
 

 

 

 

 جاروبرقی

 

 

ز جارو برقی از جمله وسايل خانگی است كه مصرف برق آن بسيار زياد است.از استفاده همزمان ا •

 جارو برقی و چندين وسيله پر مصرف برقی در ساعات پيك مصرف  خودداری كنيد. 

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

  جارو برقی را انتخاب نماييد كه دارای نشان استاندارد وقدرت آن متناسب با نيازشماباشد. •

  انتخاب جاروبرقی بسيار پرقدرت، لزوماً بهترين انتخاب نيست •

  های جاروبرقی نبايد گرفتگی داشته باشد .لوله •

و بار را بايد هميشه قبل از پر شدن كامل عوض كنيد و فيلتر آن را الاقل د كيسة آشغال جاروبرقی •

  درسال شسته يا تعويض نماييد.

در جاروهای برقی، معموالً چندين درجة قدرت مکش وجود دارد، برای نظافت هر بخش از منزل،  •

 بايد از قدرت الزم و نه قدرت بيشتر استفاده كنيد. 

ه دقيقه( ب 30جداً پرهيز كنيد، زيرا روشن بودن درازمدت)بيش از از كار مداوم با جاروبرقی  •

  كند.موتور دستگاه فشار زيادی وارد می

  از جاروهای شارژی كه در زمان غيرپيك شارژشده است می توان در زمان ها پيك استفاده نمود. •

 .د شواستفاده  بخشمناسب مکش در آن بايد از قدرت  ،برای نظافت هر بخش از منزل •

از  در هنگام استفاده از جارو برقی، آشغالهای مرطوب، ته سيگار روشن يا اشياء بزرگ و تيز را •

 . سر راه دور كنيد

 



 

 

 

 

 

 تلویزیون

 

 

 

تقيم خورشيد دستگاه  نزديك منابع حرارت زا  ) مانند شوفاژ ، بخاری و...( ، رطوبت يا نورمس -1 •

 .قرار نگيرد

 باشد تا گردش هوا به راحتی صورت بگيرد .يی نچسبيده پشت تلويزيون به جا -2 •

 نگامی كه نيازی به استفاده از تلويزيون نيست كامال برق آن ها را قطع كنيم .ه -3 •

 ه انتخاب اندازه مناسب صفحه تلويزيون متناسب با فضای منزل اقدام كنيم .نسبت ب -4 •

سبت به تلويزيون های ولوژی جديد تر مانند صفحه كريستال مايع نتلويزيون هايی با تکن -5 •

 .قديمی كه از المپ تصوير استفاده می كنند انرژی كمتری مصرف می كنند

 

 

 

 

 


