਗਾਲ ਅਤੇ ਖਵਣਜਾਂ ਨੰੂ ਸਕਾਉਰ ਪੈ�, ਵਸਰਕੇ, ਜਾਂ ਬੁਰਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ ਵਜਵਂੇ 

ਵਕ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੀਕ ਲਈ ਕੈਲਸੀਅਮ ਜਾਂ ਖਵਣਜ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸਾਲੀ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਡਂਵਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਹੱਸੇ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵਫੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਿਾਣਦੇ ਸੀ?
ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰ ਾਜੈਕਟ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਲੰਵਬੰਗ ਪਰਵਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤਂੋ ਵਾਲੇ ਜਿਕਸਚਰ ਸਥਾਜਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਵਰਹੈ�ੱ ਵਵੱਚ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ 9.5 ਲੀਟਰ (2.5 ਗੈਲਨ) 
ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਮੰਟ ਅਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ 8.3 ਲੀਟਰ (2.2 ਗੈਲਨ) ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਮੰਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
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ਏਰੇਟਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਏਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਜਹਾ ਵਾੱਸਰ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਜਸਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਤੇ਼ਿ, ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਟੂਟੀ ਦੇ ਲੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਰੇ ਤਂੋ ਤੁਪਕੇ ਹ�ੱਗਣ ਜਾਂ ਹਂੈ�ਲ ਜਾਂ ਬੇਸ ਤਂੋ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੂਟੀਆਂ ਤਂੋ ਲੀਕ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਵਨਆਦੀ 
ਕੰਮ ਰਬੜ ਦੇ ਵਾੱਸਰ, ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਓ-ਵਰੰਗਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਵਕਉਡਂਵਕ ਇਹ ਹਹੱਸੇ ਸਮਂੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਘਸ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਏਰੇਟਰ ਦੀ ਿਦਲੀ ਕਰੋ
ਏਰੇਟਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕ੍ਰ ੀਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਰੇ ਪੈਟਰਨ ਵਵੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੱਟ ਵਹਾ ਵਾਲੇ ਏਰੇਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $4.00 ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰ ਵਾਹ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਮੰਟ 5.7 ਲੀਟਰ ਤਕ ਘਟਾਉਦਂਾ ਹੈ। 

ਏਰੇਟਰ ਵਾਸ਼ਰ ਨੰੂ ਿਦਲਣਾ ਤੇਜ਼, ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। 
 ਆਪਣੀ ਟੂਟੀ ਤਂੋ ਆਪਣੇ ਏਰੇਟਰ ਨੰੂ ਖੋਲੋ੍। 
  ਜੇ ਏਰੇਟਰ ਤੇ ਕੈਲਸੀਅਮ ਜਾਂ ਖਵਣਜ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵਸਰਕੇ ਵਵੱਚ ਵਭਓ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਵਢੱਲਾ ਕਰਨ 
ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਵਢਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

  ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਸਰ ਨੰੂ ਸਹੀ ਵਰਪਲੇਸਮਂੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਰ�ਵੇਅਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਵੀ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ �ਾਲਰ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਰੇਟਰ ਖਰੀਦੋ।
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ਵਾਸ਼ਰ-ਟਾਈਪ ਕੰਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨ ਟੂਟੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡਡੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਂੈਡਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਟੂਟੀ ਦੇ ਸਟੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਬੜ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਸਮਂੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਵਸਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲੋ, ਭਾਵਂੇ ਵਕ ਹੁਣ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲੀਕ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਕਉਡਂਵਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਂੇ ਵਵੱਚ 
ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਲੈਟ ਬਲੇ� ਪੇਚਕਸ ਨੰੂ ਸਰਕਾ ਕੇ ਸਜਾਵਟੀ ਕਵਰ ਨੰੂ 
ਹਟਾਓ।
  ਹਂੈ�ਲ ਦੇ ਪੇਚ ਨੰੂ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਤਂੋ ਹਂੈ�ਲ ਨੰੂ ਚੱੁਕੋ ਜਾਂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। 
ਇਹ ਥੋੜਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਡਂਵਕ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਵੱਚ 
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚ ਖਵਣਜ ਪਦਾਰਥ ਸਟੈਮ ਨੰੂ ਖੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
  ਵੱਡ�ੇ ਹੇਕਸਾਗੋਨਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ 
ਇੱਕ ਰਂੈਚ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਫਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਊਟਂਰ-ਕਲਾਕਵਾਈ਼ਿ 
ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਸਨੰੂ ਵਢੱਲਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਗਂਲਾਂ ਨਾਲ ਉਦਂੋ ਤਕ 
ਖੋਲੋ੍ ਜਦਂੋ ਤਕ ਵਕ ਸਾਰਾ ਸਟੈਮ ਟੂਟੀ ਵਵੱਚਂੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।
  ਸਟੈਮ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਾ' ਤੇ ਰਬੜ ਦਾ ਇੱਕ 
ਵਾਸਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਨੰੂ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਵਂੇ ਵਾਸਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਬਦਲੋ। 
  ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ ਵਕ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਚ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਨਾ ਕਸੋ ਜਾਂ 
ਵਾਸਰ ਨੰੂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ।
  ਸਟੈਮ 'ਤੇ ਓ-ਵਰੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਟੱੁਟ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ 
ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
  ਓ-ਵਰੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਪੇਚਕਸ ਬਲੇ� ਨੰੂ ਸਲਾਈ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 
ਸਟੈਮ ਤਂੋ ਓ-ਵਰੰਗ ਨੰੂ ਰੋਲ ਕਰੋ।
  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਓ-ਵਰੰਗ ਵਮਲੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਾਈ਼ਿ 
ਵਬਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਜੰਨਾ ਹੈ। 
  ਸਟੈਮ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਸੀਟ ਤੇ ਨਵੀਂ ਓ-ਵਰੰਗ ਨੰੂ ਰੋਲ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਓ-ਵਰੰਗ ਉਸ 
ਝਰੀ ਵਵੱਚ ਵਫੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ।
  ਸਟੈਮ ਨੰੂ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਾਲਵ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਨੰੂ 
ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਜਾਂ ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਗਰੀਸ ਨੰੂ ਸਟੈਮ ਥ੍ਰੈ � ਤੇ 
ਰਗੜੋ।
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ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੁਸਖੇ: ਟੂਟੀ ਦੇ ਹਂੈ�ਲ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਇੰਗ ਆਫ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਟੂਟੀ ਦੀ ਵਫਵਨਸ ਤੇ ਝਰੀਟ ਪੈਣ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਚਕਸ ਦੇ 
ਵਸਰੇ ਨੰੂ ਟੇਪ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕੋ।

ਸਿਾਵਟੀ 
ਪਲਾਸਜਟਕ ਕਵਰ

ਹਂੈਡਲ ਦੇ ਪੇਚ

ਹਂੈਡਲ

ਸਟੈਮ 

ਰਟੇਨਨੰਗ ਨਟ
ਓ-ਜਰੰਗ
ਸਟੈਮ ਵਾਸ਼ਰ
ਸਟੈਮ ਪੇਚ
ਵਾਲਵ ਸੀਟ



ਵਾਸ਼ਰ ਰਜਹਤ ਟੂਟੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਲੀਵਰ ਜਾਂ ਦੋ ਹਂੈ�ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ (ਵ�ਸਕ, ਵਾਲਵ, 
ਕਾਰਵਟ੍ਰ ਜ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਐਂ�-ਕੈਮ) ਵਵੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ�ੇ ਵਵਸੇਸ ਮਾ�ਲ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਰੰਮਤ ਵਕੱਟ ਨਾਲ 
ਕੀਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਾਲ ਐਂਡ ਕੈਮ ਟੂਟੀ
ਬਾਲ ਟੂਟੀਆਂ ਵਵੱਚ ਟੂਟੀ ਦੀ ਬਾ�ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੋਖਲੀ ਧਾਤ ਜਾਂ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੀ ਬਾਲ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 
ਤੇ ਘੰੁਮਣ ਵਾਲਾ ਲੀਵਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡ�ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਨਲੈਟਸ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਘੰੁਮਦੀ ਹੈ।

ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੁਸਖੇ: ਇਹ ਼ਿਰੁਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਲ ਨੰੂ ਉਸੇ 
ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਵਜਵਂੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਇਆ ਸੀ 
ਵਕਉਡਂਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗਰਮ 
ਅਤੇ ਠੰਡ�ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ।

  ਹਂੈ�ਲ ਨੰੂ ਹਟਾਓ। ਸੈਟਸਵਕ੍ਰ ਊ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਸੰਗਲ ਲੀਵਰ ਨੰੂ ਪਾਸੇ 
ਵੱਲ ਧੱਕੋ। ਛੇਕ ਵਵੱਚ ਸਜਾਵਟੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਫਲੈਟ ਬਲੇ� ਪੇਚਕਸ ਨੰੂ ਸਰਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
   ਸੈਟਸਵਕ੍ਰ ਊ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਲਨ ਕੰੁਜੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਕਾਰ ਦੀ 
਼ਿਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਚ ਨੰੂ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਹਂੈ�ਲ ਨੰੂ ਸਟੈਮ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਵਖੱਚੋ ਜਾਂ 
ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ।
  ਲੀਕੀ ਬੇਸ? ਟੂਟੀ ਦੀ ਬਾ�ੀ ਤੇ ਓ-ਵਰੰਗਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰੋ।
  ਲੀਕੀ ਹਂੈ�ਲ? ਐ�ਜਸਵਟੰਗ ਵਰੰਗ ਰਂੈਚ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਐ�ਜਸਵਟੰਗ 
ਵਰੰਗ ਨੰੂ ਕੱਸੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੈਮ ਵਾਸਰ ਨੰੂ ਬਦਲੋ ਜੋ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ।
  ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਖੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬਦਲ ਵਦਓ। 
  ਲੀਕੀ ਸਪਾਊਟ? ਵਾਲਵ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਸਵਪ੍ਰੰਗਸ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਵ 
ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਵਪ੍ਰੰਗਸ ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਮ, ਕੈਮ ਵਾਸਰ ਅਤੇ 
ਬਾਲ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
  ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲਵ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਵਪ੍ਰੰਗਾਂ ਨੰੂ ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਨੱਕ ਵਾਲਾ 
ਪਲਾਸ ਜਾਂ ਪਂੈਡਵਸਲ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਨਵਂੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਵਦਓ।
  ਵਰਅਸਂੈਬਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ, ਟੂਟੀ ਦੀ ਬਾ�ੀ ‘ਤੇ ਕੈਮ ਲੱੈਗ ਨੰੂ ਅਲਾਈਨ 
ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 
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ਐਡਿਸਜਟੰਗ ਜਰੰਗ

ਐਡਿਸਜਟੰਗ ਜਰੰਗ
ਐਡਿਸਜਟੰਗ ਜਰੰਗ ਰਂੈਚ

ਵਾਲਵ ਸੀਟ 
ਅਤੇ ਸਜਪ੍ਰੰਗ

ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸ

ਸੈਟਸਜਕ੍ਰ ਊ

ਹਂੈਡਲ

ਕੈਪ

ਸਪਾਊਟ ਸਲੀਵ

ਕੈਮ

ਕੈਮ

ਕੈਮ ਵਾਸ਼ਰ
ਿਾਲ

ਟੂਟੀ ਦੀ ਿਾਡੀ

ਟੂਟੀ ਦੀ ਿਾਡੀ

ਲੱਗ

ਇਨਲੇਟ ਹੋਲਜ਼

ਨੋਚ

ਵਾਲਵ ਸੀਟ

ਵਾਲਵ ਸਜਪ੍ਰੰਗ

ਸਪਾਊਟ ਓ-ਜਰੰਗ
ਸਪਾਊਟ ਓ-ਜਰੰਗ



ਜਸੰਗਲ ਹਂੈਡਲ ਜਡਸਕ ਟੂਟੀ
ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਮੱੁਖ ਭਾਗ ਇੱਕ ਕਾਰਵਟ੍ਰ ਜ ਅਸਂੈਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਸਰੇਵਮਕ ਵ�ਸਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਸੰਗਲ ਜਾਂ �ੂਅਲ ਵਕਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਕ 
ਉਦਂੋ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦਂੋ ਸੀਲਾਂ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਸੰਗਲ ਹਂੈ�ਲ ਟੂਟੀ ਤੇ, ਵਤੰਨ ਸੀਲਾਂ ਠੰਡ�ੇ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਵਮਸਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰ ਵਾਹ ਨੰੂ ਵਨਯੰਵਤ੍ਰ ਤ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਹਂੈ�ਲ ਨੰੂ ਹਟਾਓ। ਸੈਟਸਵਕ੍ਰ ਊ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਸੰਗਲ ਲੀਵਰ ਨੰੂ 
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਕੋ। ਛੇਕ ਵਵੱਚ ਸਜਾਵਟੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਲੈਟ ਬਲੇ� ਪੇਚਕਸ ਨੰੂ ਸਰਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। 
  ਸੈਟਸਵਕ੍ਰ ਊ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਲਨ ਕੰੁਜੀ ਦੇ ਸਹੀ 
ਅਕਾਰ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਚ ਨੰੂ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਹਂੈ�ਲ ਨੰੂ ਸਟੈਮ 
ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਵਖੱਚੋ ਜਾਂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ।
  ਦੋ ਪੇਚਾਂ ਨੰੂ ਵਢੱਲਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਾਰਵਟ੍ਰ ਜ ਨੰੂ ਟੂਟੀ ਦੀ ਬਾ�ੀ ਵਵੱਚ 
ਕੱਸਦੇ ਹਨ। (ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਇਹ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਟ ਨੰੂ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਚ 
ਖੋਲ੍ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਰਂੈਚ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 
ਕਰੋ।) 
  ਕਾਰਵਟ੍ਰ ਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਵਥਤ ਵਤੰਨੇ ਵਨਓਪ੍ਰ ੀਨ ਇਨਲੇਟ ਸੀਲਾਂ ਨੰੂ 
ਕੱਢੋ। 
  ਕਾਰਵਟ੍ਰ ਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਇਨਲੇਟ / ਆਉਟਲੇਟ ਛੇਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰੋ, 
ਵਫਰ ਨਵੀਂ ਸੀਲ ਲਗਾਓ।
  ਰੀਅਸਂੈਬਵਲੰਗ ਕਰਵਦਆਂ, ਵ�ਸਕ ਕਾਰਵਟ੍ਰ ਜ ਦੇ ਵਤੰਨ ਇਨਲੇਟ 
ਛੇਕਾਂ ਨੰੂ ਬਾ�ੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਇਨਲੇਟ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ  
ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 
  ਜੇ ਟੂਟੀ ਲੀਕ ਹੰੁਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਪਲੇਸਮਂੈਟ ਵਕੱਟ ਖਰੀਦ ਕੇ 
ਅਤੇ ਵਕੱਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਵਟ੍ਰ ਜ 
ਬਦਲੋ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਸਰੇਵਮਕ ਵ�ਸਕਸ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਜਧਆਨ ਜਦਓ: ਵ�ਸਕ-ਟਾਈਪ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾ�ਲਾਂ ਨੰੂ 
ਕਾਊਟਂਰਟੌਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਵਠਆਂ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਵਦਆਂ ਹਂੈ�ਲ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਵਵੱਚ 
ਮੁਸਕਲ ਆਉਦਂੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਊਟਂਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। 
ਇਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਵਢੱਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਵਰ ਅਤੇ ਹਂੈ�ਲ ਨੰੂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।)
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ਹਂੈਡਲ

ਐਸਜਕਊਜਚਓਨ

ਕਾਰਜਟ੍ਰ ਿ

ਇਨਲੇਟ ਸੀਲ

ਟੂਟੀ ਦੀ ਿਾਡੀ

ਸੈਟਸਜਕ੍ਰ ਊ

ਸਜਕ੍ਰ ਊ

ਵਾਟਰ ਇਨਲੇਟ



ਟੂ ਹਂੈਡਲ ਜਡਸਕ ਟੂਟੀ
ਟੂ-ਹਂੈ�ਲ ਵ�ਸਕ ਟੂਟੀਆਂ ਵਸੰਗਲ-ਹਂੈ�ਲ ਵ�ਸਕ ਟੂਟੀਆਂ ਤਂੋ ਵੱਖਰੀਆਂ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕੋ ਰਬੜ ਜਾਂ ਪਲਾਸਵਟਕ ਸੀਲਰ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਂੈ�ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਜਹੀ ਸਵਪ੍ਰੰਗ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

  ਪੰਨੇ ਵਤੰਨ 'ਤੇ ਵਾਸਰ-ਟਾਈਪ / ਕੰਪ੍ਰੈ ਸਨ ਟੂਟੀ 
ਲਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਵਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਵਦਆਂ 
ਇਸ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਸਜਾਵਟੀ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੇ 
ਕਵਰ, ਹਂੈ�ਲ ਪੇਚ ਅਤੇ ਹਂੈ�ਲ ਨੰੂ ਹਟਾਓ। 
  ਬੋਨਟ ਨਟ ਨੰੂ ਹਟਾਓ ਜੋ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰਂੈਚ ਜਾਂ 
ਪਲਾਸ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਸਟੈਮ ਯੂਵਨਟ ਅਸਂੈਬਲੀ 
ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  ਲੀਕੀ ਹਂੈ�ਲ? ਸਟੈਮ ਓ-ਵਰੰਗਸ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੈਮ 
ਯੂਵਨਟ ਅਸਂੈਬਲੀ ਨੰੂ ਬਦਲੋ ਜੇ ਇਹ ਪਾਟੀ ਹੋਈ 
ਜਾਂ ਗਲੀ ਹੋਈ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। 
  ਲੀਕੀ ਸਪਾਊਟ? ਸੀਲ ਅਤੇ ਸਵਪ੍ਰੰਗ ਦੀ ਬਦਲੀ 
ਕਰੋ। ਲੰਬੇ-ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ 
ਹਟਾਓ।
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ਸਿਾਵਟੀ ਪਲਾਸਜਟਕ ਕਵਰ

ਹਂੈਡਲ ਸਜਕ੍ਰ ਊ

ਹਂੈਡਲ

ਿੋਨਟ ਨਟ

ਸਟੈਮ ਯੂਜਨਟ ਅਸਂੈਿਲੀ

ਓ-ਜਰੰਗ

ਲੌਕਨਟ

ਸੀਲ

ਸਜਪ੍ਰੰਗ

ਟੂਟੀ ਦੀ ਿਾਡੀ



ਕਾਰਜਟ੍ਰ ਿ-ਟਾਈਪ ਟੂਟੀਆਂ
ਕਾਰਵਟ੍ਰ ਜ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕੁਵਚਤ ਧਾਤ ਜਾਂ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੀ ਕਾਰਵਟ੍ਰ ਜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਟੂਟੀ ਦੀ ਬਾ�ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਂੋ 
ਲੀਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਓ-ਵਰੰਗ ਜਾਂ ਅਸਂੈਬਲੀ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਪੰਨੇ ਵਤੰਨ 'ਤੇ ਵਾਸਰ-ਟਾਈਪ / ਕੰਪ੍ਰੈ ਸਨ ਟੂਟੀ ਲਈ ਦਰਸਾਈ 
ਗਈ ਵਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਵਦਆਂ ਇਸ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। 
ਸਜਾਵਟੀ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੇ ਕਵਰ, ਹਂੈ�ਲ ਪੇਚ, ਹਂੈ�ਲ ਅਤੇ 
ਸਪਾਊਟ ਸਲੀਵ ਨੰੂ ਹਟਾਓ।
  ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਵਰਟੇਨਰ ਨਟ ਨੰੂ ਖੋਲੋ੍। 
  ਇਸ ਦੇ ਸਲੋਟ ਤਂੋ ਵਰਟੇਨਰ ਕਵਲੱਪ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪੇਚਕਸ ਜਾਂ ਲੰਬੇ-ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 
ਕਵਲੱਪ ਵਸਰਫ ਟੂਟੀ ਦੀ ਬਾ�ੀ ਦੇ ਵਰਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਮਲੇਗੀ। 
ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਟੇਨਰ ਕਵਲੱਪ ਪਲੇਸਮਂੈਟ 
ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ। 
  ਕਾਰਵਟ੍ਰ ਜ ਦੇ ਸਟੈਮ ਨੰੂ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਫੜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਘੁਮਾ ਕੇ 
ਟੂਟੀ ਦੀ ਬਾ�ੀ ਤਂੋ ਸਟੈਮ ਨੰੂ ਚੱੁਕ ਕੇ ਕੱਢੋ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਸ ਕੰਮ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹਾਰ�ਵੇਅਰ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਟ੍ਰ ਜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਵਵਸੇਸ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਜਧਆਨ ਜਦਓ: ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡਡੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਲਟਾ 
ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਾਰਜਟ੍ਰ ਿ ਸਟੈਮ ਦੇ ਿਲੈਟ ਸਾਈਡ ਿੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ 
ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਜਵਸੇ਼ਸ਼ ਜਧਆਨ ਜਦਓ।)

  ਕਾਰਵਟ੍ਰ ਜ 'ਤੇ ਓ-ਵਰੰਗਸ ਨੰੂ ਬਦਲੋ ਜੇ ਉਹ ਟੱੁਟੀ ਹੋਈ ਨ਼ਿਰ 
ਆਉਦਂੀ ਹੈ। 
  ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਨਵੀਂ ਓ-ਵਰੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਲੰਬਰ ਦੀ 
ਗਰੀਸ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਲਗਾਓ। 
  ਵਰਟੇਨਰ ਕਵਲੱਪ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਲਗਾਓ ਵਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਅਸਂੈਬਲੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
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ਕਾਰਜਟ੍ਰ ਿ

ਜਰਟੇਨਰ ਕਜਲਪ

ਹਂੈਡਲ ਸਜਕ੍ਰ ਊ

ਕੈਪ

ਸਪਾਊਟ ਸਲੀਵ

ਸਪਾਊਟ ਓ-ਜਰੰਗ

ਸਪਾਊਟ ਓ-ਜਰੰਗ

ਹਂੈਡਲ

ਜਰਟੇਨਰ ਨਟ

ਕਾਰਜਟ੍ਰ ਿ ਸਟੈਮ

ਓ-ਜਰੰਗ

ਓ-ਜਰੰਗ

ਓ-ਜਰੰਗ

ਟੂਟੀ ਦੀ ਿਾਡੀ

ਟੂਟੀ ਦੀ ਿਾਡੀ



ਟੱਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ
ਬਾਥਟਬ ਟੂਟੀ ਤਂੋ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਤਕ ਵਕਸੇ ਦਾ ਵਧਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਕਉਡਂਵਕ ਟੱਬ ਅਤੇ ਸਾਵਰ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵਗੱਲੇ ਰਵਹੰਦੇ 
ਹਨ। ਬਾਥਟਬ ਦੀ ਟੂਟੀ ਵਸੰਕ ਦੀ ਟੂਟੀ ਵਰਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੂਟੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਪੱਛੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲਵ 
ਅਸਂੈਬਲੀ ਵਵੱਚ ਵਾਸਰ, ਸੀਲ ਜਾਂ ਗੈਸਕੇਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਜਹਲਾਂ ਕੁਝ ਜਵਚਾਰ:
  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸਟ-ਆਫ਼ ਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੱੁਖ ਵਾਲਵ ਵਵੱਚ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
 ਟੂਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਵੱਚਂੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਲਈ ਹਂੈ�ਲ਼ਿ ਨੰੂ “ਚਾਲੂ” ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰੋ।

ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ:
  ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਲੈਟ ਬਲੇ� ਪੇਚਕਸ ਨੰੂ ਸਰਕਾ ਕੇ ਸਜਾਵਟੀ ਕਵਰ (ਪੇਚ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਹਂੈ�ਲ 'ਤੇ) ਨੰੂ ਹਟਾਓ।
  ਹਂੈ�ਲ ਦੇ ਪੇਚ ਨੰੂ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਤਂੋ ਹਂੈ�ਲ ਨੰੂ ਚੱੁਕੋ ਜਾਂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਡਂਵਕ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਉੱਚ ਖਵਣਜ ਪਦਾਰਥ ਸਟੈਮ ਨੰੂ ਖੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ, ਵਕਉਡਂਵਕ ਇਹ ਟੱੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਜਧਆਨ ਜਦਓ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਵੱਚ ਫਵਸਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਟੋਰ ਤਂੋ ਇੱਕ ਹਂੈ�ਲ ਪੁਲਰ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਂੈ�ਲ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਂੈ�ਲ ਪੁਲਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਮਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।)

  ਐਸਵਕਊਵਚਓਨ ਪਲੇਟ ਜੋ ਫਲੱਸ ਨੰੁ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਖੋਲੋ੍ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਖੱਚੋ। 
 ਸਟੈਮ ਬੋਨਟ 'ਤੇ ਟੱਬ ਸਾਕਟ ਰਂੈਚ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਊਟਂਰ-ਕਲਾਕਵਾਈ਼ਿ ਘੰੁਮਾਓ। 
 ਸੀਟ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀਟ ਰਂੈਚ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ। 
 ਸੀਟ ਵਾਸਰ ਨੰੂ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸੀਟ ਖਰਾਬ ਵਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੀਟ ਅਸਂੈਬਲੀ ਨੰੂ ਬਦਲੋ।

ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੁਸਖੇ: ਝਰੀਟਾਂ ਤਂੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਚਕਸ ਦੇ ਵਸਰੇ ਤੇ ਟੇਪ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟੋ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾ�ੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀ ਂਇਨ੍ਾਂ ਸਮਾਯੋਿਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 
ਪਲੰਿਰ ਨੰੂ ਿੁਲਾਓ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਸਟੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵ਼ੰਿਮੇਵਾਰ  ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ।
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