
 

 

 

 گيرچرخ گوشت / آب ميوه

 

 داراي نشان استاندارد استفاده شود.  گيراز چرخ گوشت و آب ميوه •

  تيغ چرخ گوشت را هر چند وقت يكبار تيز نماييد. •

 از روشن گذاشتن طوالني مدت و مستمر دستگاه خودداري كنيد.  •

  براي چرخ كردن گوشت، قبالً آنرا به قطعات كوچك ببريد و خشك كنيد. •

بعد از  در هنگام چرخ كردن گوشت ابتدا از شبكه با منافذ درشت استفاده بشود و در مرحلة •

  شبكه با منافذ ريز استفاده كنيد.

  درحدامكان در ساعات غير پيك ازاين وسيله هاي پر مصرف استفاده نماييد . •

  ب ميوه گيري ، ميوه هارا در قطعات كوچكترتقسيم كنيد .براي آ •

 

 سمــاور و كتري برقي

 

  از سماور برقي يا كتري برقي  داراي نشان استاندارد استفاده نماييد. •

  درجه سماور را هميشه بر روي درجه اتوماتيك تنظيم كنيد. •

 از روشن گذاشتن مداوم سماور برقي خودداري كنيد.  •

  هاي كوچك استفاده شود.كمي چاي سعي شود از كتريبراي تهيه مقدار  •

  آب جوش اضافه را جهت استفاده مجدد در فالسك نگهداري كنيد . •

 مقدار آب را به اندازه مصرف تعداد اعضاي خانواه در سماور ويا كتري برقي بريزيد  .  •

  د.استفاده نكنيويا كتري برقي   از سماور االمكان حتيت پيك مصرف برق در ساعا •



 

 

 

 رایانه 

 

  االمكان از اين دستگاه  استفاده نكنيد.در ساعات پيك مصرف برق حتي  •

 رايانه )كامپيوتر(، چاپگر )پرينتر(، را هنگامي روشن كنيد كه به آنها نياز داريد.  •

  هنگامي كه از رايانه وچاپگر استفاده نمي كنيد خاموش نموده و برق آن را قطع نمائيد . •

 ”ناپذير است، حالت تري استفادة متناوب از وسايل اجتنابفواصل زماني كوتاهدرصورتي كه در  •

 اين وسايل را فعال كنيد.   (Sleep / Quiet)“ خواب 

شوند باعث كاهش ها  به طور كامل خاموش نميدر حالت خاموشي موقت ضمن آنكه دستگاه •

 شود، . مصرف انرژي مي

از كامپيوترهاي كيفي  (Desktop)پيوترهاي روميزي در صورت امكان به جاي استفاده از كام  •

(Laptop)  . استفاده كنيد 

 مانيتور ) صفحة نمايشگر( آن را متناسب با نياز خود انتخاب كنيد.   •

  بسيار كم مصرف هستند .   lcd ,ledمانيتورهاي   •

ب خود انتخا را متناسب با نياز كاري (Resolution)ميزان وضوح و دقت صفحة مانيتور كامپيوتر   •

  كنيد.

 شود . افزايش ميزان وضوح نمايش باعث افزايش مصرف برق مي  •

يا  (Dot Matix)االمكان از پرينترهاي سوزني به جاي استفاده از پرينترهاي ليزري، حتي  •

  استفاده كنيد . (Ink Jet)جوهرافشان 

 پرينترهاي سوزني  بسيار كم مصرف تر از  پرينترهاي ليزري هستند .   •

  دستگاه فكس خود را از نوع جوهرافشان انتخاب كنيد .  •

درصد كمتر انرژي  90هاي فكس جوهرافشان نسبت به نوع ليزري مصرف انرژي دستگاه  •

 .كنند مصرف مي


