
تقنني استهالك الكهرباء يبدأ باستيعاب ماهية احلرارة!

  غسيل املالبس 

 تستخدم دورة غسيل بدرجة ٦٠ مئوية  •
حوالي ثالثة أضعاف الكهرباء  لدورة غسيل 

بدرجة ٣٠ مئوية.

تقوم الغساالت بتسخني املاء البارد اآلتي من الصنبور. لهذا حتتاج إلى الكهرباء وتستهلك منها الكثير 
عندما تضبط على درجات حرارة عالية.

النصيحة األولى: جتنبوا الغسيل املبالغ 
 رؤية أو شم رائحة اميكنكم به!

األوساخ. غالبًا ما يكفي تهوية 
القمصان والسترات واجلينز وما إلى 

ذلك! هذا لطيف على القماش ويوفر 
الطاقة واملاء واملنظفات.

النصيحة الثانية: ال للغسيل باملاء الساخن!
اغسلوا قدر اإلمكان بـ ٣٠ درجة مئوية (أو   

٤٠درجة مئوية)!

 تستهلك دورة الغسيل بدرجة ٩٠ مئوية حوالي  •
خمسة أضعاف الكهرباء  لدورة غسيل بـ ٣٠ 

درجة مئوية.

النصيحة 3: ال لبرنامج الغسيل املسبق
 الغسل املسبق مفيد فقط في حالة االتساخ 

الشديد.

النصيحة الرابعة: ضعوا وجبة كاملة!
جتنبوا الغسل ببضعة قطع من املالبس 
فقط. من األفضل أن تكون الغسالة 
ممتلئة (ولكن ليست مزدحمة) عند 

تشغيلها.

جتنبوا برامج الغسيل القصيرة مع الغساالت األحدث ، ميكن تقليل وقت الغسيل إلى نصف الوقت أو النصيحة اخلامسة: 
حتى أكثر بضغطة زر. انتباه! هذا ال يوفر الطاقة - بل هو عكس ذلك متامًا: مع برنامج أطول ، ميكن أن يتشرب الغسيل 
لفترة أطول وميكن للمنظف أن يعمل بشكل أفضل. مع برنامج الغسيل القصير ، يتعني على الغسالة تسخني املاء أكثر 
بكثير لتحقيق نفس نتيجة الغسيل. هذا يحتاج إلى مزيد من الكهرباء. غالبًا ما توجد في تعليمات تشغيل الغسالة 

جداول باستهالك الطاقة بالكيلو واط / ساعة لكل برنامج.

يحتاج املرء الغسيل الساخن جدًا فقط إلحدى هذه األسباب: إذا كان الغسيل ملوثًا بالبراز وأن  تكون هناك أسباب طبية للقيام بالغلي 
(باألملانية حرفيا طبخ الغسيل).  في حالة الشك يُسأل الطبيب إن كان الغسل بـ ٩٠ درجة مئوية الزما من عدمه. باإلضافة إلى ذلك: يجب 

تعقيم مماسح التنظيف وخرقات تنشيف الصحون بحرارة حد الغليان. ميكنك أيضًا القيام بذلك عن طريق غلي املاء بالغالية وصبه على 
القصاصات و اخلرق في احلوض. و هكذا تُستهلك كهرباء أقل بكثير لهذا الغرض. ومع ذلك ، يجب الغسل بدرجة ٦٠ تقريبًا مرة واحدة 

شهريًا حتى يتم تنظيف الغسالة نفسها.

لهذا السبب من األفضل استهالكها إذن! 
املنظفات سامة لألسماك والكائنات احلية األخرى في 
املاء. استخدم القليل من املنظفات. عادة ما تكون 

اجلرعة على العبوة أكثر من الالزم. استخدم سائل أو 
بودرة غسيل ال تلوث املاء دون داع وال تستخدموا 

منعمات األقمشة.
 تأكد من وجود إحدى هذه امللصقات على العبوة: 

من أجل البيئة: 
اغسل إذا استطعت بعد الساعة 6 مساءً. يتم استخدام الكثير 

من الكهرباء في كل مكان خالل اليوم (في املكاتب ، في 
الصناعة ، وما إلى ذلك). غالبًا ما تلوث محطات الطاقة التي 

تنتجها املناخ والهواء من خالل غازات العادم. في املساء ، 
يوجد كهرباء في الشبكة أكثر مما هو مطلوب.

... نعم ، ولكن هل سيصبح كل شيء نظيفًا بعد ذلك؟ 
اإلجابة بسيطة: جربوها! شيء واحد مؤكد: هذه النصائح توفر 

املال والطاقة. نعتقد أنكم ستكونون راضني جدًا عن نتيجة 
الغسيل هذه ، ولكن إذا لم يكن األمر كذلك ، فيمكنكم دائمًا 

الغسل بشكل مختلف.



 قم بإزالة أقفال األمان/النقل!  .1
يتم تثبيت أسطوانة الغسيل مبسامير 

للنقل حتى ال تنكسر. يجب إزالة 
هذه البراغي! في كثير من األحيان ، 

يتم توفير أغطية بالستيكية ميكن 
بعد ذلك إغالق الثقوب بها. لكن 

احتفظ بالبراغي في مكان آمن حتى 
ميكن نقل املاكينة بأمان مرة أخرى إذا 

لزم األمر. 

2. Schläuche nicht 
knicken 

هناك ثالثة أشياء يجب أن تفكروا بها بالتأكيد عند شراء غسالة جديدة 
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ιقم بالقياس في كال االجتاهني - من اليسار إلى اليمني ومن 
 األمام إلى اخللف. من األفضل وضع املاكينة على حصيرة مضادة

 لالنزالق. وهي متوفرة مقابل حوالي 10 يورو في متجر
 .األجهزة. يخفف الصوت واالهتزاز ومينع االنزالق

مهم عند شراء غسالة جديدة
 +++ نصائح الشراء: Αاشترِ جهازًا اقتصاديًا - من الناحية املثالية مع فئة كفاءة الطاقة 

https://www.topprodukte.at/ > Haushalt > Waschmaschinen 

للحفاظ على نظافة الغسالة ، من اجليد تنظيفها عدة مرات في السنة. خاصة:

3. يجب أن تقف الغسالة بشكل مستقيم.لكي تعمل الغسالة 
بشكل صحيح ، يجب أن تكون في وضع مستقيم. لضبطه 

يحتوي على أقدام ميكن شدها أو إخراجها. ملعرفة متى تكون 
املاكينة مستقيمة متامًا ، يجب عليك استخدام املستوى و

X

نظفوا مرشح الوبر واإلطار املطاطي. 
كمنظف يستخدم: نصف ملعقة 

كبيرة من حامض الستريك في نصف 
لتر من املاء الفاتر (ال تزيد عن 40 

درجة مئوية!).
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