RÛN RAST BI KAR BÎN

ZEYTA TE YA XWARINÊ YA
ZIDE MAYÎ DIBE GERM KIRINA
NAVENDÎ Û ELEKTRÎK Ê.
Ger tû zeyta xwarinê, anjî rûnê xwarinê birjîne cîhê firax şûştinê,
ew dikare hişk bibe û di nava borîya de bisekine, û bibe sedema
xetimînê. Temîrkirina vê gelekî zehmete, û gelekî giran bûhaye.
Ger te xwarin di rûn de sor kiribe anjî qelandibe wê çaxî tê rûnê
xwarinê û runê din têxe nava şûşekî plastîk anjî derdankek din.
Tû dikarî wê kovika sor ya me ji ter şandîye bi kar bîne.
Dema kû şûşê te tije bibe, wîna bi awayekî sağlem
deyne cîhê xanîyê zibel yê tesbît kirî. Emê
dûvra wî rûnî deynen cîhê rast.
Zeyta xwarinê û rûnê xwarinê dikare
bibe deramet, dema here cîhê xwe yî rast.
Dikare bibe, germ kirina navendî, elektrîk
û bîyomazot. Mirov dikare ji bo gelek
berhema re weke madeya xam bi kar

Ew kovika sor ja
jîngehê wê alîkarîya te
bike ji bo kû tû zeytê û rûnê
xwarinê deyne cîhê rast.

bîne.
Zeyta xwarinê ne rijînê cîhê firax
şûştinê, ber kû wê bibe sedema
xetimînê di nava borîyan de.

Alîkarîya me bike kû em
serkevin Borîyan ji rûn
xelaske. Tu carî rûn ne rijîne
cîhê firax şûştinê.

MIROV GEREK, JI ZEYTÊ Û RÛNÊ XWARINÊ CI BIKE?

Di çêkirina hinek xwarina de gelek rûn tê
pêk anin.

Rûnê kû zide bimîne, mirov gerek bi cîh
bike.

Rûnê xwarinê yê rûhn wisa bik:

1

2

3

Kovika jîngehê di şûşekî PET
de bade. Qapaxa şûşe wê ji
alîyê hûndurûde bi qapaxa
kovikê ve bê girêdan.

Rûnê xwarinê berde
Dema kû şûşe tijî bibe
nava şûşeyê PET. Her
qapaxa wî baş bijdîne, û
dema te bi kar anî,
deyne cîhên xanîyê zibel
her car qapaxa kovikê yê tesbît kirî.
bigire.
Rûnê xwarinê yê hişk wisa bik:
Tû dikare rûn birjîne nava derdankek
din ji plastîk, anjî tixe nava qutîya şîr
ya vala. Gerek tû kontrol ke û baş
bijdîne.

Berî kû tû miqilka xwe bişo zûwa
bike. Kağeta te pê zûwa kirîye bavê
nava ziblê xwarinê.

EW HEMBERÎ:

— 20 deqîqe dûşa germ
— 900 seet bi qîmetê lempeyekî kû enerjîya
wê xesîsbe
— 50 seet lênerîna televizyonekî modern
— Ajotina erebek nû ya bi dizel, 2 mil ajotin
— 10 caran firax di mekîna firaxan de şûştin
— Kar anîna qeşadankek kevn de 3.5 roj
bi kar anîn
— Karanîna qeşadankek nû de 9 roj bi kar anîn

ZÎYARET Utanforsgränd 2, 784 44 Borlänge
TEL 0243 - 733 00
FAX 0243 - 733 70
E-POST info@tunabyggen.se
www.tunabyggen.se

Stora Tunabyggen AB. Maj 2016. Kurdiska.

DI NAVA YEK LÎTRE
RÛNÊ XWARINÊ DE
10 kWh HEYE

