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تدفئة ال
لك توف�ي الدفء. يمكن تنظيم ز ي م�ز

عندما يكون الجو بارداً، يمكنك من خالل استخدام المدفأة �ز
ة للتدفئة. الرجاء التذكر، أن الطاقة المستخدمة  المدفأة عن طريق التحكم بالمقبض الدوار مبا�ش

للتدفئة هي جزء من تكاليف التشغيل ويجب ان يتم دفعها إضافة اىل االيجار. إذا كان هناك 
ي الصفحة 7.

ي شقتك، يرجى إلقاء نظرة عىل المعلومات المنفصلة �ز
ي �ز

سخان تخزين كهربا�ئ

تهوية ال
ي 

ي الشقة. ح�ت ال يتسبب �ز
يسبب الطبخ، غسيل المالبس، االغتسال واالستحمام هواًء رطباً �ز

عفن الجدران، من المهم أن يتم تهوية الشقة بانتظام. للقيام بذلك افتح النوافذ عىل م�عيها

ي
موستا�ت ـ حسب فصول العام من 5 اىل 15 دقيقة ـ وقم بما يسمى بالتهوية التدفقية. أدر الصمام ال�ش

ز والتهوية بنفس الوقت. اىل الصفر قبل ذلك، ح�ت ال يتم التسخ�ي

غسل وتجفيف المالبس
ي الشقة ـ عىل سبيل 

ر �ز ي الشقة ال يسبب أي �ز
يرجى التأكد، من أن غسل وتجفيف المالبس �ز

ي قواعد
ي عقد االيجار او �ز

المثال عفن الجدران او تلف المياه عىل االرضيات والجدران. ستجد �ز
. ل معلومات، حول المكان الذي يمكنك تجفيف المالبس فيه بشكل مثاىلي ز الم�ز

الحمامات
الرجاء استخدام الدش او باالئحرى حوض االستحمام فقط لالستحمام واالغتسال. يرجى عدم رمي

ي حوض المرحاض ـ باستثناء ورق الحمام ـ وال تقف أيضاً عىل حوض المرحاض.
 أي أشياء �ز

الصنبور اه  مي
ب. ب فيمكن استخدامها بدون تردد للطهي وال�ش ي المانيا بجودة مياه ال�ش

يتمتع مياه الصنبور �ز

اه المي
ي الغرف

ي الحمام او �ز
ة من المياه اىل االئرض ـ سواء �ز يرجى التأكد، من عدم وصول كميات كب�ي

. باالإضافة اىل ذلك يرجى ي المب�ز
ار جسيمة �ز ي الشقة. الئنه من الممكن أن يسبب هذا أ�ز

االئخرى �ز
ز عليك دفع ثمن المياه المستخدمة إضافة اىل ايجارك. تذكر، أنه سيتع�ي

الطهي

ي
ة عىل الموقد أو �ز ي مطبخك. يرجى عدم وضع الطعام مبا�ش

يرجى استخدام الموقد والفرن للطهي �ز
ي وعاء مناسب. يحظر استخدام أسطوانات الغاز.

الفرن، إنما �ز

الشقة استخدام 
ي الشقة غ�ي م�ح بها. هذا ينطبق بشكل خاص عىل جميع 

ات أو تحويالت �ز الرجاء عدم إجراء تغي�ي
ف السكن والحصول عىل موافقة خطية، إذا  خطوط الكهرباء والمياه. الرجاء التأكد من التحدث اىل م�ش
يد من قبل  ها عىل االجراس وصناديق ال�ب ه. يتم وضع لوحات االئسماء وتغي�ي كان هناك ما ينبغي تغي�ي

ف عىل السكن. الم�ش

السالمة

ي االئماكن المفتوحة.
ل او �ز ز ي الم�ز

فة، �ز ي الشقة، عىل ال�ش
ال يسمح بإشعال النار �ز

ل. ض ل أف ك ن بش ك س اطة ال س ب ب
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 .ALLBAU ي
اً بكم �ف مرحب

ي منطقتك الجديدة.
أمل أن تشعر أنت وأقرباؤك براحة بشكل رسيع �ف ا. نحن ن ا وتعيش معن جميل، أنك هن

ي
ام وأن يكون ممتعاً. �ف ماً باح�ت انك دائ ي شقتك الجديدة وأن يكون التواصل مع ج�ي

اً ممتعاً �ف نتم�ف لك وقت
ي منطقتك الجديد.

ها أن تسهل عليك العيش معاً �ف ي من شأن
ا بتجميع المعلومات لك، ال�ت هذا الكتيب قمن

ح�ت لو خاطبنا الجميع عىل قدم المساواة ومن أجل القراءة بشكل أفضل سيتم االستغناء عن االستخدام 
)m / w / d( امن لصيغ اللغة الذكور واالناث ومتنوع ز  الم�ت

ل هو المكان، الذي يشعر ز الم�ز
ة. راح ال ه ب ي ب ف قل ال

عقد االيجار
ي االيجار البارد، دفع تكاليف التشغيل

ء مهم بيننا وبينك. عىل سبيل المثال مبلغ صا�ز ي
 ينظم عقد االيجار كل �ش

ة. باالإضافة اىل ذلك لدى جميع المستأجرين  اي  )عىل سبيل المثال التدفئة والمياه(. يرجى االحتفاظ بعقد االيجار بعن
. ف سكنك بشكل مبا�ش ي سؤال م�ش

دد �ز وري ان يتم القيام بها. ال ت�ت امات، من ال�ز ز ال�ت

ل ف قواعد الم�ف
ات الراحة انك، عىل سبيل المثال ف�ت ل عىل اهم القواعد للتعايش بشكل جيد مع ج�ي ز تحتوي قواعد الم�ز

ي مراعاته من أجل العمل الجماعي الجيد.
لك أو ما ترغب �ز ز ي م�ز

�ز

ة ام اط ع ق ن
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Engling IT.
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الحيوانات ة  ي رب ت
ان سيشعرون ي اعتبارك، أن الج�ي

إذا كنت ترغب باالحتفاظ بحيوان أليف، يرجى سؤالنا مسبقاً. ضع �ز
باالنزعاج من نباح أو من التلوث من الحيوانات. يجب ان تبقى الكالب خارج الشقة مربوطة باللجام. 

الشواء
ل مسبقاً للسؤال عن مرافق ز ف الم�ز انك. يرجى مراجعة م�ش من الممكن أن يزعج الشواء ج�ي

الشواء.

ل ف تنظيف درج الم�ف
ل م�ت وأي  ز ف الم�ز ح لك م�ش من واجب كمستأجر تنظيف الدرج، العلية، والقبو بانتظام. سي�ش

منطقة تحتاج اىل تنظيف.

هاتف والطاقة نت، ال يجب عليك تسجيل االن�ت

نت، الهاتف والطاقة )كهرباء و/أو غاز( بنفسك. لجميع هذه الخدمات هناك  يجب عليك تسجيل االن�ت
نت. بوجه عام ي يمكنك العثور عليها من االن�ت

ي المانيا، ال�ت
مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات �ز

ضافية. ي ALLBAU خط الكابل. تكاليف هذا تشملها التكاليف االإ
لدى شقتك �ز

راديو لفاز وال ت ال
امج الدولية )انظر الصفحة 9(. يرجى التذكر، أنه أطباق ـ السات غ�ي مسموح بها! من الممكن طلب ال�ب

ي
ي الراديو االئلما�ز

ي ARD، ZDF و�ز
اك �ز ي المانيا عند خدمة االش�ت

عليك تسجيل التلفاز والراديو �ز
ي ظل ظروف معينة هناك إعفاء من 

 والدفع بشكل منفصل. �ز
الرسوم، الرجاء االستعالم مسبقاً.

خدمة ـ الوسائط المتعددة بسعر ـ ALLBAU العادل
دد بالرجوع اىل افية بشأن جهاز الحاسوب، التلفاز أو هاتفك، فال ت�ت إذا كنت بحاجة اىل مساعدة اح�ت

ي
ا�ز ي الموقع ل AllbauMieter، يدعمك Engling.IT بشكل اح�ت

Engling.IT. كجزء من خدماتنا �ز
امج. ي عمليات تثبيت الحاسوب وال�ب

�ز
هاتف

ة اق ط ف، ال ات ه ت، ال ن �ت االن

طوارئ االت ال ي ح
�ز

ي حالة 
ي حالة نشوب حريق، اذهب انت واقرباؤك اىل مكان امن. ال يجوز استخدام المصعد، �ز

�ز
نقاذ. طة وخدمات االإ ل. تأكد من اتباع تعليمات ال�ش ز ي الم�ز

نشوب حريق �ز

ي حاالت الطوارئ
السلوك �ف

ي حالة نشوب حريق أو حادث، يمكنك مع
سواء �ز

ي كل مكان للحصول عىل
 رقم الهاتف 112 االتصال ب�عة �ز

المساعدة. يرجى تقديم المعلومات التالية:

بلغ؟    •  من ي
ء؟ ي

أين حدث ال�ش  •
ماذا حدث؟  •

؟ ف رين/المصاب�ي كم عدد المت�ف  •
انتظر االستفسارات!  •

(www.rundfunkbeitrag.de)

www.engling.it/allbau • kontakt@engling.it • 0208 45796004
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ل ف ة الم�ف حماي
ل ليس لديهم ز ل والقبو، ح�ت ال يدخل أشخاص اىل الم�ز ز من الواجب دائماً إغالق أبواب الم�ز
ي حال

ي ذلك. مع ذلك الرجاء عدم قفل االئبواب االمامية، الئنها بمثابة طريق للفرار �ز
الحق �ز

نشوب حريق.

ل ف ي الم�ف
ي الشقة و�ف

ار �ف اال�ف
ر كب�ي )عىل سبيل المثال انفجار انبوب المياه( إبالغنا عىل الفور، ي حالة حدوث �ز

الرجاء �ز
ل أو عىل رقم الهاتف ز ف الم�ز ح�ت نتمكن من االهتمام بالتصليحات. الرجاء االتصال مع م�ش

ي عطالت نهاية االئسبوع يرجى االتصال بهاتف الطوارئ. 
ي المساء و�ز

 �ز
ي ب�ئ الدرج او بجانب باب المدخل االمامي.

هذا موجود عىل الصندوق الزجاجي �ز

النظام
لك وال يجوز  ز الرجاء االنتباه اىل النظافة العامة. عىل سبيل المثال ب�ئ الدرج ليس جزءاً من م�ز

استخدامه لوقوف الدراجات، االئحذية وخزائن االئحذية، قطع أثاث أخرى وأكياس قمامة. عدا عن
ء ي

ي حال نشوب حريق ال يعوق أي �ش
ل فارغاً كطريق للفرار و�ز ز ذلك من المهم، أن يبقى درج الم�ز

او يسد الطريق اىل الخارج.

أين تضع القمامة؟
ي المرحاض، أو أحواض 

فة او �ز يجب عدم القاء القمامة عىل االسطح خارج شقتك، عىل ال�ش
ي المانيا يتم فصل النفايات

االغتسال وأحواض المطبخ. الرجاء عدم تخزين أي قمامة عىل الدرج. �ز
. ي

ي مجمعك السك�ز
الئسباب بيئية ـ لذا الرجاء استخدام حاويات القمامة المختلفة المتوفرة للتخلص من النفايات �ز

ي حاويات التجميع المخصصة 
إذا لم يكن لديك حاويات زجاج، ورق او كرتون، يمكنك وضع الزجاج �ز

ة أخرى، . إذا كنت ترغب بالتخلص عىل سبيل المثال من االئثاث او اغراض كب�ي ي
خارج مجمعك السك�ز

ي السنة. رقم هاتف النفايات المجمعة:
يجب تحديد موعد للنفايات المجمعة. هذا يكون مجانياً مرة �ز

فايات. ن  الرجاء قراءة الملحق الخاص بفصل ال

ان تعامل مع الج�ي ال
ن الخطوة االئوىل . ذلك الإ الجميع يعرف ذلك ـ عندما يعرف بعضكما البعض، يكون هذا أسهل بكث�ي

ان بعضهم البعض، ض بشكل أسا�ي ان يراعى الج�ي ان. من المف�ت  للتعامل الجيد هو تقديم نفسك للج�ي
ي تعاوناً جيداً وفيه مراعاة. إذا كانت هناك صعوبات، يرجى المحاولة أوالً عن طريق محادثة

الئنك ترغب أيضاً �ز
ك. ف السكن. سنحاول معاً، إيجاد حل ودي مش�ت انك. أذا استمرت المشكلة، يرجى االتصال بم�ش ودية مع ج�ي

ارة زي ال
انك: االحتفاالت الصاخبة  بالطبع يمكنك دعوة الزوار اىل شقتك بقدر ما تريد. لكن الرجاء مراعاة ج�ي

ي الشقة.
انك مسبقاً عن احتفال قادم �ز ليست مسألة طبيعية أبداً. بالتأكيد سيتم استقبالها جيداً، إذا أبلغت ج�ي

ي أن يعيش شخص ما معك بشكل دائم، الرجاء إبالغنا مسبقاً وطلب االذن.
قبل أن ترغب �ز

ات الراحة ف�ت
ي شقتك. يجب أال تكون أنظمة الموسيقى، أجهزة الراديو وأجهزة التلفاز 

يجب عدم إحداث ضوضاء �ز
عالية جداً. هذا ينطبق بشكل خاص عىل ساعات الليل )22:00 اىل 6:00( وكذلك طوال أيام االحد

ان. والعطالت الرسمية. الرجاء تذكر أن المحادثات الصاخبة والمكالمات الهاتفية يمكن أيضاً أن تزعج الج�ي

د ي اون ج ع ل ت ن أج م

.0201 2207123

.0201 854-1111
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ي 
ا�ئ رب ه ك ن ال زي خ ت ان ال خ س ل ل ي غ ش ت ات ال م ي تعل

اص بك خ ال

ييكي االأجهزة ذات الشحن االوتومات
ي يجب تخزينها طوال الليل ع�ب 

تكتشف سخانات التخزين ذات الشحن االئتوماتييكي تلقائياً، مقدار الحرارة ال�ت
ز االعتبار. يجب دائماً ي الجهاز تلقائياً بع�ي

مستشعر درجة الحرارة الخارجية. يتم أخذ أي حرارة متبقية �ز
ي تقليل الحرارة للغرف

ي الجهاز عىل الحد االئقىص. إذا كنت ترغب �ز
ي الشحن �ز

ضبط وحدة التحكم �ز
. ي

ي الشحن الخاصة بالجهاز المع�ز
ة ع�ب وحدة التحكم �ز العادية، عىل سبيل المثال غرف النوم، يمكنك القيام بذلك مبا�ش

المرحلة 1 ثلث

المرحلة 2 ز ثلث�ي

المرحلة 3 ثالثة اثالث

وحدة تحكم الشحن عىل الجهاز دون شحن 

ييكي اوتومات

وحدة تحكم الشحن عىل الجهاز مع شحن 

ييكي اوتومات

اء.   ة أمنة بطريقة مريحة: ببساط مع الكهرب تدفئ
ة  ف المتعة واالستفادة، الأنه يوفر لك مستوى عال من سهول ي ب�ي

ا�أ يجمع سخان التخزين الكهرب
ة الخاصة لسخان التخزين ف ي نفس الوقت إمداد موثوق به من الدفء المريح. الم�ي

االستخدام و�ف
ليل  ي ال

ة. �ف اً اىل طاقة حراري ب امل تقري ها بكفاءة وبشكل ك ي يحول
اء، ال�ت هي أنه يستخدم الكهرب

تمكن من تدفئة شقتك اً. بذلك ت ي قائ ل ها تخزن الحرارة ت النسبة لك، فإن اء أرخص ب عندما تكون الكهرب
ا سخان التخزين يل التشغيل هذا، نوضح لك كيفية استخدام مزاي نهار. من خالل دل بشكل مريح خالل ال

ي ـ اعتماداً عىل نوع الجهاز وتصميمه.
ا�أ الكهرب

ية ال الراحة: تدفئة مث
ي اليوم التاىلي باستخدام مروحة 

تطلق جميع أنواع سخانات التخزين تقريباً الحرارة المخزنة طوال الليل �ز

ي
ي درجة الحرارة مدمجة �ز

ي الغرفة، إما عن طريق وحدة تحكم �ز
مدمجة. كيف يتم ضبط مدى الدفء �ز

الجهاز أو ترموستات الغرفة، الذي يقوم تلقائياً بتشغيل المروحة أو إيقاف تشغيلها. تستخدم بعض أنواع 
شارة اىل تشغيل المروحة. الرجاء عدم إيقاف تشغيل المروحة، إذا كنت تريد  االئجهزة ضوء كمؤ�ش لالإ

ي تكاليف أعىل لك. 
. بالتاىلي ال تطلق الحرارة عىل النحو االئمثل من الجهاز وتتسبب �ز ز التسخ�ي

ي أي طقس
اىلي �ف ضبط مث

لة، يرجى ان لديك أي أسئ أكداً من أي من أنواع سخانات التخزين الموصوفة لديك؟ إذا ك لست مت
ل الخاص بك، سوف يكون سعيداً لمساعدتك! ف ف الم�ف االتصال بم�ش

االأجهزة بدون شحن اوتوماتييكي
ي سيتم تخزينها

، يمكنك ضبط مقدار الحرارة ال�ت ي حالة سخانات التخزين بدون شحن اوتوماتييكي
�ز

طوال الليل. هذا بدوره يعتمد عىل درجة الحرارة الخارجية والظروف الجوية الحالية وبالطبع متطلبات الحرارة
ي الشحن عىل المستوى 0 )إيقاف الشحن(.

ي الصيف يمكنك ضبط وحدة التحكم �ز
الشخصية الخاصة بك. �ز

د الشقة  موستات عىل 16 درجة مئوية، بحيث ال ت�ب ي فصل الشتاء يكفي المستوى II وال�ش
ي حالة الغياب �ز

�ز
ويتم الحفاظ عىل درجة الحرارة المناسبة.

ة الشقة: عند تهوي
ي هذا االعداد، يتم نقل الحرارة 

0 درجة مئوية ـ �ز
فقط ع�ب سطح الجهاز

ة: ل اب الطوي ات الغي يل او خالل ف�ت ل خالل ال
يد الغرفة 16 درجة مئوية ـ هذا يمنع ت�ب

هار: ن خالل ال
18 – 20 درجة مئوية
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اء ـ ت ش ل ال ص ي ف
عاً �ز م

التدفئة والتهوية المناسبة

ية العال ة  الرطوب ة:  المشكل
تعتمد قدرة الهواء عىل امتصاص الماء عىل درجة حرارة الهواء. إذا كان الهواء دافئاً، يمكنه امتصاص

ي الهواء مرة أخرى.
الكث�ي من الماء. إذا انخفضت درجة حرارة الغرفة، يتم إطالق الرطوبة المخزنة �ز

ي منطقة السقف، الجدار والنافذة.
ي الماء وتستقر عىل أبرد االسطح، كما هو الحال �ز

تتكثف الرطوبة �ز

تيجة: نمو العفن ن ال
يؤدي المناخ الداخىلي الرطب اىل نمو العفن. ح�ت تتمكن من مراقبة مناخ غرفتك، نقدم لدى المستأجرين
لدينا Meteotest-Karte. باستخدام هذه البطاقة يمكن القاء نظرة دائمة عىل طقس شقتك الشخصية 

وبإمكانك تنظيمها. 

ة النشطة تهوي تدفئة وال الحل: ال
ي جميع

ز بانتظام وباستمرار. حافظ عىل درجة حرارة ثابتة �ز وري، التسخ�ي ي أشهر الشتاء من ال�ز
�ز

ي الغرف االئك�ش برودة، عىل سبيل
ز 18 درجة مئوية و20 درجة مئوية، ليالً ونهاراً. ح�ت �ز الغرف ب�ي

المثال غرفة النوم، يجب أن تبقى درجة الحرارة ثابتة، حواىلي 18 درجة مئوية. أغلق أبواب الغرف
االئك�ش برودة، عنما ال تكون قيد االستخدام.

اء النوم ن امتصاصه الهواء. ح�ت أث تبخر الماء، الذي يقوم ب اء الطهي، االستحمام واالغتسال، ي ن أث
ة اً ع�ب الهواء والجلد. من أجل تجنب العفن والرطوب ماء يومي نتج الب�ش ما يصل اىل ل�ت واحد من ال ي

اج اىل دعمكم! د والرطوبة، نحت ي موسم ال�ب
خاصة �ف

م! ك م ة اىل دع اج ح ن ب نح

© stock.adobe.com // LightFieldStudios

© istockphoto.com // nerudol

© elements.envato.com // valeriygoncharukphoto
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1
دوىلي ي ال م رق از ال ف ل ت ال

التلفاز بلغتك

253 Pink Folk ندية بول ال 970 Disney Junior )engl.( انية ب ال

254 Pink Music 227 ITVN 971 Cartoon Network )engl.( 244 Balkanika Music TV
812 Pink Radio 228 iTVS الفرنسية 160 RTK 1 Sat

انية إسب 229 TVP Polonia HD 272 France 2 261 Klan HD
237 24H HD 230 TVN24 HD 273 France 3 262 KTV Kohavision HD
238 TVE HD 231 ITVN Extra HD 274 France 4 263 RTV 21 HD
239 Las Estrellas 644 Radio Zet )Radio( 275 France 5 264 T7 – Televisioni 7
240 De Película ية تغال ال�ب 276 M6 HD 265 TV Dukagjini HD
241 Telehit Música 232 RTP Internacional 277 Gulli 266 Top Channel TV
242 tlnovelas 233 SIC Internacional انية يون ال 267 ATV
810 Radio Exterior de España 234 SIC Noticias 285 ANT1 EUROPE عربية

تركية اساسية 235 TVI Internacional 286 ERT World 278 Al Arabiya
199 Haber Türk TV 816 RDP Internacional )Radio( ية االيطال 279 MBC Europe
200 Euro D روسية 144 Rai 13 280 Asharq HD
201 Eurostar 218 TeleBom/TeleDom 145 Rai 23 281 Gulli Bil Arabi HD
202 Kanal 7 Avrupa HD 219 Kinomir 146 Rai 33 بوسنية

203 Show Max 220 NTV Mir 282 Rai Storia 244 Balkanika Music TV
204 Show Turk 222 OstWest 283 Rai News 24 249 Klasik TV
205 TV8 Int 223 TNT Russland 284 Mediaset Italia 256 BN TV Sat HD
206 Cem TV 224 Ren TV 808 Rai Radio 1 257 RTCG SAT
207 Ülke TV HD 225 TiJi انية اب ي ال 258 Hayat PLUS
208 belN Gurme HD 226 Domashny 287 JSTV HD 259 OBN TV
805 Metropol FM )Radio( ال�بية 288 JSTV 2 HD ة2 ي ف االنجل�ي

ة ف تركية مم�ي 244 Balkanika Music TV ية3 الكروات 289 BBC Entertainment
209 ATV Avrupa 257 RTCG SAT 244 Balkanika Music TV 579 SONY AXN )engl.(
210 belN IZ HD 256 BN TV Sat HD 245 DM Sat 580 Boomerang )engl.(
211 belN Movies Turk HD 245 DM Sat 246 HRT TV 13 NATIONAL GEOGRAPHIC
212 DiziSmart Max Premium HD ية بنك ال�ب 247 CroaTV HD 587 CHANNEL )engl.(
213 MovieSmart Classic HD 250 Pink Plus 249 Klasik TV 591 Sport 1+
214 MovieSmart Turk HD 251 Pink Extra 259 OBN Open Broadcast Network 597 Warner TV Film )engl.(

252 Pink Film 811 HRT HR 1 )Radio( 598 Warner TV Serie )engl.(

نت( . حالياً غ�ي قابل للحجز عىل الموقع )ع�ب االن�ت ز ي فودافون Giga TV Cable وGiga TV Cable المم�ي
يمكن الحجز �ز  1

نتاجات االئلمانية االصلية( باللغة االئلمانية. امج الفردية )مثل االإ ال�ب  2
خيص قد يتم حظر المحتوى جزئياً. يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات عىل موقع المحطة.  الئسباب تتعلق بال�ت  3

ية هذه تحت فودافون: هاتف 46619105 0221 ب لغة االأجن اقات ال معلومات وحجز ب

© stock.adobe.com // StockPhotoPro

العربية
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ق ه د ال�ش
جوىلي بالعربية
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ية ل ف االأجهزة المزودة بمحطات م�ف
ي السكنية غالباً ما يكون هناك نظام شحن مركزي للمب�ز بأكمله. هنا أيضاً يكتشف

ي المبا�ز
�ز

ي شحن جميع 
ي يجب تخزينها طوال الليل. يمكن التحكم �ز

النظام تلقائياً، مقدار الحرارة ال�ت
لية. ز كة فيما يسمى بالمحطة الم�ز ي شقتك بسهولة ع�ب وحدة تحكم مش�ت

االئجهزة �ز

:(a) رئيسية رافات عن أوضاع الربط ال
ي وضع محايد

المنظم �ز

:(b) ي تخزين المزيد من الحرارة
إذا كنت ترغب �ف

ي نطاق زائد 
المنظم �ز

:(c) ي تخزين حرارة أقل
إذا كنت ترغب �ف

ي نطاق ناقص
المنظم �ز

ي وحدة التحكم
ة �ز ي تقليل حرارة الغرف الفردية، يمكنك القيام بذلك مبا�ش

إذا كنت ترغب �ز
ي الشحن عىل „0“، بذلك

ي أشهر الصيف يمكن ضبط وحدة التحكم �ز
. �ز ي

ي الجهاز المع�ز
�ز

ي الشتاء وتظل الحرارة مناسبة، يجب
د الشقة أثناء غيابك �ز ال يكون هناك شحن. ح�ت ال ت�ب

ي )ضبط درجة الحرارة عىل 16 درجة مئوية(.
ضبط المستوى الثا�ز

أرخص موقع
تعمل سخانات التخزين الحديثة بأمان واقتصادية وتفي باللوائح الصارمة ل VDE )جمعية الهندسة
ي أي وقت، عليك اتباع

الكهربائية(. مع ذلك وح�ت تتمكن من استغالل نقاط قوتك عىل النحو االئمثل �ز
التعليمات التالية:

 •  بالنسبة لالئثاث مثل االرفف، االرائك وما اىل ذلك يرجى الحفاظ عىل مسافة ال تقل عن 
10 سنتيم�ت من سطح الجهاز

•  تأكد من أن، فتحة مخرج الهواء خالية دائماً وغ�ي مغطاة بأغطية أو ستائر.
ي السنة.

•   ينصح، بتفريغ شبكات التهوية بالمكنسة الكهربائية مرة واحدة �ز

المناسبة ة  تهوي لتدفئة وال ل نصائح 
اً. قاعدة أساسية: كلما د الغرف الفردية كث�ي ي فصىلي الربيع والخريف يجب أال ت�ب

 •  ح�ت �ز
كانت درجة حرارة الغرفة أك�ش برودة، كلما احتجت اىل التهوية.

 •   ح�ت إذا كنت غائباً، ال تقم بإيقاف تشغيل التدفئة تماماً خالل النهار. متوسط درجة الحرارة
يد المستمرين. ز والت�ب الثابتة أك�ش فعالية من حيث التكلفة من إعادة التسخ�ي

ز الغرف ذات التدفئة المختلفة.. •   إبقاء االئبواب الداخلية مغلقة ليالً نهاراً ب�ي
ي اليوم،

ة ثالث اىل أربع مرات �ز ة قص�ي  •  للتهوية الموفرة للطاقة افتح النوافذ عىل م�عيها لف�ت
حسب الموسم، 5 اىل 15 دقيقة. ال تقم بالتهوية من خالل النوافذ المائلة. هذا مجرد 

إهدار لطاقة التدفئة.

c b a

© stock.adobe.com // Jürgen Fälchle

© stock.adobe.com // pololia
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رسيعة دة ال اع س م ال
ي المنطقة

ف عىل السكن �ز الم�ش

العنوان أوقات الدوام  ي  
و�ف يد االلك�ت ال�ب الهاتف     ف السكن    م�ش

 Altenessener Straße 377 ز من الساعة 17 اىل 18 االثن�ي Hausmeister1@ise-essen.de 0800 7234009-01 1 ESSEN NORD

 Altenessener Straße 377 الثالثاء: من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister2@ise-essen.de 0800 7234009-02 2

 Altenessener Straße 377 االئربعاء: من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister3@ise-essen.de 0800 7234009-03 3

 Hangetal 87 الخميس: من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister4@ise-essen.de 0800 7234009-04 4

 Nothofsbusch 9 : من الساعة 17 اىل 18 ز االثن�ي Hausmeister5@ise-essen.de 0800 7234009-05 5

 Steeler Straße 328 الثالثاء: من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister11@ise-essen.de 0800 7234009-11 11

ESSEN OST

 Steeler Straße 328 : من الساعة 17 اىل 18 ز االثن�ي Hausmeister12@ise-essen.de 0800 7234009-12 12

 Storpstraße 9 الثالثاء: من الساعة 14 اىل 16 Hausmeister13@ise-essen.de 0800 7234009-13 13

 Steeler Straße 328 الجمعة: من الساعة 8 اىل 9 Hausmeister14@ise-essen.de 0800 7234009-14 14

 Steeler Straße 328 االربعاء من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister15@ise-essen.de 0800 7234009-15 15

 Hüttmannstraße 11 االربعاء من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister16@ise-essen.de 0800 7234009-16 16

 Isingplatz 4 : من الساعة 17 اىل 18 ز االثن�ي Hausmeister21@ise-essen.de 0800 7234009-21 21

 Isingplatz 4 الثالثاء: من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister22@ise-essen.de 0800 7234009-22 22

 Isingplatz 4 االئربعاء: من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister23@ise-essen.de 0800 7234009-23 23

 Isingplatz 4 الجمعة: من الساعة 8 اىل 9 Hausmeister24@ise-essen.de 0800 7234009-24 24

 Isingplatz 4 الجمعة: من الساعة 15 اىل 16 Hausmeister25@ise-essen.de 0800 7234009-25 25

 Keplerstraße 81 : من الساعة 17 اىل 18 ز االثن�ي Hausmeister26@ise-essen.de 0800 7234009-26 26 ESSEN SÜD

 Keplerstraße 81 الثالثاء: من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister27@ise-essen.de 0800 7234009-27 27

 Keplerstraße 81 االئربعاء: من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister28@ise-essen.de 0800 7234009-28 28

 Keplerstraße 81 االئربعاء: من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister29@ise-essen.de 0800 7234009-29 29

 Ackerstraße 19 / 21 الثالثاء: من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister06@ise-essen.de 0800 7234009-06 6

ESSEN W
EST

 Hüttmannstraße 11 الجمعة: من الساعة 8 اىل 9 Hausmeister07@ise-essen.de 0800 7234009-07 7

 Ackerstraße 19 / 21 : من الساعة 17 اىل 18 ز االثن�ي Hausmeister08@ise-essen.de 0800 7234009-08 8

 Ackerstraße 19 / 21 االئربعاء: من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister09@ise-essen.de 0800 7234009-09 9

 Ackerstraße 19 / 21 الجمعة: من الساعة 8 اىل 9 Hausmeister10@ise-essen.de 0800 7234009-10 10

 Keplerstraße 81 الجمعة: من الساعة 8 اىل 9 Hausmeister17@ise-essen.de 0800 7234009-17 17

 Hüttmannstraße 11 : من الساعة 17 اىل 18 ز االثن�ي Hausmeister18@ise-essen.de 0800 7234009-18 18

 Hüttmannstraße 11 الثالثاء: من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister19@ise-essen.de 0800 7234009-19 19

 Mitzmannweg 6 الخميس: من الساعة 16 اىل 17 Hausmeister20@ise-essen.de 0800 7234009-20 20

 Allbau مكان  Allbau مكان التقاء

© Allbau
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اوية؟ ي اىل أي ح م ت ن اذا ي م
 فصل النفايات ـ حماية البيئة

ة. ئ ي ب ل ال ن أج ة. م ام م ق ل ال ص م االن واف ض د. ان غ ل ام ل خ واد ال م ي ال وم ه ي ات ال اي ف ن

الحاوية الزرقاء/ حاوية الورق
كل شيء مصنوع من الورق والكرتون

المغلفات، الكتب، صناديق الكرتون، الكتالوجات، الورق، 
االكياس الورقية، الكرتون، العلب الورقية،

المجالت، الصحف، الصناديق المفككة، العبوات المصنوعة 
من الورق والكرتون، على سبيل المثال

أكياس الدقيق، علب الكرتون للمنظفات.

الحاوية البنية
كل شيء من المطبخ والحديقة

•  نفايات المطبخ، مثل الخضراوات، قشور الفاكهة، قشور 
البيض، بقايا القهوة، أكياس الترشيح، 

أكياس الشاي
•  نفايات النباتات، مثل باقات الورود الذابلة، التربة 

 المستخدمة، االئجزاء الذابلة من النباتات المنزلية،
نفايات الحدائق. 

الحاوية الرمادية
جميع بقايا الطعام من المنزل

بقايا الطعام المطبوخ، العظام واللحم، النفايات من قطاع 
النظافة، مثل المناديل الورقية، الحفاضات، اللصقات، 

أكياس المكنسة الكهربائية، القمامة، الرماد، فضالت القطط، 
عادة التدوير، وما الى ذلك، المواد المتسخة القابلة الإ

أعقاب السجائر.

النفايات ذات الحجم الكبير والنفايات االلكترونية
كل االأجهزة الكبيرة وااللكترونية

•  السلع المنزلية، مثل الدراجات، أثاث الحدائق، الطاوالت، الكراسي، الخزائن، المراتب، االرفف، السجاد
•  االلكترونيات، مثل الغساالت، الثالجات، المجمدات، أجهزة التلفاز، االفران، المواقد، غساالت الصحون، المجففات، أجهزة الحاسوب

sperrmuell@ebe-essen.de االلتقاط المجاني. موعد على الهاتف تحت رقم 1111-854 0201 او عبر البريد االلكتروني  

•  االأجهزة الصغيرة، مثل المكواة، الغاليات، المحامص واالآالت القهوة انقلها الى إعادة التدوير.
 التسليم مجاني، لمزيد من المعلومات اتصل على 854-2723 0201

الحاوية الصفراء
كل شيء مصنوع من البالستيك والمعدن

•  المعدن، االئطعمة المعلبة، علب المشروبات، السدادات، 
صواني االلمنيوم، أغطية االلمنيوم ورقائق االلمنيوم

•  مواد تعبئة مركبة، مثل علب المشروبات والحليب
•  البالستيك، مثل الرقائق، االكياس، زجاجات غسل 

االطباق، المنظفات ومنتجات العناية الشخصية، أكواب 
منتجات االلبان، السمن النباتي وما الى ذلك، الرغوة، 

البولسترين.

سيارة لألئغراض المضرة بالبيئة
كل، ما هو سام وكاوي

البطاريات )السيارات والبطاريات الصغيرة(، سائل الفرامل، 
سائل التبريد، المواد الكيميائية، مصابيح

موفرة للطاقة، أنابيب فلورية، دهانات، الورنيش، المذيبات، 
االحماض، القلويات، المنظفات المنزلية،

السموم النباتية، علب الرش مع المخلفات.

التسليم مجاني لمركز إعادة التدوير أو سيارة االغراض 
الملوثة للبيئة.

 المزيد من المعلومات ع�ب الهاتف تحت 854-2721 0201.

حاويات الزجاج القديم
كل شيء مصنع من الزجاج

الزجاجات، البرطمانات الزجاجية لحفظ الطعام، اكواب 
الشرب، مرتبة بحسب لون الزجاج البني، االئبيض او االئخضر. 

ي المنطقة
ي بعض الشوارع �ف

 الحاويات �ف

حاوية المألبس القديمة
كل، ما ال ترتديه بعد االن

مالبس )معبأة في أكياس(، أحذية )المجمعة في أزواج(
ي بعض شوارع المنطقة

  الحاويات �ف

تفريغ كل 4 أسابيع تفريغ كل 2 أسبوع

تفريغ كل 2 أسبوع تفريغ كل 1 أسبوع

© stock.adobe.com // Kzenon
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Allbau GmbH
Kastanienallee 25

Essen 45127

هاتف:

 info@allbau.de
www.allbau.de

0201 2207-0

ا! ن ي اج اىل مساعدة؟ كيف تصل ال هل تحت

Allbau ـ قبول التصليحات: هاتف 
ي الصفحة 

ف السكن: تجد جهة االتصال الخاصة بك �ز  Allbau ـ خدمة م�ش
0201 2207-123
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