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نحوه استفاده از 
دریـچه زباله

در صورت وجود، دکمه )دایره 
قرمز( را برای روشن کردن 

سیستم مدت کوتاهی فشار 
دهید. اگر نشانگر زرد روشن 

شود، سیستم آماده است.

ترانسپوندر )تراشه( را جلوی 
قسمت فرستنده نگه دارید. 

نشانگر سبز روشن می شود و 
شکاف ها باز می شوند.

اکنون می توانید یکی از دو 
کانال را باز کرده و زباله های 

خود را دور بریزید.

پس از بسنت کانال، سیستم به 
طور خودکار قفل می شود.

شام الزم نیست کار دیگری 
انجام دهید.

راهنامئی

از کوچکرتین دریچه ای که زباله شام در آن جا 
میگیرد، استفاده کنید تا هزینه مازاد

بر میزان زباله، به شام تعلق نگیرد

 
 یادآوری

باز کردن قفل دریچه با استفاده از کلید 
ترانسپوندر فقط در محل ویژه کلید ترانسپوندر 

امکانپذیر است. صفحه منایشگر مختص نشان 
دادن وضعیت کنونی دستگاه است.

  چراغ قرمز صفحه منایشگر روشن میشود  
 دستگاه در وضعیت خاص است

 کلید تراتسپوندر شام مجاز نیست.
 چراغ قرمز پنج بار روشن و خاموش میشود

در داخل کانتیرن سطل زباله قرار ندارد )یا در حالت 
 رسویس است(. 

 چراغ قرمز بطور مداوم روشن و خاموش میشود

 کانتیرن زباله پر است. 
چراغ قرمز دامئاً روشن است
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محل ویژه کلید ترانسپوند صفحه وضعی 
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 به آسانی رصفه جوئی و از محیط زیست محافظت کنید:
 زباله خود را در کنار دستگاه تخلیه زباله قرار ندهید �

سایر زباله های خانگی را در کانتیرنهای بازیافت نریزید �

هنگام خرید کاال، بسته های بزرگرت بخرید، تا بسته بندی دورریختنی، کمرت باشد �

از بسته بندی های قابل بازیافت و قابل پرشدن مجدد استفاده کنید �

به جای کیسه پالستیکی از سبد خرید استفاده کنید �

کارتن های بزرگ را به قطعات کوچکرت تقسیم کنید �

سایر زباله های خانگی: جمع آوری و دفع سایر زباله های خانگی 
 گران است و احتامل افزایش هزینه وجود دارد.

مواد قابل بازیافت: جمع آوری و دفع مواد بسته بندی پالستیکی 
و فلزی )مانند شیشه نوشابه، لیوان ماست، قوطی و ...(، کاغذ و 

شیشه رایگان است. زیرا: در قیمت کاالهایی با این نوع بسته بندیها، 
قیمت جمع آوری و دفع زباله محسوب و هزینه آن، قبالً توسط شام 

 پرداخت شده است! 

 هدف ما:  رصفه جوئی!

چگونه؟  کاهش میزان سایر زباله های خانگی از طریق تفکیک 
صحیح زباله!  

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!

چرا هزینه زباله به تناسب میزان زباله محاسبه میشود؟
  چرا از دریچه زباله استفاده میشود؟

 تا فقط سایر زباله های خانگی دور ریخته شده توسط شام، 
به حساب منزل شام نوشته شود و شام منحرصاً سهم زباله خود 

 )شامل حداقل میزان زباله( را پرداخت کنید.

  زباله دور ریخته شده من، چه زمانی ثبت میشود؟ 
  به محض باز شدن دریچه انداخنت زباله.

  چه مقدار زباله برای من محاسبه میشود؟
همواره ظرفیت کل دریچه باز شده محاسبه میشود. بنابراین از 

 این ظرفیت، حداکرث استفاده را بنامئید. 

  اگر زباله من در داخل دریچه جا نگیرد؟
 توصیه میکنیم، از کیسه های زباله ای استفاده کنید که 

متناسب با دریچه زباله باشد. اشیاء دورریختنی حجیم را به 
محل دفع زباله های حجیم بربید و یا آنها را قبل از انداخنت در 

 دریچه زباله، به قطعات کوچکرتی تقسیم کنید. 

  اگر سطل زباله داخل دریچه، پر باشد، چه اتفاقی می افتد؟
 چراغ قرمز صفحه منایشگر، به طور دائم روشن است )پس از 
روشن کردن دستگاه( و تا تخلیه دستگاه توسط مسئول جمع 

 آوری زباله، ریخنت زباله در داخل دریچه امکانپذیر نیست.

  اگر کلید ترانسپوندر خود را گم کنم؟ 
 لطفاً بالفاصله با مسئول ساختامن متاس بگیرید تا شخص 

دیگری نتواند با استفاده از کلید ترانسپوندر و با هزینه شام، 
زباله خود را دور بریزد.

  اگر زباله نداشته باشم؟ 
 در همه منازل، سایر زباله های خانگی تولید میشود که 

بایستی مطابق مقررات محلی جمع آوری زباله، دفع شود. 




