
ਘਰ ਵਿਚੱ ਵਿਜਲੀ ਦੀ ਿਚਤ ਕਰਨ 
ਸਿੰਧੰੀ ਇਕੱ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਗਾਈਡ
ਤਹੁਾਨ਼ੂੰ  ਪਵੈਸਆ ਂਦੀ ਿਚਤ ਕਰਨ ਵਿਚੱ ਮਦਦ ਦਣੇ ਲਈ 
ਵਿਜਲੀ ਦੀ ਿਚਤ ਕਰਨ ਸਿੰਧੰੀ ਸਲਾਹ

ਘਰ ਵਿਚੱ ਵਕਹੜੀ ਚੀਜ ਵਿਜਲੀ ਦੀ ਿਰਤ ੋਕਰਦੀ ਹ?ੈ
ਵਿਜਲੀ ਦੀ ਿਚਤ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਆਸ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਊਰਜਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੱ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲ ੇਉਪਰਕਨਾ ਂਤੇ ੇਵਧਆਨ 
ਦ ੇਕ ੇਸ਼ਰੁ਼ੂਕਾਤ ਕਰ।ੋ
Residential Energy Baseline Study, 2015 ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ

ਸਟਂੈਡ ਬਾਏ  

ਪਾਵਰ  3%

ਕਕੁਕਗੰ 5%

ਲਾਈਟਾ ਂ 7%

ਕ੍ਰਿਜ ਅਤੇ  

੍ਰਿਰੀਜਰ 8%
ਹਰੋ ਉਪਕਰਨ 14%

ਹੀਵਿਗੰ ਅਤੇ  
ਕਵੁਲਗੰ 40%

ਵਾਟਰ  

ਹਰੀਕਟਗੰ   23%
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ਹੀਟਿੰਗ
ਸਰਟਿਆ ਂਟਿਚੱ, ਆਪਣੇ ਹੀਿਰ ਿ ੇਤਾਪਮਾਨ  
ਨੂ ੰ18°C ਅਤ ੇ21°C ਟਿਚੱਕਾਰ ਸਿੇ ਕਰ।ੋ
ਟਿੜਕੀਆਂ ਟਿਚੱੋਂ ਧਪੂ ਆਉਣ ਟਿਓ।
ਰਾਤ ਿਲੇ੍ੇ ਪਰਿ ੇਲਾ ਟਿਓ।

ਕੁਟਲੰਗ
ਗਰਮੀਆ ਂਟਿਚੱ, ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਕਡੰੀਸ਼ਟਨਗੰ  
ਿ ੇਤਾਪਮਾਨ ਨੂ ੰ24°C ਅਤ ੇ27°C ਟਿਚੱਕਾਰ 
ਸਿੇ ਕਰ।ੋ
ਟਿਨ ਿ ੇਿਰੌਾਨ ਟਿੜਕੀਆ ਂਤੇ ੇਛਾ ਂਰਿੱ।ੋ

ਟਿਜਲੀ ਿੀ ਿਚਤ ਸੰਿੰਧੀ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਅਡਿਾਇਸਰੀ ਸਰਟਿਸ  
(ਟਿਜਲੀ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹ ਸੇਿਾ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਆਨਲਾਇਨ: sa.gov.au/energy
ਈਮੇਲ: energyadvice@sa.gov.au
ਫੋਨ: 8204 1888 ਜਾਂ 1800 671 907 (ਟਫਕਸਡ ਲਾਇਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਫੋਨ) 
ਿੋਭਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਿਾਿ ਸਹਾਇਤਾ ਟਿਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।

ਿੰਦ ਕਰੋ

ਿਰਿਾਜੇ ਿੰਿ ਕਰੋ  
ਟਸਰਫ ਉਨ੍ਾ ਂਕਮਟਰਆਂ ਨੂ ੰਗਰਮ ਜਾ ਂਠਢੰਾ ਕਰੋ 
ਟਜਨ੍ਾ ਂਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

24°C ਅਤੇ 
27°C

18°C ਅਤੇ 
21°C

-15°C ਅਤੇ 
-18°C

3°C ਅਤੇ 
5°C

ਟਫਰਿਜ ਅਤੇ ਫਰਿੀਜ਼ਰ
ਫਰਿੀਜਰ ਿ ੇਤਾਪਮਾਨ ਨੂ ੰ-15°C ਅਤ ੇ-18°C 
ਟਿਚੱਕਾਰ ਰਿੱ।ੋ 

ਟਫਰਿਜ ਿ ੇਤਾਪਮਾਨ ਨੂ ੰ3°C ਅਤ ੇ5°C ਟਿਚੱਕਾਰ 
ਰਿੱ।ੋ

ਕੁਟਕੰਗ (ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ)
ਜਕੇਰ ਹ ੋਸਕ ੇਤਾ ਂਰਸਈੋ ਟਿਚੱ ਛਿੋ ੇਉਪਕਰਨਾ ਂਿੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰ,ੋ ਟਜਿੇਂ ਟਕ ਔਿਨ ਿੀ ਥਾ ਂਤ ੇਮਾਈਕ੍ਿੋਿੈ 
ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

ਆਫ

ਆਫ

ਠੰਢ ੇਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਧੋਣੇ

ਸੁੱਕਣੇ  
ਪਾਉਣੇ

ਸਿੈਂਡ-ਿਾਏ-ਪਾਿਰ
ਜਕੇਰ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੋ ੇਤਾ ਂTV 
ਅਤ ੇਕਟੰਪਊਿਰ ਿਿੰ ਕਰ ਟਿਓ।

ਟਮਨਿ

ਹਾਿ ਿਾਿਰ
4 ਟਮਨਿ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਘਿੱ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਿਰ ਲਓ।

ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ
ਕਪੱੜ ੇਠਢੰ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਿੋ।ੋ

ਕਪੱਟੜਆ ਂਨੂ ੰਕਪੱੜ ੇਸੁਕੱਾਉਣ ਿੀ ਤਾਰ ਤ ੇਸੁਕੱਣੇ 
ਪਾਓ।

ਲਾਈਿਾਂ
ਕਮਰ ੇਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਾਣ ਲਟੱਗਆ ਂਲਾਈਿਾ ਂਿਿੰ ਕਰ 
ਟਿਓ।
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