
Silakan tulis hari pengumpulan sampah di distrik anda.
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Hari Pemungutan Sampah
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Sampah dengan panjang sisi 30 cm atau lebih, sampah berat, dsb.
Printer PC, oven microwave, penyedot debu, kompor, dll.
Silakan periksa dengan saluran sampah / Aplikasi Sortasi Kota Iruma. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi Pusat
Pembersihan Umum.　☎０４－２９３４－５５４６

AC, TV (CRT / LCD / Plasma), lemari es / freezer, mesin cuci / pengering pakaian, dan komputer tidak bisa dibuang begitu saja.

Rokok elektronik, rokok panas-tidak-bakar (Mohon prioritaskan untuk kembali ke pengecer / toko daur ulang.)

Sampah besar
(Dibayar)

Samp
ah

berac
un

Baterai kering, baterai kancing, baterai isi ulang, tabung fluoresen, lampu
fluoresen kompak, lampu merkuri, termometer merkuri dan lain. * Jika ada risiko
retak, seperti tabung fluoresen, buang di dalam wadah saat membeli atau
bungkus dengan koran.

Ikt setiap jenis
dengan plastik

transparan tanpa
warna

Box kertas
Cuci, buka dan keringkan. Benda dengan lapisan aluminium di
bagian dalam, seperti kotak kertas sake, adalah Sampah Yang
Bisa Dibakar.

Kalen
g,

Botol
Kaca
dan

Botol
PET

Botol

Bilas bagian dalamnya dengan air. Tutup plastik adalah
Sampah Plastik, dan lainnya seperti mahkota adalah Sampah
Yang Tidak Bisa Dibakar. Botol untuk anggur plum adalah
Sampah Yang Tidak Bisa Dibakar.

Kaleng

Hanya kaleng minuman seperti jus dan bir, dan kaleng buah.
Kaleng lain adalah Sampah Yang Tidak Bisa Dibakar. Tidak
perlu memisahkan kaleng aluminium dan kaleng baja. Bilas
bagian dalamnya dengan air.

Botol PET
Hanya botol bertanda PET1, seperti untuk minuman ringan,
minuman beralkohol, dan kecap. Bilas bagian dalam dengan air
dan hancurkan. Tutup dan label, adalah Sampah Plastik.

Tidak perlu memisahkan koran dan selebaran.

Kardus
Lipat dan bundel. Mereka yang memiliki tulang kering
bergelombang adalah Kardus. Gespernya adalah Sampah Yang
Tidak Bisa Dibakar.

Majalah,
kertas yang

lain

Buku paperback, buku, kamus dan yang lain juga dapat buang
sebagai majalah. Kotak kertas dan kertas yang keluar dari
rumah, selain koran, majalah, kotak karton, dan karton kertas,
adalah "Kertas yang lain".

Cara Memilah dan Membuang Sampah Rumah di Kota Iruma
Pada hari pengumpulan

sampah, buanglah sampah
paling lambat pukul 8:30
pagi di tempat yang telah

Gunakan semua isi korek api gas seperti kaleng semprot (termasuk alat
pemadam api jenis kaleng semprot), tabung gas untuk kompor gas desktop, dan
korek api sekali pakai. Buang ini di kantong terbagi dari sampah yang lain
seperti sampah yang tidak bisa dibakar. (dapat membuang kaleng semprotan,
tabung gas, dan korek api dalam satu kantung.)

Sampah Yang
Bisa Dibakar

Sampah dapur(Tiriskan air dengan baik), daun- daunan dan ranting, Popok kertas(Kotoran dibuang ke toilet), kain
kotor(Potong dengan ukuran kurang dari 30cm), Spons, Kaset Tape, Video tape (termasuk kotaknya), Supatu,
Tas, Sabuk, Sandal, Boneka binatang yang kecil, Topi, Sarung Tangan, Bola untuk bisbol, sepak bola, tenis atau
golf,  Cangkang Kerang, Produk Kulit, dan lainnya. Potong seperti cabang atau papan dengan kurang dari
diameter 10cm atau kurang dan kurang dari panjang 30cm.

Sampah Yang
Tidak Bisa

Dibakar

Logam(Wajan, aluminium foil dan yang laing), Keramik, gelas kaca, peralatan elektronik rumah ukuran
kecil, produk plastik keras (sikat gigi, sendok, mainan, dan yang lain), Lampu pijar, lampu LED, payung,
mahkota botol, dan yang lain. Semua kaleng selain untuk minuman dan buah-buahan * Peralatan rumah
tangga kecil, ember, wajan, dll. Dibatasi untuk yang berukuran 30 cm atau kurang.

Jenis Contoh Membuang Sampah
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Plastik
, Vinil

Wadah, tutup, kemasan dan yang lain, dengan tanda plastik. (Seperti busa stirena, baki makanan,
kantong permen, kantong makanan beku, bungkus telur dan tahu, wadah untuk saus tomat, sampo,
deterjen, dll., Tutup dan label botol PET dan yang lain.) Pastikan untuk mencuci isinya jika terpasang.
Jika tidak bersih, campurkan sedikit demi sedikit ke dalam limbah yang mudah terbakar dan matikan.

Kertas
, Kain

Kain bekas
Pakaian, handuk, gorden dan lain. (Termasuk gorden renda).
Potong barang yang kotor, basah, dan sobek menjadi Sampah
Yang Bisa Dibakar.
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kantong plastik
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Ikat setiap jenis
menjadi salib

dengan seutas tali

Jangan gunakan
pita perekat seperti

pita karet

Ikt setiap jenis
dengan plastik

transparan tanpa
warna

Koran,
selebaran
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(1) Lepas mahkota atau tutupnya.

(2)Bilas bagian dalamnya.

(1)Bilas bagian dalamnya.

(2) Buka dan keringkan

Cara membuang (Harap gunakan salah satu metode berikut)

Biaya daur ulang Catatan

JPY 2,420～3,700 16inch  atau lebih

JPY 1,320～3,100 16inch  atau kurang

JPY 990～2,000
Yanmar saja

JPY9,900
JPY 4,730～5,600 171 liter atau lebih

JPY 3,740～5,200
171 liter atau

kurang
JPY 2,530～3,300

　

Alamat nomor telepon

- Bawalah sendiri.

- Dapat membuktikan toko tempat

barang tersebut dibeli (misalnya punya

struk)

- Tidak akan membeli

yang baru

- Tidak bisa

membuktikan toko yang

membeli penggantinya
Bayar biaya daur ulang ke toko tempat

membelinya dan buang.

* Saat membawa langsung, harap periksa tanggal dan waktu

bisnis lokasi penjemputan.

Aoi Kankyou

Kaihatsu Iruma

Eko Sutokku

Bushi 763-1, Kota

Iruma
04-2932-9980

PC yang dibeli setelah Oktober

2003 memiliki tanda daur ulang PC

yang ditempelkan padanya, dan

tidak ada biaya baru.

Kurume Unsou

Iruma Shiten

Nihongi 1278-7,

Kota Iruma
04-2935-2157

*Biaya akan dikenakan untuk transfer. ☎０３－５２８２－７６８５
* Biaya terpisah akan dikenakan jika meminta pengangkutan peralatan

rumah tangga.
Biaya daur ulang akan dikenakan

untuk pembuangan PC yang dibeli

sebelum September 2003 atau PC

rakitan sendiri.

Penunjukan tempat pengumpulan sekitar

Perusahaan

Mesin cuci

(pengering
Jika tidak ada produsen yang menagih

(produsen kebangkrutan, PC rumahan, dll.)*Harga bervariasi tergantung produsennya.

*Harga pada tabel atas adalah per April 2020 dan hanya untuk referensi. Pasokon San Ar Suishin Kyoukai

Periksa produsen dan ukurannya, beli tiket daur ulang di kantor pos,

dan tempelkan ke item tersebut.

[Aplikasi untuk pengumpulan / kontak]

Ingin membuang AC, TV (CRT / LCD / plasma), lemari es / freezer,

mesin cuci, atau pengering pakaian.

AC Jika pabrikannya dikenal

Cara membuang komputer

Karena Undang-Undang Daur Ulang Peralatan Rumah Tangga, Kota

Iruma tidak dapat mengambil AC, TV, lemari es / freezer, mesin cuci,

atau pengering pakaian yang berlaku. Ikuti prosedur di bawah ini saat

membuang barang-barang ini.

Biaya pembuangan Komputer yang tidak lagi dibutuhkan di

rumah dikumpulkan dan didaur ulang

oleh produsen.
Jenis

Cara membuang peralatan rumah tangga menurut Undang-Undang Daur Ulang Peralatan Rumah Tangga

TV

Meja resepsionis daur ulang dari masing-

masing produsen- Memiliki yang lama dan membeli yang

baru dan menggantinya

Lepaskan bagian vinil dari kotak tisu

dan menghancurkan.

Lepaskan bahan logam.

Kertas berlapis aluminium

(Seperti tutup mie gelas, dll.)

Bisa buang dengan Kertas yang lain (Contoh) Tidak bisa buang dengan Kertas yang lain (Contoh)

Kotak kertas (kotak untuk kembang gula, tisu, dll.), Buku catatan, kertas fotokopi,

amplop / kartu pos (informasi pribadinya Sampah Yang Bisa Dibakar), kertas kado,

kantong kertas, kertas memo, kalender, dudukan, penjilid kertas, inti kertas toilet,

dll.

Buang kertas berikut sebagai Sampah Yang Bisa Dibakar. Kertas pelapis vinil,

kertas sensitif tekanan, kartu pos crimping, foto, cangkir kertas, kertas lilin seperti

piring kertas, kertas tahan air kertas karbon, tanpa kertas karbon, kertas kotor,

kertas yang ditulis dengan krayon, dan kertas wangi (Sabun bubuk, kotak dupa, dll.),

Kertas pelapis tentara (tutup mie gelas, dll.), dll.
* Jika ada bahan logam yang terpasang, harap lepaskan.

Lepaskan bagian vinil

dari amplop.

Pegangan dengan proses vinil dan

kantong kertas adalah Sampah Yang

Bisa Dibakar.

Foto dan kertas yang ditulis dengan

krayon

Kertas basah dengan air atau

kertas yang diminyaki

* Bagian di mana informasi pribadi

ditulis adalah Sampah Yang Bisa

Dibakar.

Kartu pos crimping, kartu pos dengan

proses vinil, dll, adalah Sampah Yang

Bisa Dibakar

Kotak kertas dan kertas yang keluar dari rumah, selain koran, majalah, kotak karton, dan karton kertas, adalah "Kertas yang lain".

Majalah, kertas yang lain
Majalah Kertas yang lain

Seperti majalah, buku bersampul tipis, buku,

atau kamus, diikat dengan tali dan buang.

Untuk album dan file, lepaskan sambungan

logam dan ubah menjadi limbah yang

mudah terbakar. Perlengkapan logam

adalah untuk sampah yang tidak bisa

dibakar.

(1) Bundel dengan majalah, ikat ke salib

dengan tali, dan buang.

(2) Hanya barang-barang lain yang diikat

dengan tali.

(3) Pakai kantong kertas dan buang.

Harap pisahkan koran, kotak

karton, dan karton kertas.

Kain bekas Koran, selebaran Kardus Box kertas

Pisahkan menurut jenis dan buang. Jika tanggal pengambilan adalah hujan atau salju, jangan dibuang, tetapi buang waktu berikutnya.

Pakaian, handuk, tirai, dll. Jika bagian dalamnya dilapisi aluminium,

misalnya Sake, buang saja sebagai Sampah

Yang Bisa Dibakar.

Buang pakai kantong plastik

transparan tanpa warna. Tombol dan

pengencang tidak perlu dilepas. Kain

yang kotor, basah, atau sobek

bukanlah Daur Ulang Sampah.

Buang tali untuk mengikatnya ke salib.

Tidak perlu memisahkan koran dan

selebaran. Keluarkan kantong

plastik yang dibungkus pada saat

pengiriman dan buang sebagai

plastik / vinil.

Lepaskan pengait, lipat, ikat ke salib

dengan tali, dan buang. Gespernya

adalah Sampah Yang Tidak Bisa

Dibakar.

Kertas Koran / Sisipkan iklan

dengan koran

(3) Gunakan tali untuk mengikatnya ke

salib.

Aplikasi pemilahan sampah Kota
Iruma sedang dikirim

Plastik / Vinil Botol Kaleng Botol PET

Wadah, tutup, kemasan dll

(Selain daripada Botol PET)

Semua botol

(termasuk botol pecahnya)

Hanya kaleng minuman seperti jus dan

bir, dan kaleng buah. Kaleng lainnya

adalah Sampah Yang Tidak Bisa

Dibakar.

Untuk minuman ringan (jus, air mineral,

dll.) Untuk minuman beralkohol (sake,

shochu, wiski, mirin, dll.) Untuk kecap

Membuang Daur Ulang

Sampah

- Ingin biarkan pembawa membawanya

Harap bawa ke

lokasi penjemputan

yang ditentukan di

sebelah kanan.

Kami, pusat bersih, akan memperkenalkan

anda operator , silakan hubungi kami.

Lemari es / freezer

(1)Hapus tutup dan label.(2)Bilas bagian dalamnya.

(1) Lepas tutupnya.

(2)Bilas bagian dalamnya. (3) Menghancurkan

* Jika isinya menempel, cuci bagian

dalamnya. Hanya botol bertanda PET1.

(3) Buang pakai kantong plastik

transparan tanpa warna

(3) Buang pakai kantong plastik

transparan tanpa warna

(1)Bilas bagian dalamnya.

(2) Buang pakai kantong plastik

transparan tanpa warna

(4) Buang pakai kantong plastik

transparan tanpa warna

Harap pisahkan menurut jenis. Tutup bertanda plastiknya adalah Sampah plastik / vinil. tutup lainnya adalah sampah yang tidak bisa dibakar.

✕

Untuk iphone Untuk Andoroid


