
Pagtitipid ng  
kuryente  
sa bahay

MGA TIP SA PAGTITIPID NG ENERHIYA



Seattle City Light —
Nagtitipid ng enerhiya para 
sa isang sustainable na 
hinaharap
Ipinagmamalaki ng Seattle City Light ang  
pagbibigay ng pinakamalinis na murang  
kuryente sa urban U.S. Nangunguna kami 
sa susunod na henerasyon ng kuryente 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng:

•  Mahigit sa 90% ng hydro at  
iba pang malinis na pinagkukunan ng 
renewable energy

•  Isang nangungunang programa ng  
pangangalaga sa kalikasan na 
nakikipagtulungan sa mga customer 
upang makatipid ng enerhiya at pera 
para sa kanila — mula noong 1977, 
nakapagtipid na ng $806 milyon ang 
mga kalahok ng programa sa kanilang 
mga bill 

•  Lokal na kontrol at pananagutan, 
kasama ng mahusay na serbisyo sa  
customer

Maraming paraang mura at walang 
bayad upang mabawasan ang bill ng 
kuryente ng inyong bahay nang hindi  
sinasakripisyo ang inyong ginhawa.



68° F

Gumastos nang 
mas kaunti sa  
pagpapainit

•  Kung mayroon kayong de-kuryenteng pagpapainit, 

tumutumbas ito sa halos kalahati ng inyong bill ng kuryente 

sa heating season. Ang pinakamainam na paraan upang 

makatipid ay ibaba ang inyong thermostat.

•  Sa bawat degree na ibababa mo sa inyong thermostat, 

bababa nang 2-5% ang inyong bill. I-set ang iyong 

thermostat sa 65-68 degrees kapag nasa bahay kayo, at 

55 (o naka-off) sa gabi o kapag wala kayo sa bahay. Kung 

sanay kayo sa matataas na temperatura, subukang ibaba 

ang inyong thermostat nang 2 degrees lang. Mas madaling 

mag-adjust dito kaysa sa 5 o 10 degrees na pagbabago.

•  Ang pagpapataas nang todo sa inyong thermostat ay HINDI 

magpapabilis sa pagpapainit ng inyong bahagy, 

magwawaldas lang ito nang enerhiya sa sobrang 

pagpapainit upang maabot ang temperaturang na-set 

ninyo.

•  Huwag umasa sa setting na “Comfort Zone” upang isaad 

ang temperatura: maaari itong maging masyadong mainit o 

masyadong malamig nang halos 10 degrees. Upang 

makatanggap ng libreng thermometer upang suriin ang 

inyong thermostat, makipag-ugnayan sa isang Energy 

Advisor sa (206) 684-3800 o SCLEnergyAdvisor@seattle.

gov.

•	 	I-vacuum	ang	alikabok	at	basura	sa	baseboard	heater	fins	

at wall fan heaters bago sumapit ang bawat heating 

season. Mababawasan din nito ang pagkakaroon ng sunog 

na amoy na karaniwang nagaganap kapag ino-on mo ang 

mga iyon sa unang pagkakataon sa. 

•  Makakatipid ka lang sa mga portable heater kung 

gagamitin mo ang mga iyon upang magpainit ng maliliit na 

silid nang panandalian bilang kapalit ng iyong furnace. 

•  Kung mayroon kayong zone heating (mga baseboard o 

wall-heater), painit lang ang silid kung nasaan kayo. 

Siguraduhing mayroong sapat na daloy ng hangin sa 

pagitan ng inyong heater at mga kagamitan sa bahay. 

•  Huwag gamitin ang iyong oven upang painitin ang iyong 

bahay! Ito ay maaksaya, mahal at delikado.

Mag-ingat

•  Huwag kailanman gumamit ng mga kerosene heater, propane 

heater, o barbecue sa mga lugar na walang bentilasyon.

•  Huwag kailanman gumamit ng mga portable heater malapit 

sa mga kurtina, pambalot, damit, mga kable ng kuryente, 

muwebles, o mga basang lugar tulad ng mga lababo o banyo.

•  Maaaring hindi pinakamainam na opsyon ang mga portable 

heater kapag may mga bata sa paligid. Upang maiwasan ang 

mga posibleng pagkapaso, panatilihing malayo ang mga bata 

sa mga portable heater. Gayundin, maghanap ng mga 

modelo na may mga tip-over switch na papatay sa heater 

kung matutumba ito.



I-off ang  
inyong electronics

•  Ang karamihan ng electronics, mga computer at mga 
monitor ay kumokonsumo pa rin ng kuryente (na tinatawag 
na stand-by power) kahit na naka-off ang mga iyon. Isaksak 
ang inyong electronics sa isang smart power strip nang sa 
gayon ay maaari mong i-off nang ganap ang inyong 
electronics kapag hindi ito ginagamit.

•  Mag-check out ng Kill-A-Watt plug-load monitor mula sa 
Seattle Public Library (SPL.org) upang mas lalong 
maunawaan ang paggamit sa kuryente ng inyong 
electronics. Matutulungan ka ng Kill-A-Watt na matuklasan 
ang hindi inaasahang “phantom” loads na karaniwan 
kapag naka-off ang mga electrical device.

•  Kapag bumibili ng bagong electronics, hanapin ang Energy 
Forward o ENERGY STAR® logo  
para sa mga produktong pinakamatipid sa enerhiya sa 
merkado. 

Manatiling naiinitan  
sa taglamig

•  Ang pagsusuot ng maiinit na damit kapag lumalamig na ang 

mga araw ay 

mas hindi magastos at mas mabisa kaysa sa pag-on sa 

inyong thermostat.

•  Ang pagsusuot ng patung-patong na magagaan at maluluwag 

na damit ay karaniwang mas nakakainit at mas kumportable 

kaysa sa pagsuot ng isang mabigat at malaking jacket.

•  Maglagay ng kumot o quilt sa couch upang manatiling 

naiinitan habang nagbabasa o nanonood ng TV.

•  Ang paggamit ng isang electric mattress pad o blanket ay 

mas mura kaysa sa pagpapainit sa inyong buong bedroom. 

Minsan, sapat nang i-preheat lang ang inyong kama bago 

matulog.

•	 	Gumamit	ng	flannel	sheets,	isang	down	comforter,	o	isang	

plump	fiberfill	comforter.

•  Maaaring kang panatilihing naiinitan ng sheepskin mattress 

pads tuwing taglamig at nalalamigan tuwing tag-araw.
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Mga tip sa 
kusina

•  Palitan ang maluluwag o sirang mga selyo sa pintuan ng 

refrigerator.

•  I-defrost ang freezer kapag kumapal na ang yelo nang 

mahigit sa ¼".

•  Takpan ang mga kaldero nang mahigpit upang mabawasan 

ang tagal ng pagluluto.

•  Itugma ang laki ng kaldero sa laki ng burner sa inyong 

stovetop.

•  Huwag buksan ang pintuan ng oven maliban kung 

kinakailangan. Maaaring bumaba ang temperatura nang 

hanggang 25 degrees F. 

Electric oven 350° F 1 oras 2.0 kWh 19¢

Toaster oven 425° F 50 minuto .95 kWh 9¢

Crockpot 200° F 7 oras .7 kWh 7¢

Microwave oven High setting 15 minuto .36 kWh 3¢

APPLIANCE TEMPERATURA TAGAL ENERHIYA GASTOS* 

MGA KARANIWANG GASTOS SA APPLIANCE

Pinagmulan: Consumer Guide to Home Energy Savings    *Ipinapagpalagay na 9.5¢/kWh

Bawasan ang iyong 
mga gastusin sa 
mainit na tubig

•  Magkabit ng showerhead na matipid sa enerhiya na may 

tatak na WaterSense®. Babawasan nito ang dami ng tubig 

na ginagamit nang hindi pinapatay ang presyon ng tubig.

•  Ayusin kaagad ang mga tumutulong gripo. 

•  Bawasan ang tagal sa shower. Nakakadagdag ang kahit 

dalawang minuto lang sa bawat pag-shower.

•  Ang mga water heater ay sine-set ng mga manufacturer sa 

120 degrees para sa ganap na kaligtasan at pagtitipid sa 

enerhiya. Ang pagbabago sa setting ay maaaring 

makasama sa kaligtasan at pagtitipid.



Pagtitipid na 
kakaiba

•  Ang ENERGY STAR® bulbs ay gumagamit ng hindi bababa 

sa 75% mas kaunting enerhiya upang ibigay ang parehong 

lakas ng ilaw, at umaabot ang mga ito nang 10-25 beses 

na mas matagal kaysa sa incandescent bulbs.  

•  Ginagawang madali at abot-kaya ng Seattle City Light para 

sa iyo ang pagbili ng matipid na ilaw. Hanapin ang tatak na 

Twist & Save sa kwalipikadong ENERGY STAR                 

bulbs	at	fixtures	sa	mga	nakikilahok	

na retailer. Tingnan ang aming web 

site sa seattle.gov/twistandsave.  

Enjoy savings brought to you by 

Seattle City Light

= 10 1 CFL incandescent

incandescent1 LED 25 =

Maglinis at 
magtipid ng 
enerhiya

•  Gamitin ang inyong dishwasher nang puno. Kung kailangan 
ninyong i-pre-rinse ang inyong mga pinggan, gumamit ng 
malamig na tubig. Karaniwang mas matipid sa enerhiya 
ang pagpapatakbo ng punong dishwasher kaysa sa 
manu-manong paghuhugas ng pinggan.

•  Piliin ang opsyong air-dry sa inyong dishwasher.

•  Para sa paglalaba nang damit, punuin ang washing 
machine, at piliin ang setting ng malamig na tubig para sa 
mga cycle ng paglaba at pagbanlaw. Malilinis ang 
karamihan ng damit sa malamig na tubig, lalo na kung 
gagamit ka ng detergent na ginawa para sa paglalaba 
gamit ang malamig na tubig.

•  Kapag posible, isampay ang inyong mga damit. Ang inyong 
ay isa sa inyong mga appliance na pinakamagastos sa 
kuryente.

•  Gamitin ang iyong dryer nang puno. Para sa pinakamatipid 
na paggamit, linisin ang lint trap bago gamitin.



High-efficiency	clothes	washer	
$100 na rebate

Mag-upgrade	sa	isang	kwalipikadong	high-efficiency	clothes	

washer at makatanggap ng $100 na rebate. Hanggang sa 

masira ito, maaari kang makatipid sa washer ng sapat na 

kuryente, tubig at gastusin sa sewer upang tumbasan ang 

presyo noong binili mo ito. Ang mga machine na ito ay mas 

banayad sa mga damit at gumagamit ng mas kaunting 

detergent. 

ENERGY STAR  
refrigerator na pamalit  
$50 na rebate

Palitan ang iyong umiiral na pangunahing refrigerator gamit 

angisang	ENERGY	STAR	qualified	na	modelo	at	makatanggap	

ng $50 na rebate. 

I-recycle ang iyong lumang 
secondary refrigerator o freezer  
$30 na rebate at libreng haul-away

Upang maging kwalipikado, dapat na pambahay ang estilo ng 

inyong fridge, nasa pagitan ng 10 at 30 cubic feet at 

na-manufacture bago ang 2001.

Mga diskwento sa ilaw 
hanggang $10 na diskwento

Nag-aalok kami ng mga agarang diskwento sa mga light bulb 

at	light	fixture	na	matipid	sa	enerhiya.	Bisitahin	ang	seattle.

gov/twistandsave para sa isang listahan ng nakikilahok na 

mga retailer at para sa mga tip sa pagpili ng tamang bulb o 

fixture	para	sa	iyong	mga	pangangailangan.	

Handa ka pa bang 
magtipid?
Ang mga rebate mula sa Seattle City Light 
ay maaaring makatulong sa iyo na bumili 
ng mga teknolohiyang mas matipid, at 
magtitipid ng pera sa inyo sa paglipas ng 
mga taong darating. Maghanap ng mga 
rebate form at higit pang impormasyon sa 
seattle.gov/appliances o tumagawag sa 
isang Energy Advisor sa (206) 684-3800.

High-efficiency	ductless	 
heating and cooling system  
$1,200 na rebate

I-upgrade ang iyong electric heat sa isang ductless heating 

and cooling system na matipid sa enerhiya at magtipid ng 

25-50% sa inyong mga gastusin sa pagpapainit. Ang isang 

ductless system ay nagbibigay ng ginhawa sa buong taon, 

pinapanatili nito kayong naiinitan tuwing tag-lamig at 

nalalamigan tuwing tag-araw. Bisitahin ang seattle.gov/

ductless para sa higit pang impormasyon. 

Matipid na heat pump  
water heater  
$500 na rebate

Tigilan na ang pagwawaldas ng pera gamit ang isang luma at 

maaksayang electric water heater. Mag-upgrade sa isang heat 

pump water heater at maaaring mangalahati ang inyong 

gastusin sa pagpapainit ng tubig. 

WaterSense showerheads 
hanggang $10 na diskwento

Ang paggamit ng isang matipid na showerhead ay isa sa 

pinakamura at mabibisang paraan ng pagbabawas ng paggamit 

ng mainit na tubig. Ang average na sambahayan ay maaaring 

makatipid ng hanggang $40 bawat taon sa mga gastusin sa 

kuryente at tubig sa pamamagitan ng pag-upgrade sa isang 

WaterSense showerhead. Bumisita sa seattle.gov/light/

conserve/showerhead para sa isang listahan ng mga 

nakikilahok na retailer. 
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Seattle City Light Resources

MGA OPSYON SA PAGBAYAD NG BILL

•  Gawin itong paperless! Mag-sign up para sa electronic 
billing sa seattle.gov/light/ebill.

•  Upang magbukas, magsara o maglipat ng account, 
pakitawag ang customer service sa (206) 684-3000.

•  Awtomatikong pagbabayad sa bangko. Mag-set up ng 
awtomatikong pagbabayad ng bill sa seattle.gov/light/
accounts o tumawag sa (206) 733-9100.

•  Plano ng budget billing. Kinukuha ang average ng iyong 
mga utility bill ng nakaraang 12 buwan kumpara sa mga 
billing cycle ng bawat dalawang buwan. Para sa 
impormasyon, tumawag sa (206) 684-3345.

TULONG SA PAGBABAYAD

•  Ang mga customer na nakakatanda, may kapansanan o 
karapat-dapat ayon sa kita ay maaaring maging 
kwalipikado para sa rate discount program ng utility. Para 
sa tulong, i-email ang udp@seattle.gov o tumawag sa (206) 
684-3417.

•  Mga kasunduan sa pagbabayad o mga abiso ng pagputol 
ng serbisyo. Kung hindi mo mababayaran ang buong 
halaga ng iyong utility bill bago ang pagsapit ng 
nakatakdang petsa, tumawag sa customer service upang 
mag-set up ng plano ng pagbabayad sa (206) 684-3336.

HOME WEATHERIZATION PROGRAM

•  Mga customer na karapat-dapat ayon sa kita. Ang mga 
homeowner at renter na gumagamit ng electric heat ay 
maaaring maging kwalipikado para sa libreng 
pagpapaganda sa mga bahay nila na makakatipid ng 
enerhiya. Para sa impormasyon, tumawag sa (206) 
684-0244.

AVAILABLE ANG MGA SERBISYO NG TRANSLATION 

SA (206) 684-3800
•  Información en español 
•  Impormasyon sa Tagalog
•  中文資訊  
•  Thông tin bằng tiếng Việt
• �한국어�정보
• Macluumaad Af-Soomaali ah

Seattle City Light  
Utility Discount Program

Ang Utility Discount Program ay isang mainam na paraan 

upang paliitin ang mga bill. Ang mga customer na karapat-

dapat ayon sa kita ay makakatipid ng 60% sa Seattle City 

Light at 50% sa Seattle Public Utilities Bills.

Kung natutugunan ng kita mo ang mga kinakailangang ito, 

tawagan kami ngayon! Ikagagalak namin ang pagtantya sa 

iyong mga matitipid o ang pagtulong sa iyo na mag-enroll. 

Para sa impormasyon, tumawag sa (206) 684-3417 o 

bisitahin ang seattle.gov/save60percent

1 $2,550 $30,600

2 $3,335 $40,020

3 $4,120 $49,440

4 $4,905 $58,860

5 $5,689 $68,268

6 $6,474 $77,688

7 $6,621 $79,452

  GROSS  GROSS 
HOUSEHOLD BUWANAN TAUNAN 
LAKI KITA KITA

MGA KINAKAILANGAN SA PAGIGING KARAPAT-DAPAT AYON 
SA KITA NG 2014

Ang mga residente ng Section 8 o subsidized housing ay hindi maaaring maging 
kwalipikado



SEATTLE CITY LIGHT 
700 5th Avenue, Suite 3200  MS901-480  
P.O.	Box	34023		Seattle,	WA	98124-4023		 
(206) 684-3800
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Naka-print	sa	recycled	na	papel	na	gawa	sa	10%	postconsumer	waste	fiber.




