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HOW TO USE BSF SYSTEM

Effectiveness
Parameter
Bacteria
Viruses
Giardia
Cryptosporidium

Effectiveness
Laboratory Efficiency
Effective (>90%)
98.7% 1, 2
Somewhat Effective (>80%)
85.90%
Very Effective (>99%)
100% 3
Very Effective (>99%)
99.88% 3

* All laboratory and field efficiency values shown are from independent testing only.
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کینیڈ ین ڈ یزا ۂن پر مبنی با یو سیند فلٹر پا نی کو صا ف اور عا م پا نی میں پا ۂے جا نے وا لے انسا نی صیحت کے لئے مضحر جراثیم کا
صفا یا کر تا ہے ۔ اس فلٹر کے ذ ریعے پا نی کو  98.5فیصد بیکٹیریا اور  70سے لے کر  99فیصد وا یرس اور  100فیصد پیٹ کے کیٹروں
سے پا نی کو محفوظ بنا تا ہے ۔ یہ فلٹر پا نی میں  95فیصد لوھے کے ذ را ت (آۂرن) کو بھی صاف کرد یتا ہے۔ اس فلٹر سے کنواں کا پا نی،
نل کا پا نی ،تا ال ب کا پا نی اور د ریا کا پا نی (بشر طے اس میں شامل گرد کو بہٹھا لیا جائے اور گرد سے صاف پا نی فلٹر میں ڈاال جائے)
صا ف کیا جا سکتا ہے ۔ لیکن یا د رہے فلٹربا قی معد نیا ت جیسے کے آ رسینک ،فلو را ۂید ،نمک وغیرہ اور کیمیا ۂی عنا صرکو صا ف
نہی کر سکتا ۔ اگر آپ کو اپنے پا نی میں ان کا عند یعشا ھے تو آپ ھما رہ حاۂبرڈ سسٹم کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں کا ربن فلٹران
عناصر کو صا ف کرنے میں مدد کر تا ہے ۔ یاد رہے اس میں کلورین مال پا نی استعمال نہیں کیا جا سکتا ۔ کیونکہ کلورین سے اس فلٹر کے
حیا تی اور ما د ی صفائی کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے ۔ اس فلٹر سے صاف کیے ھوۂے پا نی کو مذ ید محفو ظ بنا نے کا عمل یہ ہے
کہ شفا ف پال سٹک کی بوتل میں پا نی کو 6گھنٹے کے لئے د ھونپ میں رکھ دیا جائے اور پھر استعمال کیا جائے ۔
با یو سیند فلٹرکے فائدے
اس کو چال نے میں بجلی نہیں چاہیے اور نہ ہی کوئی سپعرپارٹز چاہیں۔ صرف اس کی با ۂیو لیرکو ھا تھ سے صا ف کر نا ہے 1.
اس کو  10سے 15سا ل تک استعمال کیا جا سکتا ہے بغیرکیسی مسا ۂلے کے۔ صرف پا نی ڈالنے والے ڈفیو زر ،آوٹیلٹ پانی کی نلی 2.
اور ڈھکن کوصا بن سے صا ف کرنا ھو گا۔
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. لیٹر کی با لٹی پا نی فلٹر کے اوپر واے حصے (ڈفیوزر) میں ڈالیں12 ا یک
پا نی ٹیو ب سے نکلنا شروع ھو جاے گا۔ فلٹر کا ڈھکنا وا پس ا س کے ا و
پررکھ د یں۔ پا نی کو فلٹر سے بنرھونے میں ایک گھنٹے تک لگ جا تا ہے۔

Use the filter every day: After the filter has stopped flowing, wait at least 1
hour before pouring another bucket of water in. The filter needs time to treat the
water. This is the Pause Period. Do not go more than 2 days without pouring
water into the filter.

جب فلٹر سے پا نی آنا بند ھو جائے تو اس کو ا یک گھنٹے آرام دیں۔
اس کو فلٹر کے آرام کا و قعفہ کہتے ہیں۔ اس طرح د ن میں چارسے
پا نچ د فعہ فلٹر کو بھر کراستعمال کر سکتے ہیں۔ اس فلٹر کو روانہ
استعمال کریں۔ دو دن سے زیادہ فلٹر کو استعمال نہیں کرنے اس کے
حیتا تی عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
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با ۂیو فلٹر کے حصے مندرجا ذ یل ہیں
ڈھکنا ۔ اس کو پا نی ڈالنے کے بعد بند رکھیں.1
لیٹر پا نی صا ف12 پا نی ڈالنے کا سٹور (ریزروآۂر) ۔ اس میں.2
کرنے کۂلیے ڈاال جا تا ہے
 (ڈیفیوزر) ان سوراخونو ں کو کہتے ہیں جن سے پا نی نکل کر.3
سینڈ فلٹر میں چال جا تا ہے۔
بایولیۂر اس کھڑے ھوۂے پا نی کو (جو تقریبا ً دو انچ باۂیوسینڈ.4
 یہ پا نی کو.فلٹر سے اوپر ھمیشہ کھٹرا رھتا ھے) کۂتے ھیں
بیولوجیکل صا ف کرنے کا عمل کر تی ہے۔
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کیا چیزیں بتا تی ہے کہ میرا فلٹر صحیح کام کر رہا ہے
 .1فلٹر کو چلتے ہوئے  30دن ھو گئے ہیں ـ با یو لیر کو بننے میں  30د ن لگ
جاتے ھیں جس کے بعد پا نی کو صا ف کر نے کا عمل پوری طرح کا م کرنا
شروع کر ریتا ہے۔
.2فلٹر کو کم از کم د ن میں ایک بار ضرور استعمال کیا جانا چاہیئے اور پا نی
کی سپال ۂی کا ذریعۂ (سورس) وہ ا یک ھی ر ھنا چاہیئے ۔

 .3فلٹر میں ڈا لنے وا ال پا نی کلیر ہونا چاہیئے ۔ یعنی پا نی کا گہدال پن اس
سے زیا دہ نہیں ھو کہ اگر آپ پا نی کو شفا ف پال سٹک کی 2
لیٹروالی بو تل میں ڈال کر اسکے پیندھے کے نیچے رھکیں کاغذ کو
جس پر کا لوگو لکھا ھو پڑھ سکتے ھوں۔
اگر پا نی ز یا دہ گہد ال ھو تو اس کو بالٹی میں چھوڑ دیں تاکۂ گرد
نیچے بیٹھ جاۂے۔ .4فلٹر کی د یواروں میں کوئی کریک نہیں ہونا
چاہئیے اور نہ کوہی لیک نہیں ھونی چاہئیے ۔
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کیا چیزیں بتا تی ہے کہ میرا فلٹر صحیح کام کر رہا ہے
ڈفیوزر اچھی حالت میں ھونا چھایے تا کھ بایولیر صحیح کام کرے۔.5
 انچ ھونا2 جب پانی آنا بند ھو جائے تو بایولیر کے اوپرپانی کا لیول.6
چلئیے۔
. بایولیرکے نیچے ریت کا لیول فلیٹ ھو نا چھایے.7
 ملی لٹر400 جب فلٹر فل ھو تو اس وقت پانی کا فلوریٹ فلٹر سے.8
پر منٹ ھونا چاہیے ۔
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ساورل اور ڈمپ با ۂیو لیر کا صفا ۂی کا طر یقۂ
ملیی لیٹرسےکم ھوجاۂے400 جب پانی کا فلو فلٹر سے نکلنا کم ھوکر
تو اسکا مطلب یۂ ھےکہ فلٹر کی بایولیرکوصا ف کرنےکی ضرورت
ہے۔
 ڈھکن کو ھٹا کر فلٹر میں پانی ڈالیے یھانتک کےپانی کا لیول.1
ڈفیوزرسے اوپرھوجائے۔ پھر ڈفیوزرکو باھرنکال کر رھک دیں۔
اپناھاتھ ریت کےاوپر فلیٹ رکھکر پانی کوکھچھ دیرتک چکرمیں.2
گھماۂں۔
ایک چھوٹا کپ یا ڈول لےکرگندھے پانی کواوپرسے نتھارلیں۔.3
 پھر دوبارہ اور صاف پانی فلیٹرمیں.گندھے پانی کو پھینک دیں.4
 دوراھیں۔ ریت کو لیول کرکے4'3'2ڈال کراوپرکے سٹپ نمبر
ڈفیووزرکو دھو کر واپس لگا دیں اور فلٹر کو استعمال کریں۔
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 سا ل کی ھے۔ اس دوران اگر کوئی ڈیفکٹ اوپر کے نورمل دھیک بھال کے عالوہ10 آپ کے با ۂیو فلٹر کی گا رنٹی خرید نے سے لیکر
ھو تو ھم سے ھمارے سے موبائل پر یا ایمیل پر رابطۂ قا ۂم کریں۔
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