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Vào mùa hè
Vặn máy lạnh của quí vị trong khoảng từ 
23°C đến 26°C. Thậm chí tốt hơn, sử dụng 
quạt máy thay vì máy lạnh – hoặc với 
quạt máy - làm cho khí mát lan rộng hơn.
Trong ngày đóng các màn treo và màn 
sáo lại
Mở các cửa sổ vào ban đêm khi mà nhiệt 
độ hạ xuống để giúp cho không khí 
nóng thoát hết ra ngoài. 
Kiểm tra tủ lạnh đang chạy đúng hiệu 
xuất- đừng quá tải.

Vào mùa đông
Vặn lò sưởi của quí vị từ 18°C đến 
21°C. Cứ mỗi độ nóng thêm có 
thể làm tăng thêm 15 phần trăm 
tiền sưởi.

Đóng các màn treo, màn sáo và 
các cửa.

Tắt tủ lạnh thứ hai.

Bận đồ ấm hơn

Để biết thêm chi tiết xin vào 
các trang mạng
environment.nsw.gov.au
savepower.nsw.gov.au
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Bất kỳ lúc nào
Tắt các đèn khi phòng không có ai.

Thay bóng đèn cũ trong nhà bằng loại 
bóng đèn huỳnh quang gọn nhỏ hoặc 
bóng đèn LED.

Tắt các thiết bị gắn vào tường. Thậm 
chí điện thoại và đồ xạc pin vẫn đang 
sử dụng điện khi để điện mở.

Khi thay thế hoặc mua sắm dụng cụ 
mới, như tủ lạnh hoặc TV, nên kiếm 
xem nhãn hiệu Xếp Loại Năng Lượng 
(Energy Rate) – càng nhiều hình ngôi 
sao càng tốt.

Muốn biết thêm chi tiết về việc tiết 
kiệm điện trong nhà, xin vào trang 

mạng

savepower.nsw.gov.au
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Tắt các thiết bị gắn vào tường

http://www.environment.nsw.gov.au


Những biện pháp đơn giản quý vị có thể thực hiện trong nhà để giảm 
bớt tiền điện và tác động của quý vị lên môi trường của chúng ta.

Trong nhà bếp
 � Chỉ sử dụng máy rửa chén khi đầy, sử 

dụng cài sẵn tiết kiệm năng lượng và 
để chén bát khô tự nhiên.

 � Nấu bằng microwave thay vì bằng lò 
hoặc lò nướng – microwave dùng ít 
điện hơn.

 � Vặn tủ lạnh của quí vị từ 30°C đến 
40°C và tủ đông đá từ -15°C đến 
-18°C.

 � Giữ dây niêm cửa tủ lạnh sạch và thay 
nếu bị mòn.

 � Giữ tủ lạnh được thoáng i, chừa chỗ 
cho không khí lùa vào khắp phía.

 � Sử dụng nắp đậy các nồi làm tăng 
nhanh việc nấu nướng.

Trong phòng tắm 
và phòng giặt

 � Giặt quần áo bằng nước lạnh,  nó 
cũng vừa đủ sạch. 

 � Phơi khô quần áo thay vì sử dụng 
máy sấy.

 � Bắt vòi sen tiết kiệm nước và tắm 
trong vài phút đồng hồ – làm như 
vậy sẽ giảm đi lượng nước nóng mà 
quí vị sử dụng.

 � Sửa các vòi bị rò và cách ly các ống 
dẫn nước nóng. 

Trong phòng khách
 � Tắt đèn khi quí vị rời khỏi phòng.  

 � Tắt TV, các dàn máy và các máy 
vi tính tại ổ cắm điện khi quí vị 
không sử dụng – đừng để máy 
mở ‘stand-by’.

 � Dùng bảng ổ cắm có công tắt 
và phải bảo đảm là quí vị có thể 
với tới.

Những biện pháp đơn giản quý vị có thể thực hiện trong nhà để giảm 
bớt tiền điện và tác động của quý vị lên môi trường của chúng ta.

Lần sau, khi tìm mua 
đồ điện mới, quý vị hãy 
Lựa chọn Thông minh 
hơn và tự hỏi:

Đồ điện đó thực sự sẽ 
tốn bao nhiêu tiền?

Giá cả không phải là 
yếu tố trên hết.   
Trước khi mua, quý vị 
hãy kiểm tra xem đồ 
điện đó sẽ tốn bao 
nhiêu điện.

Muốn biết thêm thông tin, truy cập
environment.nsw.gov.au/smarterchoice

Lượng điện tiêu thụ thấp 
hơn, đồ điện chạy ít tốn 

điện hơn và quý vị ít 
tốn tiền hơn

Số nhỏ hơn 
tiết kiệm 
nhiều hơn

Trước khi mua đồ điện máy mới, hãy kiểm xem khi sử dụng đồ điện máy mới này, 
quý vị sẽ tốn phí bao nhiêu:

Truy cập smarterchoicecalculator.com.au

Nhiều sao 
hơn, tiết kiệm 
nhiều hơn

Khi so sánh các sản 
phẩm có kích thước 
tương tự, quý vị hãy 
để ý tìm loại có nhiều 
ngôi sao và tiết kiệm 
tiền

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

