شستشوی لباسها
صرفه جویی در مصرف برق  :دما کلید آن است!
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸﻮ.ﯽ آب ﺳﺮد را در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ا.ﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮق اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ
وزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺮﺳﺪ.
• ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ در دﻣﺎی  C۹۰°ﺣﺪود پنج برابر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ در  C۳۰°ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

• ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ در  C ۶۰°ﺗﻘﺮ.ﺒﺎً سه برابر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ در  C ۳۰°ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺴﱳ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺴﯿﺎرﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎزدار.ﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع آﻟﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت دﻻ.ﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﳒﺎم ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮﺷﺸﻮ.ﯽ وﺟﻮد
دارد .اﮔﺮﻣﺸﮑﻮک ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ.ﺪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ را دردﻣﺎی C٩٠°ﺑﺸﻮ.ﯿﺪ از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ا.ﻦ :ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﲤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻇﺮوف ﺑﺎ.ﺪ درﺟﻮش
اﺳﺘﺮ.ﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ا.ﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن آب ﺟﻮش و ر.ﺨﱳ آن روی ﺿﺎ.ﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﻨﮏ ﻇﺮﻓﺸﻮ.ﯽ اﳒﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ا.ﻦ ﮐﺎر ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﻻزم
اﺳﺖ .ﺑﺎ ا.ﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﺗﻘﺮ.ﺒﺎﻫﺮﻣﺎه .ﮏ ﺑﺎردردﻣﺎی  C۶٠°ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد دوﺑﺎره ﲤﯿﺰ ﺷﻮد.
نکته  : ۲خیلی داغ نشویید

نکته  :۱زیاد نشورید

ﺗﺎ آﳒﺎ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮدر دﻣﺎی

ﻫﺮﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺜﯿﻔﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺎ ﺑﻮ
ﮐﻨﺪ.اﻏﻠﺐ ژاﮐﺖ  ،ﮐﺎﭘﺸﻦ  ،ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻦ و
ﻏﯿﺮه ﺑﻮی ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ! ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﻤﺘﺮﭘﺎرﭼﻪ را
ﺧﻮب ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪاردوﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ.ﯽ در
اﻧﺮژی ،آب و ﻣﻮاد ﺷﻮ.ﻨﺪه ﻣﯿﺸﻮد.

!ﺑﺸﻮ.ﯿﺪ ). C°۴٠ﺎ( °C ٣٠
نکته  : ۳از پروگرام شستشوی دومرتبه
بپرهیزید
ﺷﺴﺘﺸﻮی دو ﻣﺮﺗﺒﻪ فقط در ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪ.ﺪ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

نکته :۴ماشین را پر کنید
ازﺷﺴﺘﺸﻮی ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ.وﻗﺘﯿﮑﻪ .ﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﻮ.ﯽ را
روﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺑﺎﺷﺪ
)اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﭻ ﺧﻮرده(.

نکته  : ۵از برنامه های شستشوی کوتاه خودداری کنید

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎر.ﮏ دﮐﻤﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮ.ﯽ ﻫﺎی ﺟﺪ.ﺪﺗﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ .ﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ! ا.ﻦ ﮐﺎرﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ.ﯽ در
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﳕﯽ ﺷﻮد – ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ  :ﺑﺎ .ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ  ،ﻟﺒﺎس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﯿﺲ ﺑﺨﻮرد و ﻣﻮاد ﺷﻮ.ﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﻮﺗﺎه  ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ آب را ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺮﺳﺪ .ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺘﯿﺎج دارد .اﻏﻠﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮ.ﯽ دارای ﺟﺪول ﻫﺎ.ﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﯿﻠﻮوات )ﮐﯿﻠﻮوات در ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ..

 ...بله  ،اما آیا همه چیز متیز خواهد شد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده :امتحان کنید! .ﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ :ا.ﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮ.ﯽ درﻫﺰ.ﻨﻪ و اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻓﮑﺮﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﺑﺴﯿﺎرراﺿﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،درﻏﯿﺮا.ﻦ ﺻﻮرت  ،ﺷﻤﺎ ﻫﺮزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﺮ.ﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺸﻮ.ﯿﺪ.

برای محیط زیست:
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ۱۸عصر ﺑﺸﻮ.ﯿﺪ .در ﻃﻮل روز از ﺑﺮق
ز.ﺎدی در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ )در ادارات  ،ﺻﻨﺎ.ﻊ و  (...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
واﺛﺎرﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮ.ﻖ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎﻋﺚ
آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﻫﻮا و ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ درﺷﺐ ﺑﺮق ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺷﺒﮑﻪ
وﺟﻮد دارد

ﺑﻪ ا.ﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺨﺺ ا.ﻦ ﻃﺮ.ﻘﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارد! ﻣﻮاد ﺷﻮ.ﻨﺪه ﺑﺮای
ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ وﺳﺎ.ﺮﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد درآب ﺳﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .از مواد
شوینده کمتری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺑﺴﯿﺎرز.ﺎد اﺳﺖ .ازﻣﻮادی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آب را ﺑﯽ ﻣﻮرد آﻟﻮده وﭘﺎرﭼﻪ
ﻫﺎ را نرم منی کند.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮ.ﺪ ﮐﻪ یکی از این برچسب ها روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ:

برای بهداشتی نگه داشنت ماشین لباسشویی  ،خوب است که آن را سالی چند بار متیز کنید .به ویژه مهم:
پرزهای فیلتر را ﲤﯿﺰ ﮐﺮده و ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم
ﻻﺳﺘﯿﮏ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﲤﯿﺰ
ﮐﻨﻨﺪه :ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری اسید
سیتریک در ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮ آب ولرم )ﻧﻪ ﺑﯿﺶ
از.(!C°۴٠

درهنگام خرید ماشین لباسشویی جدید مهم است که
وسیله برقی کم مصرفی بخرید  -ایده آل با کالس بهره وری انرژی
+++A
مشاوره خرید ماشین لباش شویی Waschmaschinen < Haushalt < https://www.topprodukte.at/ :

سه نکته ای که هنگام خرید ماشین لباسشویی جدید باید حتماً در نظر داشته باشید:
 .۲شلنگ را نپیچانید
 .۱محافظ های حمل و نقل را بردارید!
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ،ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﭘﯿﭻ
ﻫﺎ.ﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﺮاب ﻧﺸﻮد .ا.ﻦ ﭘﯿﭻ
ﻫﺎ ﺑﺎ.ﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ! ﻏﺎﻟﺒﺎً درﭘﻮش ﻫﺎی
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ آن ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻌﺪا ﺳﻮراخ ﻫﺎ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭘﯿﭻ
ﻫﺎ را در ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﻧﮕﻪ دار.ﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت
ﻟﺰوم دوﺑﺎره ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺣﻤﻞ
ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
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 . ۳ماشین لباسشویی باید صاف قرارداده شود.
ﺑﺮای ا.ﻨﮑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮ.ﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ  ،ﺑﺎ.ﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺻﺎف
ﻗﺮارداده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ  ،ﻣﺎﺷﯿﻦ دارای ﭘﺎﻫﺎ.ﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎرا داﺧﻞ .ﺎ ﺧﺎرج ﭘﯿﭻ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای د.ﺪن ا.ﻨﮑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ
ﺻﺎف اﺳﺖ  ،ﺑﺎ.ﺪ از ﺷﺎول اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و
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در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ  -ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ و ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ روی حصیر ضد لغزش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود
. ١٠ﻮرودر ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺪا و ﻟﺮزش را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﻟﻐﺰش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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