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ਿਰ ਸਰਵਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਰਵਕਸ ਅੰਤਰਾਲ ਰਕਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ideal Boilers ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਦੱਸ ਿੈ ਅਤੇ ਕਾਰਿਕਰਿਮ ਦੇ ਟੀਕਚਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਯੂ.ਕੇ. 'ਚ ਸੈਂਟਰਿਲ 
ਿੀਕਟੰਗ ਕਸਸਟਮਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਕਮਸ਼ਕਨੰਗ ਦੇ ਕਮਆਰਾਂ 'ਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਸਭ ਸੈਂਟਰਿਲ ਿੀਕਟੰਗ ਕਸਸਟਮਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਵਕਸੰਗ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ Benchmark ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।

ਸਭ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕਸਟਰ (Gas Safe Register) ਸਥਾਪਕ ਇਕ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕਸਟਰਡ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਿਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਿਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਪੰਿੀਕਰਨ ਸੰਿਕਆ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 
ਕਮਕਸ਼ਨਕੰਗ ਚੈੱਕਲਕਸਟ 'ਚ ਰਕਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ 0800 4085500 'ਤੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕਸਟਰ ਨੂੰ ਸਕੱਿਾ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਿੋ।

1. ਭੂਕਮਕਾ
Logic Heat H ਸਕਰਫ਼ ਿੀਟਕੰਗ ਬੌਇਲਰ ਿੈ, ਿਕਸ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਮ ਸਵੈਚਾਲਤ 
ਸਪਾਰਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਿੇ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਿੈ। ਵੱਿਰਾ 
ਿਾਟ ਵਾਟਰ ਸਕਲੰਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਿ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਿੀਟਕੰਗ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 
ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਿਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਕਆ ਿੈ।
ਬੌਇਲਰ ਦੀ ਵਾਿੂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਰਕੇ, ਫ਼ਲੂ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਕਨਡੇਨਸੇਟ ਬਣਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬੌਇਲਰ 
ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਪਲਾਸਕਟਕ ਦੀ ਕਨਕਾਸੀ ਪਾਈਪ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਕਨਪਟਾਰਾ ਥਾਂ 'ਚ 
ਪਿੁੰ ਚਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਫ਼ਲੂ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਇਕ ਕਨਡੇਨਸੇਟ 'ਿੰਭ' ਵੀ ਕਵਿਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੁਰੱਕਿਆ
ਮੌਿੂਦਾ ਗੈਸ ਸੁਰੱਕਿਆ (ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ) ਕਾਇਦੇ ਿਾਂ ਲਾਗੂ ਕਨਯਮ।
ਤੁਿਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੁਰੱਕਿਆ ਦੀ, ਕਬਿਤਰੀ ਲਈ, ਇਿ ਕਨੰੂਨ ਿੈ ਕਕ, ਉਪਰ 
ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਕਾਇਕਦਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੌਇਲਰ ਕਕਸੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਕਿਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ 
(Gas Safe Registered Engineer) ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ।

ਕਰਪਬਕਲਕ ਆਫ਼ ਆਇਰਲੈਂਡ (IE) 'ਚ, ਸਥਾਪਨਾ ਕਕਸੇ ਰਕਿਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ 
(Registered Gas Installer) (RGII) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਉਸਨੰੂ I.S. 813 "ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ", ਮੌਿੂਦਾ ਕਬਲਕਡੰਗ ਕਾਇਦੇ, ਦੇ ਮੌਿੂਦਾ 
ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਬਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾ 
ਲਈ ਮੌਿੂਦਾ ETCI ਕਨਯਮਾਂ 'ਚ ਿਵਾਲਾ ਕਦੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਬੌਇਲਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਅਤੇ ਕਕਫ਼ਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਿ ਿਰੂਰੀ ਿੈ ਕਕ 
ਇਸ ਪੁਸਕਤਕਾ 'ਚ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਿੋਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ।

ਕਬਿਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਸਪਲਾਈ: 230 V ~ 50 Hz. ਕਫਊਕਿੰਗ 3A ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟਸ
• ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਕਸੰਗ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸੀਲ ਬਣਾਏ ਕਬਨਾਂ ਇਿ ਉਪਕਰਨ ਨਿੀਂ 

ਚਲਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ।

• ਿੇਕਰ ਬੌਇਲਰ ਕਕਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਕਮਰਾ ਭੰਡਾਰ 
ਲਈ ਕਬਲਕੁਲ ਨਿੀਂ ਵਰਕਤਆ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ।

• ਿੇਕਰ ਇਿ ਕਗਆਤ ਿੈ ਿਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ੱਕ ਿੈ ਕਕ ਬੌਇਲਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਮੌਿੂਦ 
ਿੈ ਤਾਂ ਕਕਸੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਕਿਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਾਂ IE 'ਚ ਰਕਿਸਟਰਡ ਗੈਸ 
ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਚ ਸੁਿਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਕ ਉਿ ਕਬਲਕੁਲ ਨਿੀਂ 
ਵਰਕਤਆ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ।

• ਕਕਸੇ ਵੀ ਿਾਲਾਤ 'ਚ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਸੀਲਬੰਦ ਕਿੱਕਸਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਵਰਤੋਂ ਿਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ।

• ਇਿ ਉਪਕਰਨ 8 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਕਤਆ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਨਾਲ ਿੀ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ, ਸੰਵੇਦੀ ਿਾਂ ਮਾਨਸਕ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ, ਿਾਂ 
ਤਿਰਬੇ ਅਤੇ ਕਗਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਕ ਇਕ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਾਂ ਕਿਦਾਇਤ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਿੋਵੇ ਅਤੇ 
ਉਿ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਿਮ ਸਮਝਦੇ ਿਨ। ਬੱਚੇ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਿੇਡਣਗੇ। 
ਕਨਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਬੱਕਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਰਿਬੰਿਨ ਨਿੀਂ  
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
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ਬੌਇਲਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਲਗਾਇਆ ਗਕਆ ਿੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਿਣ ਤੋਂ ਪਿਕਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਲਈ 
ਵੱਿਰੀਆਂ ਿਕਦਾਇਤਾਂ ਵੇਿੋ।
ਿੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੌਇਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:

1. ਇਿ ਿਾਂਚੋ ਕਕ ਬੌਇਲਰ ਨੂੰ ਬਕਿਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਿੈ।
2. ਮੋਡ ਨੌਬ (B) ਨੂੰ ‘ਬੌਇਲਰ ਬੰਦ’ (BoiLER oFF) 'ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ।
3. ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਿੀਟਕੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਨੌਬ (A) ਨੂੰ ‘ਅਿਕਕਤਮ’ (MAX) 'ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ।

4. ਬੌਇਲਰ ਦੀ ਬਕਿਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਿ ਿਾਂਚੋ ਕਕ ਸਾਰੇ ਬਾਿਰੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲਸ,  
ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ, ਰੂਮ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਅਤੇ ਿਾਟ ਵਾਟਰ ਸਕਲੰਡਰ ਥਰਮੋਸਟੈਟ 
ਚਾਲੂ ਿਨ।

5. ਮੋਡ ਨੌਬ (B) ਨੂੰ ‘ਬੌਇਲਰ ਚਾਲੂ’ (BoiLER oN) 'ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ।
ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਿੀਟਕੰਗ ਨੂੰ ਤਾਪ ਪਿੁੰਚਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਬੌਇਲਰ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨੋਟ। ਸਿਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਬੌਇਲਰ ਸਥਕਤੀ ਡਕਸਪਲੇ (C) ਇਿ ਕੋਡ ਵਕਿਾਏਗਾ:
00 ਸਟੈਂਡਬਾਇ - ਗਰਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿੀਂ।

 ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਿੀਟਕੰਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਕੱਤੀ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ
FP ਬੌਇਲਰ ਫ੍ਰੌਸਟ ਸੁਰੱਿਕਆ
 - ਿੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ 5ºਸੇ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੋਣ 'ਤੇ ਬੌਇਲਰ ਿਲੇਗਾ।

ਸਿਾਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਕ (D) 'ਤੇ ਬਰਨਰ ਨੂੰ ਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਉਿ  
ਰੋਸ਼ਨ ਰਿੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਿੇਕਰ ਪੰਿ ਵਾਰੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਇਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸ 
ਕੋਡ  ਪਰਿਦਰਕਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ (ਨੁਕਸ ਕੋਡ ਪੰਨਾ ਵੇਿੋ)।

ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੋਡ ਨੌਬ (B) ਨੂੰ ‘ਬੌਇਲਰ ਬੰਦ’ (BoiLER oFF) 'ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ। 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਕਨਯੰਤਰਿਣ
ਬੌਇਲਰ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਿੀਟਕੰਗ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਅਿਕਕਤਮ 80oਸੈ. ਤਕ 
ਨਕਯੰਤ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਿਕਸਨੂੰ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਿੀਟਕੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਨੌਬ (A) ਰਾਿੀਂ ਘਟਾਇਆ 
ਿਾਂ ਵਿਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਿੀਟਕੰਗ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਪਮਾਨ:

ਨੌਬ ਸੈਕਟੰਗ ਸੈਂਟਰਿਲ ਿੀਕਟੰਗ ਰੇਡੀਏਟਰ ਤਾਪਮਾਨ (ਤਕਰੀਬਨ)

ਕਨਊਨਤਮ 30ºਸੈ.

ਅਕਿਕਤਮ 80ºਸੈ.

ਕਕਫ਼ਾਇਤ ਸੈਟਕੰਗ ‘  ’ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਿੀਟਕੰਗ ਸਕਸਟਮ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਿੋ।

2. ਬੌਇਲਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ

ਕੁਸ਼ਲ ਿੀਕਟੰਗ ਕਸਸਟਮ ਸੰਚਾਲਨ
ਬੌਇਲਰ ਇਕ ਵਾਿੂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲਾ, ਦਰਿਵ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ ਿੈ ਿੋ ਗਰਮੀ 
ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਉਟਪੁਟ ਨੰੂ ਆਪ ਘਟਾਏਗਾ ਿਾਂ ਵਿਾਏਗਾ। 
ਇਸਲਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ 'ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਿਪਤ ਘੱਟ ਿਾਂਦੀ ਿੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਬੌਇਲਰ ਫ਼ਲੂ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਪੰਨ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਬੌਇਲਰ ਨੰੂ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ (ਗੈਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 
ਿੋਏ) ਲਈ ਸੈਂਟਰਿਲ ਿੀਕਟੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਨੌਬ (A) ਨੰੂ ‘  ‘ ਅਵਸਥਾ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 
ਘੁੰ ਮਾਓ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਬ ਨੰੂ ‘ਅਕਿਕਤਮ’ 
(MAX) ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਘੁੰ ਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਘਰ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਿਾਣ 
ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਏਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕਮਰੇ ਦੀ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਸੈਕਟੰਗ ਨੰੂ 1ºਸੈ. ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਗੈਸ ਦੀ ਿਪਤ ਨੰੂ 10% ਤਕ 
ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਮੌਸਮ ਪੂਰਤੀ
ਿਦੋਂ ਕਸਸਟਮ 'ਚ ਮੌਸਮ ਪੂਰਤੀ ਕਵਕਲਪ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਿਲ ਿੀਕਟੰਗ 
ਤਾਪਮਾਨ ਨੌਬ (A) ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਕਨਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰੀਆ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਿੈ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਨੌਬ ਨੰੂ ਘੜੀ ਦੀ ਕਦਸ਼ਾ 'ਚ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ 
ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਘੜੀ ਦੀ ਕਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਘੁੰ ਮਾਓ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੈਕਟੰਗ 
ਿਾਸਲ ਿੋਣ 'ਤੇ, ਨੌਬ ਨੰੂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਛੱਡ ਕਦਓ ਅਤੇ ਬਾਿਰਲੇ ਸਭ ਮੌਸਮੀ 
ਿਾਲਾਤ ਲਈ ਕਸਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਰੇ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਿਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।

ਬੌਇਲਰ ਫਰਿੌਸਟ ਸੁਰੱਕਿਆ
ਿੇਕਰ ਸਕਸਟਮ 'ਚ ਫ੍ਰੌਸਟ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਤਾਂ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਬੌਇਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ (ਿੇਕਰ ਲਗਾਇਆ ਗਕਆ ਿੈ) 'ਤੇ ਿੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਕੱਤਾ ਿਾਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਬੌਇਲਰ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਿਾਰਨ ਚਾਲੂ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰੱਿਦੇ ਿੋਏ, ਮੇਨਸ 
ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਛੱਡ ਦਕੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਕਸਸਟਮ ਫਰਿੌਸਟ ਸੁਰੱਕਿਆ ਮੁਿੱਈਆ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 
ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ ਰਕਿਣ 'ਤੇ ਫਰਿੌਸਟ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ ਤਾਂ ਿੀਕਟੰਗ ਕੰਟਰਿੋਲਸ (ਿੇਕਰ 
ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨ) ਨੰੂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਕਟੰਗ 'ਤੇ ਰੱਿਣ ਦੀ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ। 
ਲੰਮੀ ਕਮਆਦਾਂ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਕਸਸਟਮ ਨੰੂ ਿਾਲੀ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਬੌਇਲਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਬੌਇਲਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਚੀਬੱਿ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸ ਕੋਡ (ਿੰਡ 7 ਵੇਿੋ) 'ਚ 
ਮੌਿੂਦ ਕਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ” (RESTART) ਬਟਨ (F) ਦਬਾਓ। 
ਬੌਇਲਰ ਆਪਣਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕਰਿਮ ਦੁਿਰਾਏਗਾ। ਿੇਕਰ ਬੌਇਲਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ 
'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਕਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕਕਸੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਕਿਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਾਂ IE 'ਚ 
ਰਕਿਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਕਰੋ।

ਮੇਨਸ ਪਾਵਰ ਬੰਦ
ਬੌਇਲਰ ਦੀ ਬਕਿਲੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮੇਨਸ ਪਾਵਰ ਸਵਕੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
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A.  ਸੈਂਟਰਿਲ ਿੀਕਟੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਨੌਬ
B.  ਮੋਡ ਨੌਬ
C.  ਬੌਇਲਰ ਸਕਥਤੀ
D.  ਬਰਨਰ ‘ਚਾਲੂ’ ਸੂਚਕ

E.  ਸੈਂਟਰਿਲ ਿੀਕਟੰਗ ਕਕਫ਼ਾਇਤ ਸੈਕਟੰਗ
F.  ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ (RESTART) ਬਟਨ
G.  ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਟਨ
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3. ਕਨਡੈਨਸੇਟ ਡਰਿੇਨ
ਇਸ ਉਪਕਰਨ 'ਚ ਇਕ ਕਸਫੋਕਨਕ ਕਨਡੇਨਸੇਟ ਟਰਿੈਪ ਕਸਸਟਮ ਲੱਗਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਿੋ 
ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਕਨਡੇਨਸੇਟ ਿੰਮਣ ਦੇ ਿੋਿਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਕਕ ਇਸ ਉਪਕਰਨ 
ਦੀ ਕਨਡੇਨਸੇਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਿੰਮਣ ਦੀ ਿਾਲਤ 'ਚ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
a. ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿੇਠ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੀਫਰਿੌਸਕਟੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਮਕਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਨਕ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਕਿਸਟਰਡ ਸਥਾਪਕ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

b. ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿੇਠ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਮਕਿਸੂਸ 
ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਭਾਂਕਡਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਾਵਿਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਝ 
ਕਰੋ। ਿਮੀਨ ਦੇ ਪੱਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਈਪਾਂ ਨੰੂ ਕਪਘਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਿੇਕਰ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਕਨਡੇਨਸੇਟ ਪਾਈਪ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਿੋ ਿਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਇਸਦਾ ਕਨਡੇਨਸੇਟ ਓਦੋਂ ਤਕ ਿਮ੍ਹਾਂ ਿੋਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਉਿ ਇਕ “L 2” ਨੁਕਸ ਕੋਡ ਲਾਕ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਗੁੜਗੁੜਾਉਣ ਦੀ ਅਵਾਿ ਕੱਢੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਇਿ ਉਪਕਰਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਇਗਨੀਸ਼ਨ “L 2” ਕੋਡ ਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ 
ਗੁੜਗੁੜਾਉਣ ਦੀ ਅਵਾਿ ਕੱਢੇਗਾ।
ਕਕਸੇ ਿੰਮੀ ਿੋਈ ਕਨਡੈਨਸੇਟ ਪਾਈਪ ਕਵਚਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ;
1. ਉਪਕਰਨ 'ਤੇ ਪਲਾਸਕਟਕ ਦੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕਨਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਰਾਿ ਦੇ ਕਪੱਛੇ 

ਚਲੋ, ਉਸਦੀ ਰਾਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ।
 ਿੰਮੀ ਿੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਲੱਭੋ। ਇਿ ਮੁਮਕਕਨ ਿੈ ਕਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਗੀ 

ਥਾਂ 'ਤੇ ਿਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਾ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਿੋਵੇ ਿਾਂ ਪਾਈਪ ਿੰਮੀ ਿੋਈ ਿੋਵੇ। 
ਇਿ ਪਾਈਪ ਦੇ ਿੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਕਸਰੇ, ਕਕਸੇ ਮੋੜ ਿਾਂ ਐੱਲਬੋ 'ਤੇ, ਿਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ 
ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਕੁਝ ਡੂੰ ਘੀ ਿੋਵੇ ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਡੇਨਸੇਟ ਿਮ੍ਹਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਿੋਰ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ 
ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

2. ਿੰਮੀ ਿੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਮਾਇਕਰਿੋਵੇਵ ਕਰਨ ਯੋਗ 
ਗਰਮ ਪੈਕ ਿਾਂ ਗਰਮ ਕਸੱਲ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਕਕ ਉਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਪਘਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਿ ਸਭ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਨ 
ਿਾਂ ਕਕਸੇ ਕਮਲਦੀ-ਿੁਲਦੀ ਚੀਿ ਨਾਲ ਪਾਈਪ 'ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਬਲਦੇ ਿੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

3. ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਾਵਿਾਨੀ ਵਰਤੋ ਕਕਉਂਕਕ ਉਿ ਿੰਮ ਸਕਦਾ ਿੈ 
ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਸਥਾਨਕ ਿੋਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

4. ਰੁਕਾਵਟ ਿਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਕਨਡੇਨਸੇਟ ਬੇਰੋਕ ਵੱਗ ਸਕਦਾ ਿੋਵੇ, ਉਪਕਰਨ 
ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। (“ਬੌਇਲਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ” ਵਿੇੋ)

5. ਿੇਕਰ ਉਪਕਰਨ ਬਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਕਿੰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ 
ਰਕਿਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕਨਵਾਰਕ ਿੱਲ
ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਂਟਰਿਲ ਿੀਕਟੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਨੌਬ (A) ਨੰੂ ਅਕਿਕਤਮ 'ਤੇ ਸੈਟ 
ਕਰੋ, ਠੰਡ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ 'ਤੇ ਮੂਲ ਸਕੈਟੰਗ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ)।
ਿੀਕਟੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਿਾਂ ਕਮਰਾ ਿਾਲੀ ਿੋਣ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ 
ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਨੰੂ 15ºਸੈ. 'ਤੇ ਰੱਿੋ। (ਠੰਡ ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੰੂ ਵਾਪਸ ਸਿਾਰਨ 
ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਕਰ ਕਦਓ)।

4. ਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਕਨਊਨਤਮ ਅੰਤਰ
ਸਰਕਵਕਸੰਗ ਲਈ ਬੌਇਲਰ ਕਾਸਕਟੰਗ ਦੇ 165 ਕਮ.ਮੀ. ਉੱਪਰ, 100 ਕਮ.ਮੀ. ਥੱਲੇ, 
ਸਾਇਡਾਂ 'ਤੇ 2.5 ਕਮ.ਮੀ. ਅਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ 450 ਕਮ.ਮੀ. ਫਾਸਲਾ ਿੋਣਾ ਿਰੂਰੀ ਿੈ।

ਥੱਲਵਾਂ ਫਾਸਲਾ
ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੇਠਲਾ ਅੰਤਰ ਘੱਟਾ ਕੇ 5 ਕਮ.ਮੀ. ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ

ਸਰਕਵਕਸੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 100 ਕਮ.ਮੀ. ਅੰਤਰ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿ ਇਕ 
ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਿਾਣ ਯੋਗ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਪਰਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਗੈਸ ਦੀ ਕਨਕਾਸੀ
ਗੈਸ ਦੇ ਕਰਸਾਵ ਿਾਂ ਨੁਕਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਿੋਣ 'ਤੇ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਕਬਨਾਂ National Gas 
Emergency Service (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਸ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸਰਕਵਸ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 0800 111 999।

ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ;
- ਸਭ ਨੰਗੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬੁਝਾ ਕਦੱਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਿਨ
- ਕਬਿਲੀ ਦੇ ਸਕਵੱਚ ਨਾ ਚਲਾਓ
- ਸਭ ਕਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਿੇ ਿੋਲ੍ਹੋ

ਸਫ਼ਾਈ

ਸਿਾਰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕਸਰਫ ਸੁੱ ਕੇ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਪੁੰ ਝੋ। ਕਿੱਦੀ ਕਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦਾਗ ਕਮਟਾਉਣ 
ਲਈ, ਇਕ ਕਸੱਲ੍ਹੇ  ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਪੁੰ ਝੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੱੁਕੇ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਪੁੰ ਝੋ। ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਫ਼ਾਈ 
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਰੱਿ-ਰਿਾਵ
ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਕਕਸੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਕਿਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਾਂ IE 'ਚ 
ਰਕਿਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਦੁਆਰਾ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਵਸ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਿਾਂ

5. ਬੌਇਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਿਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਨੋਟ। ਸਾਡੀ ਮੌਿੂਦਾ ਵਾਰੰਟੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਿ ਕਿਾਂਗੇ ਕਕ ਸਰਵਕਸ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਦੀ ਵਕਿਕਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੌਇਲਰ ਦੇ 
ਬਾਿਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਕਸੇ ਸਮੱਸਕਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਿੇਠਾਂ ਦਕੱਤੀ ਗਈ ਗਾਈਡ ਵਿੋੇ। ਿੇਕਰ ਇਿ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਕਕ ਉਪਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਸਮੱਸਕਆ ਿੈ 
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਿਕਟ, ਿਾਂ ਕਕਸੇ ਪੂਰਵ-ਨਕਰਿਾਰਤ ਵਕਿਕਟ ਿਕੱਥੇ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪਿੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ, ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਿੱਕ ਰਾਿਵਾਂ ਿੈ।

ਸਮੱਸਕਆ ਨਕਵਾਰਣ

ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਿਲ ਿੀਕਟੰਗ ਿਾਂ  
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿੀਂ

ਇਿ ਿਾਂਚੋ ਕਕ ਮੇਨਸ ਪਾਵਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਕਕ ਮੋਡ ਨੌਬ (B) “ਬੌਇਲਰ ਚਾਲੂ” 
(BoiLER oN) ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਿੈ

ਕੀ ਬੌਇਲਰ ਚੱਲਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਿਲ  
ਿੀਕਟੰਗ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ?

ਇਿ ਿਾਂਚੋ ਕਕ ਪਰਿੋਗਰਾਮਰ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ 
ਸੈਕਟੰਗ ਉੰਝ ਿੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ ਅਤੇ 
ਿੇਕਰ ਲੋੜ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਕਵਵਸਕਥਤ ਕਰੋ

ਇਿ ਿਾਂਚੋ ਕਕ ਪਰਿੋਗਰਾਮਰ (ਬੌਇਲਰ ਦੇ 
ਬਾਿਰਲੇ ਕਿੱਸੇ 'ਚ) ''ਚਾਲੂ'’ (ON) 

ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਿੈ, ਅਤੇ ਰੂਮ ਥਰਮੋਸਟੇਟ 
ਚਾਲੂ ਿੈ

ਨਿੀਂ ਬੌਇਲਰ “ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡ” ਅਤੇ “ਨੁਕਸ 
ਕੋਡ” ਿੰਡ ਵੇਿੋ। 

ਿੇਕਰ “0 0” ਪਰਿਦਰਕਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ 
ਕਕਸੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਕਿਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ 
ਿਾਂ IE 'ਚ ਰਕਿਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ 

(RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕਕਸੇ ਵੀ ਪੱੁਛ-ਕਗਛ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
iDEAL ਉਪਭੋਗਤਾ ਿੈਲਪਲਾਈਨ : 01482 498660

ਨੋਟ। ਬੌਇਲਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਬਿੀ - 
ਬੌਇਲਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ “ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ” (RESTART) ਬਟਨ ਦਬਾਉ।
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ਬੌਇਲਰ 'ਤੇ ਡਕਸਪਲੇ ਕੋਡ ਵੇਰਵਾ

ਸੈਂਟਰਿਲ ਿੀਕਟੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਿਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਬੌਇਲਰ ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 
'ਚ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

ਬੌਇਲਰ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਿਲ ਿੀਕਟੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਿੈ ਪਰ ਉਪਕਰਨ ਬੌਇਲਰ 'ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 
'ਤੇ ਪਿੁੰ ਚ ਕਗਆ ਿੈ।

ਬੌਇਲਰ ਸੈਂਰਲ ਿੀਕਟੰਗ / ਟਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮੋਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਿਾ ਿੈ।

ਬੌਇਲਰ ਫਰਿੌਸਟ ਸੁਰੱਕਿਆ 'ਚ ਚੱਲ ਕਰਿਾ ਿੈ।

6. ਆਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਡਸਪਲੇ ਕੋਡ

ਬੌਇਲਰ ਮੋਡ ਨੌਬ (B) ਬੰਦ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱਚ ਿੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਿੀਕਟੰਗ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਘੜੀ ਦੀ 
ਕਦਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਪੂਰਾ ਘੁੰ ਮਾਓ।
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7. ਨੁਕਸ ਕੋਡ

15 ਮਕੰਟਾਂ 'ਚ 5 ਬੌਇਲਰ ਰੀਸੈਟ 1. ਬੌਇਲਰ ਨੰੂ ਬਕਿਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

2. ਿੇਕਰ ਬੌਇਲਰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਕੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ideal (ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਿੇਠ ਿੈ) ਨਾਲ ਿਾਂ ਿੇਕਰ 
ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਕਆਦ ਪੂਰੀ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। IE 
'ਚ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਗਲਤ ਲਾਟ ਬੰਦ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ - ਿੇਕਰ ਬੌਇਲਰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਕੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ideal (ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ 
ਿੇਠ ਿੈ) ਨਾਲ ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਕਆਦ ਪੂਰੀ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। IE 'ਚ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਬੌਇਲਰ 'ਤੇ ਡਕਸਪਲੇ ਕੋਡ ਵੇਰਵਾ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਿ ਿਾਂਚੋ ਕਕ ਸਕਸਟਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਿ 'ਤੇ ਸਕਸਟਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾ 1 ਅਤੇ 1.5 ਬਾਰ ਦੇ ਦਰਮਕਆਨ ਿੈ। 
ਸਕਸਟਮ 'ਚ ਮੁੜ-ਦਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰਡ 4 ਵੇਿੋ। ਿੇਕਰ ਬੌਇਲਰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਕੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ  
ਕਰਕੇ Ideal ਨਾਲ (ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਿੇਠ ਿੈ) ਿਾਂ ਵਕਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਕਆਦ ਖ਼ਤਮ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਤਾਂ ਕਕਸੇ 
ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। IE 'ਚ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਿਾ ਤਾਪਮਾਨ ਓਵਰਿੀਟ ਿਾਂ ਪਾਣੀ 
ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਾ ਨਿੀਂ 

ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਾ ਨਿੀਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ideal (ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਿੇਠ ਿੈ) ਨਾਲ ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਕਆਦ ਪੂਰੀ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। IE 'ਚ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਲਾਟ ਬੁਝਣਾ

ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਲੌਕਆਉਟ

1. ਇਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕ ਸੰਪਤੀ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਮੌਿੂਦ ਿੈ ਿਾਂਚੋ ਕਕ ਘਰ 'ਚ ਦੂਿੇ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।

2. ਿੇਕਰ ਦੂਿੇ ਉਪਕਰਨ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਉਪਕਰਨ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਇਿ ਿਾਂਚੋ ਕਕ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ 
ਚਾਲੂ ਿੈ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕ੍ਰੇਡਕਟ ਿੈ। ਿੇਕਰ ਬੌਇਲਰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਕੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ 
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ideal (ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਿੇਠ ਿੈ) ਨਾਲ ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਕਆਦ ਪੂਰੀ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕਕਲਪਕ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। IE 'ਚ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ।

1. ਕਨਡੈਨਸੇਟ ਪਾਈਪ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਿਾਂਚ ਕਰੋ (ਿੰਡ 3 ਦੇਿੋ)
2. ਇਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕ ਸੰਪਤੀ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਮੌਿੂਦ ਿੈ ਿਾਂਚੋ ਕਕ ਘਰ 'ਚ ਦੂਿੇ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।
3. ਿੇਕਰ ਦੂਿੇ ਉਪਕਰਨ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਉਪਕਰਨ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਇਿ ਿਾਂਚੋ ਕਕ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ 

ਚਾਲੂ ਿੈ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕ੍ਰੇਡਕਟ ਿੈ। ਿੇਕਰ ਬੌਇਲਰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਕੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ 
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ideal (ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਿੇਠ ਿੈ) ਨਾਲ ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਕਆਦ ਪੂਰੀ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕਕਲਪਕ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। IE 'ਚ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ।

ਪੱਿੇ 'ਚ ਿਰਾਬੀ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ - ਿੇਕਰ ਬੌਇਲਰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਕੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ideal (ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ 
ਿੇਠ ਿੈ) ਨਾਲ ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਕਆਦ ਪੂਰੀ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। IE 'ਚ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ਲੋ ਥਰਮਕਸਟਰ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ - ਿੇਕਰ ਬੌਇਲਰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਕੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ideal (ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ 
ਿੇਠ ਿੈ) ਨਾਲ ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਕਆਦ ਪੂਰੀ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। IE 'ਚ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਰਕਟਰਨ ਥਰਮਕਸਟਰ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ - ਿੇਕਰ ਬੌਇਲਰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਕੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ideal (ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ 
ਿੇਠ ਿੈ) ਨਾਲ ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਕਆਦ ਪੂਰੀ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। IE 'ਚ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਬਾਿਰਲਾ ਸੈਂਸਰ ਅਸਫਲਤਾ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ - ਿੇਕਰ ਬੌਇਲਰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਕੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ideal (ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ 
ਿੇਠ ਿੈ) ਨਾਲ ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਕਆਦ ਪੂਰੀ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। IE 'ਚ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਘੱਟ ਮੇਨਸ ਵੋਲਟੇਿ ਕਕਸੇ ਯੋਗ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਿਲੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੌਨਫਕਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਕਆ PCB ਕੌਨਫਕਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਪ੍ਰਕੰਟਕਡ ਸਰਕਕਟ ਬੋਰਡ (PCB)। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ideal (ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਿੇਠ ਿੈ) ਨਾਲ ਿਾਂ 
ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਕਆਦ ਪੂਰੀ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
IE 'ਚ ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਪ੍ਰਵਾਿ/ਵਾਪਸੀ ਅੰਤਰ > 50°C ਿੇਕਰ ਬੌਇਲਰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਕੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ideal (ਿੇਕਰ ਵਾਰੰਟੀ ਿੇਠ ਿੈ) ਨਾਲ ਿਾਂ ਿੇਕਰ 
ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਕਆਦ ਪੂਰੀ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸੇਫ਼ ਰਿਕਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। IE 'ਚ 
ਰਿਕੱਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ (RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਵਿਾ /ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਕਸ਼ਾ ਉਲਟਾਈ 
ਗਈ

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਕਸੇ ਗੈਸ ਸੇਫ ਰਿਕਸਟਰਡ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। IE ਵਕੱਚ ਕਕਸੇ ਰਿਕਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰ 
(RGII) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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Ideal Boilers ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਡਕਿਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੁਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਿੈ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਕਨਾਂ ਨਕਰਿਾਰਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਿੱਕ ਰਾਿਵਾਂ ਿੈ।Ideal ਉਪਭੋਗਤਾ ਿੈਲਪਲਾਈਨ
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