
 

 

 

 ماشین لباسشویی:

 

 

  . باشد  Bيا Aهنگام خريد ، ماشین لباسشويی  را انتخاب کنید که دارای برچسب انرژی با درجه  •

  تراز بودن ماسین لباسشويی در کارايی وعمر دستگاه وکاهش مصرف برق موثر است •

  ماشین لباسشويی  را متناسب با تعداد افراد خانواده خريداری کنید . ظرفیت •

ماشین لباسشويی از جمله وسايل پرمصرف است . از استفاده همزمان از ماشین لباسشويی و  •

 چندين وسیله پر مصرف برقی در ساعات پیك مصرف  خودداری کنید. 

  استفاده نمايیددرحدامکان در ساعات غیر پیك ازاين وسیله پر مصرف  •

کنید، مجهز به دو لولة ورودی آب سرد و گرم دقت کنید نوع ماشین لباسشويی که انتخاب می •

درصد انرژی الکتريکی مصرفی در طول يك دورة شستشو به گرمايش اختصاص  75باشد حدود 

  يابد.می

از مصرف برق درجه، به میزان بسیار زيادی  60درجه به  90کم کردن درجة شستشو ، مثالً از  •

  کاهد .می

ار االمکان بايد از ماشین لباسشويی در ظرفیت کامل استفاده کرد. به اين ترتیب، چنانچه کحتی •

  ها در يك نوبت انجام شود، برق و آب گرم کمتری هم مصرف خواهد شد.شستشوی لباس

کم خشك کن  های را در هوای آزاد خشك کنید . در غیر اينصورت از دورتوانید لباساگر می •

  استفاده کنید .

  استفاده از دورتند خشك کن باعث افزايش مصرف برق ولباسها زودترمستهلك می شود. •

شويی فیلتر و دهانة پودر را بطور منظم تمیز کنید. توجه داشته باشید که تمیز کردن ماشین لباس •

 کند. به کاهش مصرف برق و افزايش عمر مفید آن کمك می



 

 

رق در هنگام اطوکشی لباس ها ، در آخرين مرحله شستشو از نرم کننده جهت کاهش مصرف ب •

  لباس استفاده کنید.

 می باشد .بهترين اوقات برای روشن کردن ماشین لباسشويی روزهای تعطیل و ساعتهای اولیه صبح 

 

 ماشین ظرفشویی:

 

 

  .باشد   Bيا Aهنگام خريد ، ماشین ظرفشويی  را انتخاب کنید که دارای برچسب انرژی با درجه  •

  تراز بودن ماسین ظرفشويی در کارايی وعمر دستگاه وکاهش مصرف برق موثر است •

  ظرفیت ماشین ظرفشويی  را متناسب با تعداد افراد خانواده خريداری کنید . •

پرمصرف  است.از استفاده همزمان اين دستگاه و چندين وسیله ماشین ظرفشويی از جمله وسايل  •

  پر مصرف برقی در ساعات پیك مصرف  خودداری کنید

  درحدامکان در ساعات غیر پیك ازاين وسیله پر مصرف استفاده نمايید •

 مصرف( استفاده کنید. مدت ) کمتا حد امکان از برنامة کوتاه •

تفاده ای پاك کنیم، امکان اسدستگاه با يك دستمال تا اندازهها را پیش از قرار دادن در اگر ظرف •

 از برنامة کوتاه بیشتر است. 

 ها فقط کمی کثیف هستند از يك چرخه شستشوی سبك ظرفشويی استفاده کنید اگر ظرف •

 االمکان از ظرفیت کامل ماشین ظرفشويی استفاده کنید.  حتی •

دهد. پس بهتر است ظرفها را در طول روز ها تغییری در مصرف آب ماشین نمیتعداد ظرف •

 داخل ماشین جمع کنید و سپس يکبار در ساعات غیراوج مصرف آنرا بکار اندازيد. 

 . بعد از پايان شستشو ظروف درماشین ظرفشويی را باز بگذاريد تا جريان هوا ظرفها را خشك کند


