
برای محیط زیست:
 اگر می توانید بعد از ساعت ۱۸عصر بشویید. در طول روز از برق 

زیادی در همه جا (در ادارات ، صنایع و ...) استفاده می شود. 
واثارمحیطی که آن تولید می کند اغلب از طریق گازهای خروجی باعث 

آلودگی آب و هوا و می شوند. اما درشب برق نسبتا بیشتری در شبکه 
وجود دارد 

! صرفه جویی در مصرف برق : دما کلید آن است

شستشوی لباسها 

به این منظور شخص این طریقه را بیشتر دوست دارد! مواد شوینده برای 
ماهی ها وسایرموجودات زنده موجود درآب سمی میباشند. از مواد 

شوینده کمتری استفاده کنید. مقدار مصرف روی بسته بندی معموالً 
بسیارزیاد است. ازموادی استفاده کنید که آب را بی مورد آلوده وپارچه 

ها را نرم منی کند. 

مطمئن شوید که یکی از این برچسب ها روی بسته بندی باشد: 

 

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

ماشین های لباسشویی آب سرد را در لوله ها گرم می کنند. برای این منظور آنها به برق احتیاج دارند 
وزمانی که دمای باال تنظیم شده باشد برق بیشتری به مصرف میرسد. 

 

نکته ۴:ماشین را پر کنید
ازشستشوی فقط چند تکه لباس خودداری 

کنید.وقتیکه یک ماشین لباس شویی را 
 روشن میکنید، بهتراست که پرباشد

(اما نه بهم پیچ خورده).

نکته ۲ : خیلی داغ نشویید
 تا آجنا که ممکن است بیشتردر دمای

 °C	٣٠ (یا C°۴٠) بشویید! 

 چرخه شستشو در دمای C۹۰° حدود پنج برابر  •
نسبت به چرخه شستشو در C۳۰° برق مصرف می 

کند. 

نکته ۳ : از پروگرام شستشوی دومرتبه 
بپرهیزید

شستشوی دو مرتبه فقط در موارد آلودگی شدید 
مفید است. 

نکته ۱: زیاد نشورید
 هرشخص میتواند کثیفی را ببینید یا بو 

کند.اغلب ژاکت ، کاپشن ، شلوار جین و 
غیره بوی میدهند! شستشوی کمترپارچه را 

خوب نگه میداردوباعث صرفه جویی در 
انرژی، آب و مواد شوینده میشود.	

نکته ۵ : از برنامه های شستشوی کوتاه خودداری کنید 
با استفاده از فشاریک دکمه ماشین لباسشویی های جدیدترمی توانند زمان شستشو را به نصف یا حتی بیشتر کاهش دهند. توجه! این کارباعث صرفه جویی در 

مصرف انرژی منی شود – بلکه دقیقاً برعکس است : با یک برنامه طوالنی تر ، لباس می تواند مدت بیشتری خیس بخورد و مواد شوینده 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 لباسشویی دارای جدول هایی با مصرف انرژی کیلووات (کیلووات در ساعت) برای هر برنامه میباشد .

شما وقتی به شسنت لباسها با درجه حرارت بسیارباال نیازدارید که لباسها به مدفوع آلوده باشند. گاهی اوقات دالیل پزشکی نیز برای اجنام به چنین جوششویی وجود 
دارد. اگرمشکوک هستید که باید لباس ها را دردمای °C٩٠بشویید از پزشک خود بپرسید. عالوه بر این: پارچه های متیز کننده و حوله های ظروف باید درجوش 
استریل شوند. این کار را می توانید با جوشاندن آب جوش و ریخنت آن روی ضایعات موجود در سینک ظرفشویی اجنام دهید. برای این کار برق بسیار کمتری الزم 

است. با این وجود، بهتراست تقریباهرماه یک باردردمای °C۶٠ شسته شود تا دستگاه خود دوباره متیز شود. 

... بله ، اما آیا همه چیز متیز خواهد شد؟ 
پاسخ ساده: امتحان کنید! یک چیز مسلم است: این نکات باعث صرفه 

جویی درهزینه و انرژی می شود. ما فکرمی کنیم شما از نتیجه شستشو 
بسیارراضی خواهید بود، درغیراین صورت ، شما هرزمان می توانید 

دوباره به طریقه قبلی خودتان بشویید. 



۱. محافظ های حمل و نقل را بردارید! 
به منظورحمل و نقل ، لوله شستشو با پیچ 

هایی بسته شده تا خراب نشود. این پیچ 
ها باید حتما باز شوند! غالباً درپوش های 

پالستیکی با آن ارسال میشوند که می توان 
بعدا سوراخ ها را با آنها بسته کرد. اما پیچ 
ها را در جای امنی نگه دارید تا در صورت 
لزوم  دوباره ماشین را با خیال راحت حمل 

 نقل کنید.

۲. شلنگ را نپیچانید 

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 

١٠ یورودر فروشگاهای سخت افزارموجود هستند. صدا و لرزش را 
کاهش می دهد و از لغزش جلوگیری می کند. 

 

سه نکته ای که هنگام خرید ماشین لباسشویی جدید باید حتماً در نظر داشته باشید: 
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. ماشین لباسشویی باید صاف قرارداده شود.  ۳
برای اینکه ماشین لباسشویی به درستی کار کند ، باید حتما صاف 

قرارداده شده باشد. برای تنظیم ، ماشین دارای پاهایی است که شخص 
می تواند آنهارا داخل یا خارج پیچ کند. برای دیدن اینکه ماشین کامال 

صاف است ، باید از شاول استفاده کنید و 

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

خوب است که آن را سالی چند بار متیز کنید. به ویژه مهم:   ،بهداشتی نگه داشنت ماشین لباسشوییبرای 

پرزهای فیلتر را متیز کرده و مهر و موم 
الستیک را پاک کنید. به عنوان ماده متیز 

کننده: نصف قاشق غذاخوری اسید 
سیتریک در نیم لیتر آب ولرم (نه بیش 
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