
ਇਸ FUELSTAT® ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਡ਼ੀਜਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧਵਰਤ਼ੀ 
ਿਸ਼਼ੀਦਗ਼ੀ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨਾ ਂਕਵੱਚ ਸੂਖਮ-ਜ਼ੀਵਕਵਕਗਆਨਿ ਦੂਸ਼ਣ (microbiological 
contamination) ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਡਜਾਈਨ ਿ਼ੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।
ਇਹ ਟੈਸਟ ਐਂਟ਼ੀਬਾਡ਼ੀ ਈਕਮਊਨੋਐਸੇ (antibody immunoassay) ਤਿਨਾਲੋਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਧਾਕਰਤ ਹੈ ਜੋ 
ਇੱਿ ਸਰਲ, ਤੇਜ ਟੈਸਟ ਕਵੱਚ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਈਂਧਨ ਖ਼ਰਾਬ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ-ਜ਼ੀਵਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਸਟ 
ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹ਼ੀ 15 ਕਮੰਟਾ ਂਕਵੱਚ ਨਤ਼ੀਜੇ ਦੇ ਕਦੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੀਲਬੰਦ ਿ਼ੀਤੇ ਹਰ ਫੌਇਲ ਪਾਊਚ ਕਵੱਚ ਇਹ ਚ਼ੀਜਾ ਂਹੁੰਦ਼ੀਆ ਂਹਨ: 

 � ਟੈਸਟ ਪਲੇਟ (Test Plate): ਪਲਾਸਕਟਿ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਜਸ ਨਾਲ 6 
ਸਾਰ-ਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ (lateral flow) ਡ਼ੀਵਾਈਸਾ ਂਜੜ਼ੀਆ ਂਹੁੰਦ਼ੀਆ ਂਹਨ

 � ਟੈਸਟ ਬੋਤਲ (Test Bottle): ਚਪਟੇ ਢੱਿਣ ਅਤੇ “ਡੌ੍ਪਰ ਿੈਪ” ਵਾਲ਼ੀ 
175 ਕਮ.ਲ਼ੀ. ਦ਼ੀ ਪਲਾਸਕਟਿ ਬੋਤਲ ਕਜਸ ਕਵੱਚ 3.0 ਕਮ.ਲ਼ੀ. ਨਮੂਨਾ 
ਕਨਿਾਸ਼ੀ ਦ੍ਵ (sample extraction liquid) ਹੁੰਦਾ ਹੈ

 � ਵਰਤਿੇ ਸੁੱਟਣਯੋਗ, ਇੱਿ ਵਾਰ ਵਰਤ਼ੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ, ਪਲਾਸਕਟਿ ਦ਼ੀ ਸਕਰੰਜ 
ਅਤੇ ਕਨਿਾਸ਼ੀ ਕਟਊਬ ਅਤੇ ਅਲਿੋਹਲ ਵਾਲਾ ਫੰਬਾ

 � ਕਹਦਾਇਤ ਕਿਤਾਬਚਾ
 � ਨੋਟ: ਕਡਜ਼ੀਟਲ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀਿਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਨਤ਼ੀਜੇ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਿ FREE 

FUELSTAT® Result ਐਪ ਵ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਪੰਨਾ 3)
ਇਸ ਟੈਸਟ ਕਵੱਚ 6 ਡ਼ੀਵਾਈਸਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਰਮੋਿੋਕਨਸ ਰੇਜ਼ੀਨੇ (Hormoconis 
resinae) (H.res), ਬੈਿਟ਼ੀਰ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲ਼ੀ ਦੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਪਦ਼ੀਆ ਂਹਨ ਜੋ 
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਡ਼ੀਜਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧਵਰਤ਼ੀ ਿਸ਼਼ੀਦਗ਼ੀ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦ਼ੀਆ ਂਕਿਸਮਾ ਂਕਵੱਚ ਵਧਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਕਜਨ੍ਾ ਂਦ਼ੀ ਈਂਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਬਲੌਿ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਨੁਿਸਾਨ ਿਰਨ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ। 
ਹਰ ਡ਼ੀਵਾਈਸ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਨਮੂਨਾ ਖੂਹ 
(sample well) ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਵੰਡੋ 
ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਨਤ਼ੀਕਜਆ ਂਨੂੰ ਇੱਿ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ 
(Test Line) (T) ਦੁਆਰਾ ਕਦਖਾਇਆ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਡ਼ੀਵਾਈਸ ਵਾਸਤੇ 
ਟੈਸਟ ਦ਼ੀ ਵੈਧਤਾ ਦ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਿਰਨ ਲਈ 
ਇੱਿ ਿੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ (Control Line) 
(C) ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ।

ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹਵੰਡੋ

ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ

ਨਮੂਨਾ ਖੂਿ 
(sample well)

FILL WITH WATER TO LINE

FUELSTAT Sample Extraction Buffer
Part No: KA/MD - 175

FILL WITH FUEL TO LINE

ਕੈਪ

ਹਿਊਲ/ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਹਮਸ਼ਰਣ ਦੇ 
ਨਮੂਹਨਆ ਂਲਈ 
ਹਿਊਲ ਟੌਪ-ਅਪ

ਹਸਖਰ 
(Top)

ਡ੍ੌਪਰ

ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਨਕਾਸੀ ਦ੍ਵ 
(Blue extraction fluid)ਿ੍ੀ ਵਾਟਰ ਿੇਜ਼ 

(free water 
phase)

ਟੈਸਟ ਬੋਤਲ:

ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ
ਇੱਿ ਸੂਖਮ-ਜ਼ੀਵਕਵਕਗਆਨਿ ਟੈਸਟ ਓਨਾ ਹ਼ੀ ਵਧ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਜੰਨਾ ਿੋਈ ਕਲਆ ਕਗਆ ਨਮੂਨਾ। 
ਇਹ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਦਂ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਕਗਿ ਕਮਆਰਾ ਂਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਿ ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਕਜਵੇਂ ਕਿ 
ASTM D7464, ASTM D6469 ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸੇ ਵ਼ੀ ਟੈਂਿ ਜਾ ਂਈਂਧਨ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੁਆਇਟੰ ਤੋਂ ਇੱਿ ਨਮੂਨਾ 
ਲਓ। ਇਸਦ਼ੀ ਸੂਖਮ-ਜ਼ੀਵਕਵਕਗਆਨਿ ਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤ਼ੀਕਨਧਤਵ ਨਤ਼ੀਜਾ ਦੇਣ ਦ਼ੀ 
ਕਜਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਅੰਤਰ ਦੂਸ਼ਣ (cross contamination) ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਕਹਮ 
ਹੈ ਕਿ ਇੱਿ ਸਾਫ਼ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿੰਟੇਨਰ* ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਦਂ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਿ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 
ਨਮੂਕਨਆ ਂਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਰਹ਼ੀ ਹੈ ਤਾ ਂਵਰਤ਼ੀ ਗਈ 
ਹਰ ਚ਼ੀਜ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਅਲਿੋਹਲ ਵਾਲੇ ਫੰਕਬਆ ਂ(ਜਾ ਂਿ਼ੀਟਾਣੂੰ-
ਰਕਹਤ ਿਰਨ ਦ਼ੀ ਹੋਰ ਕਵਧ਼ੀ) ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਿ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂ
ਸੁੱਿਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।

*HDPE ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿੰਟੇਨਰ ਉਦਯੋਕਗਿ ਕਮਆਰ ਹਨ

FUELSTAT® ਟੈਸਟ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਮ.ਲ਼ੀ. ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗ਼ੀ 
ਪਰ 1 ਕਲਟਰ ਈਂਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦ਼ੀਆ ਂਹਾਲਤਾ ਂਦ਼ੀ ਵਧ਼ੀਆ ਪ੍ਰਤ਼ੀਕਨਧਤਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦ਼ੀ 
ਕਸਫਾਰਸ਼ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਦਂ਼ੀ ਹੈ।

ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ:
 � ਜਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ, ਈਂਧਨ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਿ੍ੀ ਵਾਟਰ ਿੇਜ਼ (free water 

phase) ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਿ੍ੀ ਵਾਟਰ ਿੇਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹਿਊਲ ਿੇਜ਼ (fuel phase) 
ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

 � ASTM D6469 ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾ ਂ
ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਮੰਟਾ ਂਅੰਦਰ ਿੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹਲਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਇਿ ਸੰਭਵ ਨਾ ਿੋਵੇ ਤਾ ਂਸੂਖਮ-ਜੀਵਹਵਹਗਆਨਕ ਟੈਸਹਟੰਗ ਵਾਸਤੇ 
ਨਮੂਹਨਆ ਂਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਰਫ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਹਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ 
ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੇ 4 ਘੰਹਟਆ ਂਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਬਲਕੁੱਲ 
ਨਿੀਂ।

Fuel

Water
Microbes

ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਜ਼ੀਵਾਣੂਆ ਂ(ਿ਼ੀਟਾਣੂਆ)ਂ ਨੂੰ ਕਫਊਲ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀਆ ਂਕਵੱਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੰਕਖਆ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਪਾਣ਼ੀ ਦ਼ੀ ਮੌਜੂਦਗ਼ੀ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਕਸੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸੂਖਮ ਜ਼ੀਵਾਣੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਫਊਲ 
ਟੈਂਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣ਼ੀ (“ਪਾਣ਼ੀ ਪੜਾਅ”) ਕਵੱਚ ਅਤੇ ਕਫਊਲ/ਪਾਣ਼ੀ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਵੱਚ ਰਕਹੰਦੇ 
ਹਨ, ਕਫਊਲ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪਾਣ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਸ਼ਕਟਿ ਤੱਤਾ ਂਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਫਊਲ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਜ਼ੀਵਾਣੂਆ ਂਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹ਼ੀ ਕਨਰਧਾਰਨ 
ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਫਊਲ ਟੈਂਿ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿੁਝ ਪਾਣ਼ੀ ਪੜਾਅ ਦ਼ੀ ਜਾਚਂ ਿਰਨ ਦ਼ੀ ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਦਂ਼ੀ 
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਯਕਮਤ ਪਾਣ਼ੀ ਦ਼ੀ ਕਨਿਾਸ਼ੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਟੈਂਿ ਤੋਂ ਿੱਢੇ ਗਏ ਪਾਣ਼ੀ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ 
ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਉਸ ਪਾਣ਼ੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦ਼ੀ ਜਾਚਂ ਿਰਨ ਦ਼ੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤ਼ੀ ਜਾਦਂ਼ੀ ਹੈ।

ਕਫਊਲ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਜ਼ੀਵਾਣੂਆ ਂਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੁਿੇ ਹੋਏ ਪਾਣ਼ੀ ਦ਼ੀ 
ਸ਼ੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਿਦ਼ੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾ ਂਦੇ ਕਫਊਲਾ ਂਲਈ। ਕਸਰਫ 
ਕਫਊਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ (ਕਜੱਥੇ ਟੈਂਿ ਤੋਂ ਪਾਣ਼ੀ ਦਾ ਿੋਈ ਮੁਿਤ ਪੜਾਅ ਇਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿ਼ੀਤਾ ਜਾਦਂਾ) ਿੁਦਰਤ਼ੀ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਕਵੱਚ ਰੁਿੇ ਹੋਏ ਪਾਣ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜ਼ੀਵਾਣੂਆ ਂਦੇ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਿਾਰਨ ਪਕਰਵਰਤਨਸ਼਼ੀਲ ਨਤ਼ੀਜੇ ਕਮਲ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਜੱਥੇ 
ਇੱਿੋ ਕਫਊਲ ਟੈਂਿ ਤੋਂ ਕਸਰਫ ਕਫਊਲ ਦੇ ਿਈ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਨਤ਼ੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਸਰਫ ਕਫਊਲ ਦੇ 
ਨਮੂਨੇ ਦੁਆਰਾ ਹ਼ੀ ਟੈਂਿ ਦ਼ੀਆ ਂਅਸਲ ਸਕਥਤ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦ਼ੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਹਨਾ ਂਕਵੱਚੋਂ ਕਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਕਲਆ ਂਕਵੱਚ ਟੈਂਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵ਼ੀ ਜਾ ਂਤਾ ਂਇੱਿ ਮੁਿਤ ਪਾਣ਼ੀ 
ਪੜਾਅ, ਪਾਣ਼ੀ ਦ਼ੀਆ ਂਥੈਲ਼ੀਆ,ਂ ਜਾ ਂਸੰਘਣਾਪਣ ਮੌਜੁਦ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਕਹਦਾਇਤਿਾਰ਼ੀ ਐਨ਼ੀਮੇਸ਼ਨ 
ਵ਼ੀਡ਼ੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ QR ਿੋਡ 
ਸਿੈਨ ਿਰੋ ਜਾ ਂਕਫਰ 
conidia.com ’ਤੇ ਜਾਓਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ

70% ਅਲਿੋਹਲ ਵਾਲੇ ਫੰਕਬਆ ਂਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
ਉਪਿਰਨਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ ਅਤੇ ਸੁੱਿ ਲੈਣ ਕਦਓ। FUELSTAT® 
ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਕਵਚਲੇ ਅੰਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿੋਲ ਰੱਖੋ। ਈਂਧਨ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 
ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਕਚਤ ਰੱਕਖਆਤਮਿ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ (PPE) ਪਕਹਨੋ, ਕਜਸ 
ਕਵੱਚ ਕਨਟਰਾਇਲ ਦਸਤਾਨੇ, ਅੱਖਾ ਂਦ਼ੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਵ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੂਲ-ਕਨਰਮਾਤਾ (OEM) ਅਤੇ ਉਦਯੋਕਗਿ ਸੇਧਾ ਂਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ 
ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਂਿ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕਬੰਦੂ ਤੋਂ 1 ਹਲਟਰ ਨਮੂਨਾ 
ਲਓ (ਪੰਨਾ 1 ’ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਸਲਾਹ ਦੇਖ)ੋ

ਗੋਲ਼-ਗੋਲ਼ ਘੁੰਮਾਿੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਕਹਲਾਓ ਅਤੇ 12-15 ਹਮੰਟਾ ਂਲਈ 
ਬੈਠ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕਦਓ। ਜਦ ਇਹ ਬੈਠ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿ਼ੀ 
ਿੋਈ ਫ਼੍ੀ ਵਾਟਰ (free water) ਕਦਖਾਈ ਕਦੰਦਾ ਹੈ?

ਫ਼੍ੀ ਵਾਟਰ ਫੇਜ (free water 
phase) ਟੈਸਟ

ਕਮਨ਼ੀਮਲ ਫ਼੍ੀ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਕਫਊਲ ਫੇਜ 
ਟੈਸਟ ਕਫਊਲ ਫੇਜ ਟੈਸਟ

ਜੇ ਨਮੂਨੇ ਕਵੱਚ ਿਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਫ਼੍ੀ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਤਾ ਂਫ਼੍ੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ 
ਸਕਰੰਜ ਦੁਆਰਾ FUELSTAT® ਟੈਸਟ ਬੋਤਲ ਦ਼ੀ ਹੇਠਲ਼ੀ 
ਲਾਈਨ ਤੱਿ ਪਾਓ, ਕਜਸ ਉੱਤੇ ‘ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ’ ਕਲਕਖਆ ਹੈ

ਜੇ ਕਦਖਣਯੋਗ ਫ਼੍ੀ ਵਾਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਏਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਰੰਜ 
ਰਾਹੀਂ FUELSTAT® ਟੈਸਟ ਬੋਤਲ ਕਵੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 
‘ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ’ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਨਮੂਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨੇਕੜਓਂ 
ਸਕਰੰਜ ਰਾਹੀਂ ਈਂਧਨ ਲੈਣਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੱਿ ਇਹ ‘ਹਿਊਲ 
ਲਾਈਨ’ ਕਲਖ਼ੀ ਕਸਖਰਲ਼ੀ ਲਾਈਨ ਤੱਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਦਂਾ

ਜੇ ਨਮੂਨੇ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਕਦਖਣਯੋਗ ਫ਼੍ੀ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਨਮੂਨੇ 
ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨੇਕੜਓਂ ਸਕਰੰਜ ਰਾਹੀਂ ਈਂਧਨ ਨੂੰ FUELSTAT® 
ਟੈਸਟ ਬੋਤਲ ਕਵੱਚ ਪਾਓ ਜਦ ਤੱਿ ਕਿ ਇਹ ‘ਹਿਊਲ ਲਾਈਨ’ 
ਕਲਖ਼ੀ ਕਸਖਰਲ਼ੀ ਲਾਈਨ ਤੱਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਦਂਾ

ਹਰ ਕਿਸਮਾ ਂਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਡੌ੍ਪਰ ਿੈਪ ਨੂੰ ਿੱਸਿੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 
ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ 5 ਸਹਕੰਟਾ ਂਲਈ ਹਿਲਾਓ

ਟੈਸਟ ਬੋਤਲ ਨੂੰ 45° ਦੇ ਿੋਣ ’ਤੇ ਟੇਢਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਨ਼ੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦ੍ਵ 
ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ਕਵੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ ਕਦਓ। ਨੋਟ: ਕਸਰਫ਼ ‘ਫ਼੍ੀ ਵਾਟਰ 
ਫੇਜ’ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਨ਼ੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦ੍ਵ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪੂਰ਼ੀ ਤਰ੍ਾ ਂਉਲਟਾ ਿਰ ਕਦਓ ਅਤੇ 4 ਬੂੰਦਾ ਂਕਿਸੇ ਕਟਸ਼ੂ 
ਉੱਤੇ ਕਡੱਗ ਜਾਣ ਕਦਓ ਤਾ ਂਜੋ ਡੌ੍ਪਰ ਦ਼ੀ ਨੋਜਲ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ 
ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿੱਕਢਆ ਜਾ ਸਿੇ, ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਹਸੱਧਾ ਨਾ ਕਰੋ

ਸਾਵਧਾਨ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦ੍ਵ ਦੀਆ ਂ4 ਬੂੰਦਾ ਂਨੂੰ ਟੈਸਟ 
ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਬਣੇ 6 ਗੋਲਾਕਾਰ ਖੂਿਾ ਂਹਵੱਚੋਂ ਿਰੇਕ ਹਵੱਚ ਹਡੱਗਣ 
ਹਦਓ ਅਤੇ ਅਕਜਹਾ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਿ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਿੋਈ ਵ਼ੀ 
ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਵੰਡੋ (viewing window) ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੁੱਲੇ੍

ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਿਰ਼ੀ ਰੱਖੋ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦਾ ਂਦ਼ੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। 
ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵ਼ੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬੋਤਲ ਕਸੱਧ਼ੀ ਿਰ 
ਕਦੱਤ਼ੀ ਜਾਦਂ਼ੀ ਹੈ ਤਾ ਂਿਦਮ 5 ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

FUELSTAT° ਟੈਸਟ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਚਪਟ਼ੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ 10-15 
ਹਮੰਟਾ ਂਤੱਿ ਪਈ ਰਕਹਣ ਕਦਓ। 6 ਦੇਖਣ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਕਵੰਡੋਜ ਕਵੱਚੋਂ 
ਹਰੇਿ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪਾਸੇ ਇੱਿ ਗੂੜ਼੍ੀ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ‘ਿੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ’ 
ਨਜਰ ਆਉਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਰਸਾਉਂਦ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 
ਟੈਸਟ ਨੇ ਸਹ਼ੀ ਤਰ਼ੀਿੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿ਼ੀਤਾ ਹੈ

1 32

4

5 76

1 ਕਲਟਰ ਨਮੂਨਾ

8 109
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ਨਤੀਹਜਆ ਂਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ
ਜੇ ਸਾਰ਼ੀਆ ਂ6 'ਿੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਾ'ਂ ਕਦਖਾਈ ਕਦੰਦ਼ੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜਾਚਂ ਦਾ ਨਤ਼ੀਜਾ ਹੁਣ ਕਵਆਕਖਆ ਿ਼ੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਤਰਲਾ ਂਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਖੱਡ ਕਵੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
15-30 ਕਮੰਟਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤ਼ੀਜੇ ਪੜ੍ੋ। ਜਾਚਂ ਦ਼ੀ ਹੱਥੀਂ ਕਵਆਕਖਆ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੇਠਾ ਂਕਦਖਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਿੱਟ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਿ ਕਦ੍ਸ਼ਟ ਸਿੋਰ ਿਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾ ਂਦ਼ੀ ਮੌਜੂਦਗ਼ੀ/
ਤ਼ੀਬਰਤਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ:

ਮਾਮੂਲੀ ਨਤੀਜਾ
ਮਾਮੂਲੀ ਦੂਸ਼ਣ (Contamination)

ਜੇ ਸਾਰ਼ੀਆ ਂ6 ਿੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰ਼ੀਆ ਂ6 ਟੈਸਟ ਲਾਈਨਾ ਂਕਦਖਣਯੋਗ ਹਨ, ਤਾ ਂਇਹ ਮਾਮੂਲ਼ੀ 
ਨਤ਼ੀਜਾ (Negligible result) ਹੈ, ਿੋਈ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਂਤਾ ਂਿੋਈ ਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ,ਂ ਜੇ ਿੋਈ ਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਏਨੇ ਘੱਟ 
ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿੋਈ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਘੱਟ ਪਾਜੇਹਟਵ ਨਤੀਜਾ
ਔਸਤ ਦੂਸ਼ਣ

ਜੇ 1 ਕਨਮਨ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ (low test line) ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਏਥੇ ਉੱਲ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੀਲਡ (Fungi 
field) ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਕਨਮਨ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ ਕਦਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਇੱਿ ਘੱਟ ਪਾਜੇਕਟਵ ਨਤ਼ੀਜਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਰਵਾਈ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ – ਮੂਲ-
ਕਨਰਮਾਤਾ (OEM) ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਕਗਿ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ

ਵੱਧ ਪਾਜੇਹਟਵ ਨਤੀਜਾ
ਭਾਰੀ ਦੂਸ਼ਣ

ਜੇ 2 ਜਾ ਂਵਧੇਰੇ ਕਨਮਨ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨਾ ਂ(ਟੈਸਟ ਪਲੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸ)ੇ* ਜਾ ਂਿੋਈ ਉੱਚ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨਾ ਂ
(ਟੈਸਟ ਪਲੇਟ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸ)ੇ ਕਦਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾ ਂਇਹ ਇੱਿ ਉੱਚ ਪਾਜੇਕਟਵ ਨਤ਼ੀਜਾ (High 
Positive result) ਹੈ।

*ਨੋਟ: ਜਦ 2 ਜਾ ਂਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਪਾਜੇਕਟਵ ਨਤ਼ੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਮੌਜੂਦ ਦੂਸ਼ਣ ਦ਼ੀ ਸੰਯੁਿਤ ਮਾਤਰਾ, 
ਿੁੱਲ ਕਮਲਾਿੇ ਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਰ਼ੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਿਾਰਵਾਈ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣ਼ੀ 
ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ – ਮੂਲ-ਕਨਰਮਾਤਾ (OEM) ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਕਗਿ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ

ਟੈਸਟ ਵੈਧ ਨਿੀਂ ਿੈ

ਜੇ 6 ਡ਼ੀਵਾਈਸਾ ਂਕਵੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵ਼ੀ ਿੋਈ ਿੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਕਦਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਫਰ ਟੈਸਟ ਅਵੈਧ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਿ ਨਵੀਂ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਰਨਾ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹੈ।

ਜੇ ‘T’ (ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾ ਂਹੋਣ ਵ਼ੀ, ਤਾ ਂਵ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਿਰੋ।

11

ਹਡਜ਼ੀਟਲ ਨਤੀਜਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ FUELSTAT® RESULT ਐਪ
FUELSTAT® Plus ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਿ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ ਕਮਲਦ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ 
ਿਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਤ਼ੀਜੇ ਦ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਿਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ iOS ਅਤੇ Android 
’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਐਪ ਕਵੱਚ 1-11 ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾ ਂਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਰਨ ਲਈ ਵ਼ੀਡ਼ੀਓ 
ਿਦਮ-ਦਰ-ਿਦਮ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਿ PPP ਕਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਤ਼ੀਕਜਆ ਂਦ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਿਰਦ਼ੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਪ੍ਰੰਟ ਿਰਿੇ ਸਾਝਂਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਿਰਨ ਲਈ, QR ਿੋਡ  
ਸਿੈਨ ਿਰੋ ਜਾ ਂGoogle Play ਜਾ ਂApple App Store ’ਤੇ ਜਾਓ:
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ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਟੋਰੇਜ, ਸਹਥਰਤਾ ਅਤੇ ਨਹਵਆਉਣਾ
ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆ ਂਿਾਲਤਾ:ਂ 
10°C ਤੋਂ 30°C ’ਤੇ ਸਟੋਰ ਿਰੋ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨਾ ਂ’ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਕਿੱਟਾ ਂਨੂੰ ਥੋੜ਼੍ੀ ਕਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਫਕਰੱਜ ਕਵੱਚ ਸਟੋਰ ਿ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾ ਂਿਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਕਲਆਦਂਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਕਬਆਨ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਕਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦ਼ੀ 
ਕਮਤ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਿ ਫ਼੍ੀਜ ਿਰਿੇ ਰੱਖਣ ਦ਼ੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਦਂ਼ੀ

ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਕੇਹਜੰਗ: 
ਕਸਰਫ਼ ਮੂਲ ਪੈਿੇਕਜੰਗ ਕਵੱਚ ਰੱਕਖਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹੈ

ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 
ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਗ਼ੀਿਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਨਹਵਆਉਣਾ:
ਈਂਧਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਕਨਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿੱਟ ਕਵਚਲੇ ਅੰਸ਼ਾ ਂਦ਼ੀ ਨਕਵਆਉਣ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਬਤ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤਰ਼ੀ ਜਾ ਂਿੌਮ਼ੀ ਅਕਧਕਨਯਮਾ ਂਵੱਲ ਵਰਤੋਂਿਾਰ ਦਾ ਕਧਆਨ ਦੁਆਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਕਿੱਟ 
ਕਵਚਲੇ ਕਜਆਦਾਤਰ ਅੰਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਕਵਆਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ

ਪਦਾਰਥਾ ਂਦਾ ਡੈਟਾ
ਸੰਪੂਰਨ MSDS ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ: www.conidia.com

FUELSTAT® ਟੈਸਟ ਪਲੇਟਾ:ਂ
ਹਰ ਪੱਟ਼ੀ ਨਾਈਟ੍ੋਸੈਲੂਲੋਜ ਕਝੱਲ਼ੀ, ਬੈਕਿੰਗ ਿਾਰਡ, ਨਮੂਨਾ ਪੈਡ, ਸੰਯੁਗਮ਼ੀ ਪੈਡ (conjugate 
pad), ਅਤੇ ਸੋਖਿ ਪੈਡ (absorbent pad) ਤੋਂ ਕਮਲਿੇ ਬਣ਼ੀ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਕਝੱਲ਼ੀ, ਸੰਯੁਗਮ਼ੀ ਪੈਡ 
ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਪੈਡ ਕਵੱਚ ਸੁੱਿੇ ਰਾਸਾਇਣ ਅਤੇ ਜੈਕਵਿ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸੋਡ਼ੀਅਮ ਅਜਾਈਡ 
ਨਾਲ ਸੰਰੱਕਖਅਤ ਿ਼ੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਹਨਕਾਸੀ ਬਿਰ ਦ੍ਵ (Extraction Buffer Fluid):
ਰਾਸਾਇਣਿ ਸੰਰਚਨਾ: ਪਾਣ਼ੀ ਕਵੱਚ ਗੈਰ-ਨੁਿਸਾਨਦਾਇਿ ਨਮਿਾ ਂਦਾ ਇੱਿ ਕਮਸ਼ਰਣ ਕਜਸਨੂੰ ਇੱਿ 
ਨੁਿਸਾਨ-ਰਕਹਤ ਭੋਜਨ ਕਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਰੰਗ ਕਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 0.06% 
ਦ਼ੀ ਸੰਘਣਤਾ ’ਤੇ ProClin 950 ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਸੰਰੱਕਖਅਤ ਿ਼ੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਕਜਸਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂ
ਸੰਘਣਤਾਵਾ ਂ’ਤੇ ਇੱਿ ਨੁਿਸਾਨ-ਰਕਹਤ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ ਵਰਗ਼ੀਕਿਰਤ ਿ਼ੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ProClin 
950 ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸੰਘਟਿ 2-ਮ਼ੀਥਾਈਲ-4-ਆਈਸੋਥ਼ੀਆਜੋਕਲਨ-3-ਵਨ (MIT) (CAS-
ਨੰਬਰ: 2682-20-4) ਜੋ ਘੋਲ ਕਵੱਚ 9.5-9.9% ਸੰਘਣਤਾ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਖਤਰਨਾਿ ਅੰਸ਼: ਿੋਈ ਵ਼ੀ ਅੰਸ਼ ਏਨ਼ੀ ਿੁ ਸੰਘਣਤਾ ਕਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖਤਰਨਾਿ ਵਜੋਂ 
ਵਰਗ਼ੀਿਰਨ ਿਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਪਵੇ

ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਡ:
 � ਕਜਣਸ ਿੋਡ (Commodity Code): 38220000
 � HTS ਿੋਡ: 9031.80.8085

ਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਈਂਧਨ ਜਾ ਂਹੋਰ ਖਤਰਨਾਿ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਕਵੱਚ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆਵਾ ਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਵਧਾਨ਼ੀ ਵਰਤ਼ੀ ਜਾਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ

 � ਹਰ ਟੈਸਟ ਪਲੇਟ ਵਰਤਿੇ ਸੁੱਟਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਸਰਫ਼ ਇੱਿ ਵਾਰ ਵਰਤੋ
 � ਫੌਇਲ ਪੈਿ ਕਵਚਲ਼ੀ ਟੈਸਟ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਿ ਸ਼ੀਲਬੰਦ ਰੱਕਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਿ 

ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਿ ਵਾਰ ਫੌਇਲ ਪੈਿ ਖੁੱਲ੍ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਡ਼ੀਵਾਈਸ 
ਦੇ ਸ਼ੈਲਫ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਕਹਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਵਨ-ਿਾਲ ਦ਼ੀ ਿੋਈ ਗਰੰਟ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਜੰਨ਼ੀ 
ਛੇਤ਼ੀ ਹੋ ਸਿੇ ਿਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ

 � ਟੈਸਟ ਡ਼ੀਵਾਈਸ ਦ਼ੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਵੰਡੋ (viewing window) ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ਼ੀਦਾ
 � ਟੈਸਟ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕਮਆ ਂ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਿ ਰੱਕਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਵਾਈਸਾ ਂ

ਹਗੱਲੀਆ ਂਿੋ ਜਾਦਂੀਆ ਂਿਨ ਤਾ ਂਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ
 � ਜੇ ਟੈਸਟ ਪਲੇਟ ਨੁਿਸਾਨ਼ੀ ਹੋਈ, ਝਰ਼ੀਟ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦ਼ੀ ਹੈ ਜਾ ਂਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ਼ੀਿੇ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ 

ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂConidia Bioscience ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ
ਨੋਟ: ਨਮੂਨਾ ਦ੍ਵ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਖੂਿਾ ਂ(wells) ਹਵੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 15-30 ਹਮੰਟਾ ਂਅੰਦਰ 
ਨਤੀਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਸਾਰ-ਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਿ ਵਾਲੀਆ ਂਡੀਵਾਈਸਾ,ਂ ਹਜਵੇਂ 
ਹਕ FUELSTAT® ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਿਨ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਦ੍ਵਾ ਂਦੇ ਨਾਲ 
ਅੰਤਰਹਕਹਰਆਵਾ ਂਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਨ। ਹਕਸੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ-ਸਹਥਤੀ ਨੂੰ ਸੰਰੱਹਖਅਤ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਸਟ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਕਸਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਦੂਸ਼ਕਾ ਂਤੋਂ ਰੱਹਖਅਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਤਰਜੀਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਿੌਇਲ ਪੈਕੇਹਜੰਗ ਹਵੱਚ। ਸਮਾ ਂਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹਕਸੇ ਪੱਟੀ ਦੀ ਹਦੱਖ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਦਂਾ ਿੈ।

ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਬਤ ਉਦਯੋਹਗਕ ਸੇਧਾਂ
ਿੇਜ਼ ਟੀਚਾ ਐਂਟੀਜੈੱਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੁਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ 

(alert level)
ਈਂਧਨ 150 μg/L ਤੱਿ

ਮਾਮੂਲੀਪਾਣ਼ੀ 33 μg/ml ਤੱਿ

ਈਂਧਨ 150-750 μg/L ਕਵਚਿਾਰ
ਔਸਤਪਾਣ਼ੀ 33-166 μg/ml ਕਵਚਿਾਰ

ਈਂਧਨ 750 μg/L ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਭਾਰੀਪਾਣ਼ੀ 166 μg/ml ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ

ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕਰਨਾ (TROUBLESHOOTING)
ਸਮੱਹਸਆ ਕਾਰਨ/ਉਪਚਾਰ
ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਿੋਈ ਬੂੰਦਾ ਂਨਹੀਂ 
ਕਨਿਲਦ਼ੀਆਂ

ਨਮੂਨੇ ਕਵਚਲੇ ਿਣਾ ਂਦਾ ਪਦਾਰਥ ਡੌ੍ਪਰ ਦ਼ੀ ਨੋਜਲ ਨੂੰ ਬਲੌਿ ਿਰ ਕਰਹਾ 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਲਾਓ, ਇਸਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਣ ਕਦਓ ਅਤੇ 
ਫੇਰ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਨਪ਼ੀੜੋ ਜਦ ਤੱਿ ਬੂੰਦਾ ਂਨਜਰ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦ਼ੀਆਂ

ਨ਼ੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਾਈ ਦਾ ਿੋਈ 
ਪ੍ਰਵਾਹ (flow) ਨਹੀਂ

ਇੱਿ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਪਾਓ, ਇੱਿ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇੱਿ, ਜਦ ਤੱਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਾਸਲ 
ਨਹੀਂ ਿਰ ਕਲਆ ਜਾਦਂਾ

ਿੋਈ ਿੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ 
ਕਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦ਼ੀ

ਬਹੁਤ ਕਜਆਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪਾ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਜਾ ਂਡ਼ੀਵਾਈਸ ਈਂਧਨ ਨਾਲ 
ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਵੱਚ ਹੜ੍ ਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਸਟ 
ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਓ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਾ ਂਦਾ ਸੰਪਰਿ ਕਗੱਲ ਜਾ ਂ
ਕਸੱਲ੍ ਨਾਲ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਸਟ ਪਲੇਟ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ 
ਦੁਹਰਾਓ

ਮੱਧਮ ਲਾਲ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨਾ ਂ
(Faint red test lines)

ਮੌਜੂਦ ਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਾ ਂਨਮੂਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਿਸਾਰ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਿਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਕਵੱਚ ਨਮੂਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਿਰਿੇ ਜਾ ਂ
ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ੀ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਮਲਾਏ ਜਾਣ ਿਰਿੇ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹੈ, ਇੱਿ ਛਾ ਂਦ਼ੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਜਰ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਸਰਫ਼ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹ਼ੀ ਕਦਖਣਯੋਗ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸਨੂੰ ਪਾਜੇਕਟਵ ਨਤ਼ੀਜਾ 
ਸਮਕਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ

ਿੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨਾ ਂ
ਦਾ ਰੰਗ ਨ਼ੀਲਾ ਹੈ

ਕਨਿਾਸ਼ੀ ਦ੍ਵ ਨੂੰ ਈਂਧਨ/ਪਾਣ਼ੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਉਕਚਤ ਤਰ਼ੀਿੇ ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਕਮਲਾਇਆ ਕਗਆ ਜਾ ਂਨਮੂਨਾ ਖੂਹ (sample well) ਕਵੱਚ 
ਈਂਧਨ/ਪਾਣ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇੱਿ ਨਵੀਂ ਟੈਸਟ ਪਲੇਟ ਦ਼ੀ 
ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ

ਨੁਿਸਾਨ਼ੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂ
ਡ਼ੀਵਾਈਸਾ ਂਜਾ ਂਬੋਤਲਾਂ

Conidia Bioscience ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹਵਾਲੇ 
ਵਾਸਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ

ਨਮੂਨਾ ਕਮਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂ
ਹ਼ੀ ਲਾਈਨਾ ਂਪ੍ਰਗਟ ਹੋ 
ਜਾਦਂ਼ੀਆ ਂਹਨ

ਟੈਸਟ ਡ਼ੀਵਾਈਸ ਕਗੱਲ਼ੀ ਿਰ ਕਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਸ਼ੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਸਟ ਪਲੇਟ 
ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ

ਉਤਪਾਦ ਬਾਬਤ ਸਿਾਇਤਾ
ਕਵਸਤਕਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਣਿਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਵ਼ੀਡ਼ੀਓ ਕਹਦਾਇਤਾ ਂਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 
www.conidia.com

ਜੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ FUELSTAT® ਟੈਸਟ ਪਲੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆ ਂਿੋਈ ਵਧ਼ੀਿ ਤਿਨ਼ੀਿ਼ੀ 
ਪੁੱਛਕਗੱਛਾ ਂਹਨ ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ: info@conidia.com
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