
معلومات آسان بخاطر صرفه كردن پول و انرژى
در تابستان

ایر کندیشن خودرا بین 23 سانتی گراد و 26 درجه 
تنظیم کنید. و حتی بهتر است که عوض ایر کندیشن از 
پکه استفاده کنید - و یا برای سرعت بخشیدن به جریان 

باد سرد از پکه و ایر کندیشن استفده کنید.

در روز پرده ها و بالیند ها را مسدود نگه دارید.

 کلکین ها را در شب هنگامیکه درجهء حرارت پائین 
می آید باز گذارید تا هوائی گرم خارج گردد.

متوجه باشید که یخچال شما بخوبی کار کند - زیاد تر از 
گنجایش آن مواد در آ ن نگذارید. 

در زمستان 
دستگاه گرم کننده را بین 18 و 21 درجه 

سانتی گراد تنظیم کنید. هر درجه ء گرم تر 
از این میتواند 15 در صد به بیل برق شما 

افزایش را نشان دهد.
پرده ها، بالیند ها و در وازه هارا مسدود نگه 

دارید.
اگر از یخچال دوم استفاده میکنید آنرا خاموش 

کنید.
لباسهائی گرم تر بپوشید.

برای معلومات بیشتر به ویب 
سایت ذیل مراجعه کنید

environment.nsw.gov.au
savepower.nsw.gov.au

در تماس شوید
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در هر وقت دیگر
اگر در خانه کسی نباشد چراغ ها را خاموش کنید.

چراغهاى كهنه در خانۂ تانرا با چراغهاى متراكم 
فلوریسنت یا LEDs تبدیل كنید. 

لوازم برقی را از والساکت دیوار خاموش کنید.حتی 
تلیفون و دستگاه چارج کننده بطری اگر روشن گذاشته 

شود برق را مصرف میکند.

اگر میخواهید لوازم برقی را عوض کنید ویا جید آنر ا 
مانند یخچال و یا تلویزین بخرید به لیبل اندازه انرجی 

Energy Rating Label نگاه کنید - هر قدر تعداد 
ستاره ها بیشتر باشد بهتر است.

 برای معلومات 
 بیشتر در بارهء جلو 

 گیری از مصرف برق 
در منزل به ویب سایت   

savepower.nsw.gov.au
مراجعه کنید.

معلومات آسان بخاطر صرفه كردن پول و انرژى

معلومات آسان بخاطر 
صرفه كردن انرژى در 

دور و بر خانۂ تان

معلومات آسان بخاطر 
صرفه كردن انرژى در 

دور و بر خانۂ تان

 سویچ ها ئی وسایل برقی 
را از دیوار خاموش کنید



اقدامات سادۂ  كه شما در دور و بر خانۂ تان به خاطر پائین آوردن بل برق 
و كم كردن اثرات خود بر محیط زیست ما اتخاذ كرده میتوانید

در آشپز خانه
ماشین ظرف شوئی را زمانی بکار گیرید که پر   �
باشد، آنرا در وضعیت کم نگه داشتن انرژی عیار 
کنید و ظرف ها را بگذارید در هوا خشک شود.

در عوض داش و اجاق برقی از مایکرو ویو در   �
پختن استفاده کنید- مایکرو ویو برق کمتر مصرف 

میکند.

یخچال را به درجهء 3 تا 4 سانتی گراد و بخش   �
تولید یخ را به درجهء 15 - تا 18- عیار کنید.

رابر دروازهء یخچال را پاک نگه دارید و اگ   �
ر پاره شده باشد آنرا عوض کنید.

یخچال را طوری قرار دهید که هوا به آن برسد   �
بگذارید هوا در همه اطراف آن موجود باشد.

در وقت پختن بر ضروف غذا پزی سر پوش   �
یگذارید تا غذا سریع تر پخته شود.

در تشناب و لباس شوئی
لباسها را به آب سرد بشوئید، لباسها همین   �

طور نیز پاک میشود.

در عوض استفاده از خشک کن لباسها را   �

برای خشک شدن آویزان کنید.

شاوری راکه مقدار کم آب از آن بیرون شود   �

نصب نمائیدو برای چند دقیقه محدود از آن 
استفاده کنید- با این عمل مقدار آب داغ کمتر 

استفاده میشود.

اگر در شیر دهن ها آب را نگه داشته نمیتواند   �

آنرا ترمیم کنید و نلهائی آب گرم را بپوشانید.

اقدامات سادۂ  كه شما در دور و بر خانۂ تان به خاطر پائین آوردن بل برق 
و كم كردن اثرات خود بر محیط زیست ما اتخاذ كرده میتوانید

در دیگر جاهائی منزل
چراغها را وقت خارج شدن از خانه  �

خاموش کنید.
تلویزیون ها، تایپریکوردر ورادیو وغیره را  �

در حالیکه استفاده نمیکنید از ساکت 
 دیوار محل آغاز جریان برق خاموش کنید - 

آنها را به حالت آماده نگه ندارید.
تختهء مخصوص کنترول برق موقعی که  �

آالت برقی استفاده نمیشود را بکار برید که 
سویچ روی آن نصب شده باشد و مطمئن 
باشید که قابل دسترسی برای شما باشد.

در آینده اگر كدام سامان برقى 
را مى پالید انتخاب عاقالنه تر 

بكنید و از خود بپرسید كه:

این سامان برایم به چه قیمت 
تمام میشود؟

قیمت همه چیز نیست• قبل 
از اینكه آنرا بخرید، مصرف 
استفاده از آن را معلوم كنید.

هر قدر كه شمارۂ مصرف انرژى 
وسایل پائین باشد، همانقدر برق 

كم مصرف میكنند و كار 
گرفتن از آن ها ارزان تر 

میباشد

شمارۂ پائین زیاد 
تر صرفه میكند

قبل از خريدن سامان و وسايل مخارج استفاده از آنرا معلوم کنيد:

بخاطر معلومات بيشتربه ويبسايت
 environment.nsw.gov.au/smarterchoice مراجعه کنيد

ستاره هاى زیاد٬ 
صرفه بیشتر

وقتى كه محصوالت داراى 
عین اندازه را مقایسه 

میكنید، در جستجوى ستاره 
هاى زیاد باشید و پول 

صرفه كنید

ويبسايت smarterchoicecalculator.com.au را ببنيد


