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استعامل حاوبة النفايات 
بالباب االنزالقي

إذا كان ذلك متاًحا، فاضغط لفرتة وجيزة 
عىل الزر )الدائرة الحمراء( لتشغيل النظام. 
وإذا أضاء املؤرش باللون األصفر، فهذا يعني 

أن النظام جاهز.

أَمِسك جهاز اإلرسال واالستقبال )الرشيحة( 
أمام الحقل الخاص بجهاز اإلرسال واالستقبال، 

فييضء املؤرش األخرض ويتم فتح الفتحات.

اآلن ميكنك فتح إحدى 
الفتحتَني والتخلص من 

النفايات.

بعد إغالق الفتحة، يتم قفل 
ا. النظام تلقائيًّ

ليس عليك فعل أي يشء آخر.

نصيحة

استخدم أصغر فتحة إلقاء تكون متوامئة مع 
حجم نفاياتك. وبذلك فلن يتم تحميلك نفقات 

إضافية غري رضورية. 

 لحوظة
لن ميكن الترصيح بواسطة جهاز املرسل املستقبل 
إال يف نطاقات اإلرسال واالستقبال املميزة. نطاقات 

البيان تخدم فقط غرض اإلشارة إىل حاالت 
التشغيل. 

 حاالت تشغيل خاصة )بيان أحمر(

 جهاز املرسل املستجيب الخاص بك غري مرخص: 
 وميض خمس مرات

 ال توجد حاوية نفايات يف الصندوق )أو حالة الخدمة(:
 وميض أحمر مستمر

 حاوية النفايات ممتلئة:
إضاءة مستمرة باللون األحمر
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طاق اإلرسال االستجابة نطاق البيان 
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وفري املال وحامية البيئة بسهولة:

استخدم العبوات القابلة إلعادة االستخدام واستكامل امللء  �

استخدم سلة التسوق بداًل من األكياس البالستيكية  �

ا � قم بتصغري الكراتني الكبرية نسبًي

ال تضع أية نفايات بجوار حاوية النفايات الصندوقية �

ال تتخلص من بقية النفايات بإلقائها يف حاوية املواد القيمة �

انتقل إىل استخدام وحدات العبوات األكرب �

بقية النفايات: عملية التخلص من بقية النفايات مكلفة وميكن أن 
تتطلب زيادات يف الرسوم. ألن: نفقات التخلص من مثل هذه العبوات 

تكون مدرجة ضمن سعر رشاء املنتجات املعبأة فبها، وهو ما يعني أنك 
 قمت بالفعل بدفع رسوم جمعها!

هام: احرص عىل التخلص من كل النفايات التي ال تندرج ضمن حاويات 
بقية النفايات امللزمة بدفع نفقات يف حاويات املواد القيمة املعدة لهذا 
الغرض )حاويات صفراء/برتقالية، أكياس صفراء، حاويات الورق، حاويات 
الزجاج، نقاط تجميع املالبس القدمية وما إىل ذلك(. احرص يف هذا الصدد 

 عىل مراعاة إرشادات فصل النفايات. 

 هدفنا: توفري املال!

كيف؟ تقليل بقية النفايات والفصل الصحيح للنفايات!

هام : احرص عىل التخلص من كل النفايات التي ال تندرج ضمن حاويات 
بقية النفايات امللزمة بدفع نفقات يف حاويات املواد القيمة املعدة لهذا 
الغرض )حاويات صفراء/برتقالية، أكياس صفراء، حاويات الورق، حاويات 
الزجاج، نقاط تجميع املالبس القدمية وما إىل ذلك(. احرص يف هذا الصدد 

 عىل مراعاة إرشادات فصل النفايات.

تنبيه : إذا ما تم تلويث حاوية املواد القيمة بإلقاء بقية النفايات التي 
تم التخلص منها بشكل خاطيء، فسوف يتم التخلص من الحاوية 

بأكملها بسعر بقية النفايات. وهو ما يزيد بشكل غري رضوري النفقات 
عىل الجميع!

 ملاذا حاوية النفايات الصندوقية؟ملاذا فاتورة نفقات النفايات مناسبة ملن يخرجها؟
حتى يتم توزيع عملية التخلص من بقية النفايات ملسكنك وحتى 

 تقوم أيًضا بدفع نصيبك فقط )مبا يف ذلك كمية الحد األدىن(.

 متى يتم تسجيل رميتي؟  
 مبجرد أن تقوم بفتح فتحة اإللقاء. 

 ما هي الكمية التي يتم رصدها يل؟ 
ا رصد السعة الكلية لفتحة اإللقاء املفتوحة، فقم لذلك  يتم دامئً

 باستغالل هذا األمر عىل النحو األمثل. 

 نفايايت غري متوامئة مع فتحة اإللقاء؟ 
نوصيك باستعامل أكياس النفايات التي تستغل مساحة فتحة 
اإللقاء عىل النحو األمثل. األشياء الضخمة )املفرودة( تؤول إىل 

 النفايات الكبرية أو قم بتصغريها قبل اإللقاء. 

ماذا يحدث عندما متتلئ حاوية النفايات يف حاوية النفايات 
 الصندوقية؟ 

ييضء البيان )بعد التشغيل( باستمرار باللون األحمر. إىل أن يتم 
 تفريغ الحاوية فال ميكن أن يتم إلقاء املزيد من النفايات بداخلها. 

 لقد أضعت جهاز املرسل املستجيب الخاص يب؟ 
يرجى رسعة التوجه إىل إدارة مسكنك حتى ال يقوم شخص آخر 

بالتخلص من النفايات عىل حسابك.

 ليس لدي أية نفايات؟ 
كل منزل يخرج نفايات أخرى يتعني أن يتم التخلص منها وفًقا 

لبنود تنظيم التخلص من النفايات املحلية.




