
Para ve enerji tasarruf etmek için kolay ipuçları
Yazın
Klimanızı 23 ile 26 derece arasına 
ayarlayın. Daha iyisi, serin havayı daha 
uzağa yaymak için klima yerine veya 
onunla birlikte pervane kullanın.

Gün içinde perdeleri ve jaluzileri kapatın.

Isı düştüğünde, sıcak havanın 
boşalmasına yardımcı olmak için gece 
pencereleri açın.

Buzdolabınızın verimli bir şekilde 
çalışıp çalışmadığını kontrol edin, aşırı 
doldurmayın.

Kışın
Sobanızı 18 ile 21 derece arasına 
ayarlayın. Her bir derece daha 
fazla sıcaklık ve ısınma faturanızın 
üzerine yüzde 15 daha ekleyebilir.

Perdeleri, jaluzileri ve kapıları 
kapatın.

İkinci buzdolabınızı kapatın.

Daha sıcak tutan giysiler giyinin. 

Daha fazla bilgi için şu 
siteleri ziyaret edin
environment.nsw.gov.au
savepower.nsw.gov.au
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Her zaman
Oda boş olduğunda ışıkları kapatın.

Evinizdeki eski lambaları kompakt 
floresan ampulleri veya LED’lerle 
değiştirin. 

Aygıtları prizden kapatın. Telefon ve pil 
şarj aletleri bile, açık bırakıldıklarında 
enerji kullanır.

Buzdolabı veya TV gibi bir aygıtı 
değiştirirken veya yenisini satın 
alırken, Enerji Oranı etiketine dikkat 
edin – üzerinde ne kadar yıldız varsa, o 
kadar iyidir.
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Mutfakta
 � Bulaşık makinesini sadece dolduğu 

zaman kullanın, enerji-tasarrufu 
ayarını kullanın ve tabak-çanakları açık 
hava ile kurutun.

 � Ocak veya fırın yerine mikrodalga ile 
yemek pişirin – mikrodalga daha az 
enerji kullanır.

 � Buzdolabınızı 3 – 4 ve dondurucunuzu 
-15 ile -18 derece arasına ayarlayın.

 � Buzdolabının kapı lastiklerini temiz 
tutun ve eskimişse, değiştirin.

 � Buzdolabını havalandırın, havanın 
buzdolabının tüm taraflarında 
dolaşmasını olanaklı kılın.

 � Pişmenin hızlı olması için tencerelerin 
üzerine kapak kapatın.

Banyoda ve 
çamaşırhanede

 � Giysileri soğuk su ile yıkayın, sıcakla 
yıkanmış gibi temizlenirler.

 � Kurutucu kullanmak yerine 
giysilerinizi asarak kurutun.

 � Az su kullanan duş başlığı kullanın 
ve duşlarınızı birkaç dakika ile 
sınırlayın – bu, kullandığınız sıcak su 
miktarını azaltacaktır.

 � Sızıntı yapan muslukları onarın ve 
sıcak su borularını yalıtlayın.

Oturma odalarında
 � Bir odadan çıktığınızda ışıkları 

kapatın.
 � Kullanmadığınızda TV’leri, 

eğlence sistemlerini ve 
bilgisayarları prizden kapatın 
– beklemede (stand-by) 
bırakmayın.

 � Elektrik düğmeli bir enerji 
panosu kullanın ve ona 
erişebileceğinizden emin olun.

Enerji faturalarınızı düşürmek ve çevreye olan etkinizi 
azaltmak için evinizde atabileceğiniz basit adımlar. 

Enerji faturalarınızı düşürmek ve çevreye olan etkinizi 
azaltmak için evinizde atabileceğiniz basit adımlar.

Bir dahaki sefere 
yeni bir elektrikli 
alet baktığınızda, bir 
Akıllı Seçim yapın ve 
kendinize şunu sorun:

Bu alet size gerçekten 
ne kadara mal olacak?

Fiyat her şey demek 
değildir. Satın almadan 
önce kullanım 
giderlerini kontrol edin.

Daha fazla bilgi için  environment.nsw.gov.au/
smarterchoice sitesini ziyaret edin

Enerji tüketim skoru ne 
kadar düşükse, alet o 
kadar daha az enerji 

kullanır ve kullanımı 
daha ucuz 

olacaktır.

Düşük skorlar 
para tasarruf 

eder

Yeni bir aygıt satın almadan önce, çalıştırma giderlerini kontrol edin.

smarterchoicecalculator.com.au sitesini ziyaret edin

Daha fazla 
yıldız, daha 

fazla tasarruf
Aynı boyutlardaki 
ürünleri 
karşılaştırırken, 
daha fazla yıldız 
arayın ve para 
tasarruf edin.

http://environment.nsw.gov.au/smarterchoice
http://environment.nsw.gov.au/smarterchoice
http://smarterchoicecalculator.com.au

