
شير ترموستات را نه تا اخر بچرخانيد!هودو دماى 18 و 21 سانتى گراد براى اتاق ها و اتاقه 
خواب بست است.

اين درجه معموالن دماى آدى بست است, در سورتى كه شما ترموستار روى شماره 2 يا 3 
باشد.يك بار روى شماره 2 با 3 بگزاريد و شواش شما گرم ميشود كه شما به درخه مورهده 

نيازهد خود خواهى رسيد و همچنين در اين درجه ميماند.
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هر درجه موجب 
صرفه جويى در پول

تهويه كردن مهم 
است

در كناره هاسونگ 
بايد خالى بماند

معموال در شب آن درجه كافى،وقتى كه درجه ٱتاق هدودن 16 و 19 سانتى گراد هين مقدار 
بست است. به طور معمول حرارت شواش قرار است به طورى كه آن را الزم است براى 

تنظيم دريچه ترموستات همين تو ر بماند.درجه حرارت بايد به طور خودكار در شب پايين 
تر بشود،در آن سورت بايد شما اموال و يا صاحبخانه خود تماس بگيريد.در سورتى مه شما 

كمك نگيفتيد پس درجه را روى 1 يا 2 بگزاريد.

بيشتر از نياتان استفاده نكنى .در زمستان ميتوانيد در خانه هم براى گرم كردنه تا پلوور 
بپوشى.با هر درجه كه شما خانه را گرم كنيد شش درسد انرجى پسنداز ميكنيد براى همين 
ميتوانيد پوله كمتر براى انجى پرداخ كنيد.ٱتاق هاى مهم ،شما از آن كمتر استفاده نميشود، 
ميتوانيد معقى كه الزم داريد گرم كنيد. هتا اگر خيلى وقت كه خانه نبوديد.اگر  ميخواستى 

درجه حرارت را پاين آوريد.دريچه ترموستات تا آخر نبنديد، مگر نه اتاقه تا خيلى سرد 
ميشه و ممكن دارد كپك بزند. كپك براى ساختمان و سالمتى تان خوب نيست.

تهويه كردن هواى ٱتاق هاى گرم به توره ترتيب.كه در اانجا بست نيست.و فقت پنجره ها 
رو بسته نگهراريد. پنجرها را هر روز سه بار باز نيد براى پنج تا ده دقيقه كامل باز كنيد و 

دريچه ترموستار را تا آخر ببنديد.
در غير اين صورت به هدر رفتن انرژى و حرارت با ارزش است.

بهده از بستنه پنجرى پس دوباره هاسونگ را بر روى درجه موره هالقه خود بگزاريد.ٱتاق را 
هواى تازه بگزارى مهم هست، مگر نه كپك هاى مختلفى در ميايد. تهويه هوا مهم هست در 

اتاق هاى خواب،همام-و آشپزخانه. انجاها ممكن هست كپك در بيا ورد.

پر رو آويزان نكنيد ، روخوشكن، لباس و همچنين ديگر وسايل ها ديگر. و ٱتاق ها هم گرم 
نمى شوند. و همچنين اگر وسايل خانه را در كناره هاسونگ بگزاريد ٱتاق گرم نميشود. و 

براى همين بايد رادياتور خالى باشد.

حرارت, استفاره از آب و از برق هزينه داره.آره استفاده زياد از برق و 
آب، و همچنين پرداخت هزينه زياد.در يك دوره ماهرانه شما ميتوانيد 

در استفاده برق و آب سرفه جوى نمايد.در همين زمان شما از هوا و آب   
محافظت ميكنيد.

راهنمايى هاى زير شمارا كمك خواهد كرد در صرفه جويى از آب و 
انرژى،كه به راحتى آنها محدود است.

صرفه جويى در 
انرژى و پول
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به عنوان لذت بخش حمام ممكن است، آن را مصرف حدود 001 ليتر آب بيش از يك
دوش. تفاوت هزينه بين دوش گرفتن و حمام كردن است در سال مشاهده

بسيار باال است. بنابراين دوش به جاى حمام كردن و ذخيره در اين راه.

نگاهى به ماشين ظرفشويى براى شستن ظروف. نكته مهم: هميشه تنها در صورت پر  
دستگاه به طور كامل روشن كنيد ! بسيارى از ماشين ظرفشويى يك پس انداز و يا

حالت ECO. با استفاده از اين، شما همچنين مى توانيد در آب و برق و در پول
پول سرفه جوى كنيد.

وقتى مه شما ماشين ظرفشويى نداريد مى توانيد باز هم در شيتنه ظرف با دست صرفه 
جويى كنيد

براى شستنه لباس ها هم باز هم مى توانيد خيلى انجى، آب و پول پسنداز كنيد.
ماشين لباسشويى رو مقى روشن كنيد كه واقعين پر شده باشه. اگر لباس به اندازه كافى 

نبود. يك برنامه پسنداز شمار كمك ميند. خيلى از لباس ها هم در درجه آدى 03-04 درجه 
شسته ميشوند.

ماشين لباسشويى، شما بايد با توجه به آب و مصرف انرژى پايين تر شود.

وقتى برق را روشن كنيد كه واقهن الزم داريد. حتا اگر يك ٱتاق را براى چندقيقه ترك 
مكنيد، مى اذزه كه برق را خاموش كنيد.

  LED در خيلى از خانه ها هنوزه المپ هاى قديمى پر مسرف هست مثل
  .LED خوب، و همچنين آنها پيشتر نگر مدارند از الپ هاى ديگر هتا اگر

در خريدانه الپ بر روى بر چسب نگاه گنيد.

در كله سال يخچال روشن هست و انجى الزم دارد. مدل هاى جديد سرفه جوى ترن تا 
قديمى ها. يك يخچال نبايد بزرگت از استفاده مردهنز باشد. و همچنين بهتر است در درجه 

وست باشد همين بست است تا ميوه جات رو براى چندقيقه تازه نگهدارد. يخچال شما 
محفظه فريزر دارد بهتر است در هر يكسال دوبار اوز كنيد.

وسايل برقى كه را نياز ندارى از برق بكشيد.
اطمينان حاصل كنيد كه هنگام خريد لوازم الكتريكى كه آنها باالترينبهره ورى انرژى است.

دوش به جاى يك 
حمام

شستن ظرف ها 
مقرون به صرفه 
و انجام ماشين 

ظرفشويى

نور

يخچال

توجه
به منظور اندازه گيرى درجه حرارت اتاق و رطوبت مناسب است،

محصور داخلى نقشه محيط زيست است. واقع رنگ آزمون درست 
صورتى روشن، اتاق بايد

پخش مى شود. دماى اتاق بهينه سبز در دماسنج استنمايش داده شود.

عالوه بر اين


