Tahun Fiskal

Kita semua harus mempertimbangkan isu pengurangan sampah. “Rencana Total Kota Obu ke-6” bertujuan
untuk mengurangi sampah sebanyak 10% sampai tahun 2030. Kita dapat mengurangi munculnya sampah
dengan meningkatkan siklus pengumpulan sampah dan mendaur ulang sampahnya.
●Biaya pemrosesan kantong sampah “Besar” adalah 264 yen (tahun 2018). Biaya ini dibayar dari pajak
kota Anda.
●Pabrik pengolahan limbah - Tobu Chita Clean Center - dikelola oleh 4 kota: Obu, Toyoake, Higashiura
dan Agui. Pabrik insinerasi baru, dijuluki Ecori, selesai pada tahun 2019, tetapi harus diusahakan untuk
mengurangi beban pada fasilitasnya agar bisa digunakan untuk jangka panjang.
◎ Banyak bencana skala besar yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat bencana,
sampah yang tidak dibuang, dan disimpan di rumah, tercampur dengan reruntuhan dan puing-puing
rumah dan sejumlah besar menjadi limbah bencana. Terutama sampah besar, ketika ditinggalkan dan
tidak diproses, dapat berujung dan membahayakan integritas fisik atau kehidupan Anda. Mari berusaha
dalam kegiatan pembuangan sampah.
◎ Penggusuran ilegal adalah tindakan kejahatan. Selain denda hingga 20.000 yen yang tercantum dalam
undang-undang kota, "UU Pengolahan Limbah dan Pembersihan" memberikan denda hingga
10.000.000 yen dan hukuman penjara hingga 5 tahun.

Mengenai

Lokasi Pengumpulan dan Apa yang Harus Dilakukan

Sampah Bakar

Stasiun Sampah Daerah

Halaman 1~2

Sampah Non-bakar
Wadah dan kemasan plastik,
botol PET, aluminium, baja,
botol kaca yang dapat didaur
ulang, botol dan termos kaca
lainnya, kaleng semprot, kertas,
pakaian.

(1) Stasiun Pengumpulan Bahan Daur
Ulang Daerah
(2) Stasiun Umum Bahan yang Dapat
Didaur Ulang

Halaman 5~8

Perabot listrik (termasuk
komputer)

(1) Kotak Pengumpulan untuk
institusi publik (barang ke-30)
(2) ReNet Japan Recycle (Layanan
pengiriman ke rumah)

Sampah besar yang tidak
muat di kantong sampah
khusus

(1) Langsung dibawa ke Tobu Chita Clean Center
(2) Layanan pengumpulan sampah rumah Halaman 3~4
tangga skala besar
(3) Meminta servis pengangkut resmi

Barang yang tidak bisa diproses di
Pusat Pengolahan Limbah (Pusat
Pembersihan Limbah Tobu Chita)

Meminta toko atau perusahaan
spesialisasi dalam pemrosesan

Item yang wajib di daur
ulangnya
(Perabot listrik ke-4)

(1) Meminta toko retail elektronik
(2) Meminta perusahaan angkutan resmi
(3) Mengambil langsung ke perusahaan Halaman 11
penjual barang tersebut

Limbah bisnis (Perusahaan)

Tanyakan perusahaan spesialis
resmi

Prefektur Obu:  0562-47-2111 (umum)

Halaman 11

Halaman 4, 11

Halaman 11

Divisi Lingkungan:  0562-45-6223

Halaman utama Kota Obu: obu city aichi

Daftar Pemisahan Bahan Limbah dan Daur Ulang: halaman 10

Sampah yang tidak bisa dikumpulkan

Sampah daur ulang

Sampah

Klasifikasi

●Pengumpulan sampah bakar dan non-bakar dilakukan di stasiun sampah lingkungan. Warga lingkungan itu sendiri yang
menentukan aturan dan mengurus Stasiun, jadi diskusikan bersama diskusikan bersama sebelum mulai digunakan.
●Tanya tetangga lokasi Stasiun Sampah (gomi suteeshon) atau hubungi Divisi Lingkungan (Kankyou Ka) Prefektur Obu.
Beberapa apartemen memiliki tempat sampahnya sendiri.
●Gagak dan kucing sering menjarah sampah non-bakar. Jika orang-orang di lingkungan atau manajer apartemen memasang
kotak atau jaring untuk menjauhkan gagak, masukkan dengan hati-hati kantong sampah ke dalam kotak atau di bawah jaring.
●Kota Obu menggunakani "kantong sampah khusus" yang sama untuk Sampah bakar dan non-bakar (kantong sampah khusus
dapat dibeli di toserba di kota, dalam ukuran besar, sedang dan kecil).

Hari pengumpulan

Jalur kereta JR membagi daerah pengumpulan menjadi dua wilayah:
Wilayah Barat dan Wilayah Timur.
Sampah tetap dikumpulkan di hari libur pada umumnya.
Sampah tidak dikumpulkan pada 31 Desember sampai 3 Januari.

Stasiun umum untuk Bahan Daur Ulang
Lembaga umum (referensi).

Toyoake
Nagoya

Sampah Bakar

Sampah Bakar

Setiap minggu

Setiap minggu

Selasa
e

Kyouchou Kouminkan

Jumat
Libur pada 1 Januari (Jumat)

Aisan Bunka Kaikan

Kanda Kouminkan
Obu Kita Chuugakkou
Kitayama Shougakkou
Kanda Shougakkou
Higashiyama Kouminkan

MediasTaiikukan Obu

Nagakusa Kouminkan
Obu Nishi Chuugakkou

Obu Chuugakkou

Non-Bakar
Setiap bulan
Minggu ke-2

Hoken Center
Ishigase Kaikan
Ishigase Shougakkou

Obu Shougakkou
Prefeitura de Obu
Obu Kouminkan
Daito Shougakkou

Higashiura

Kariya

Non-Bakar
Setiap Bulan
Minggu ke-1

Yoshida Shougakkou

Rabu

Daerah

Yokone Kouminkan

Morioka Kouminkan

Obu Minami Chuugakkou

Libur pada 31 Desember (Kamis)

Supermarket Domy

Yoshida Kouminkan

Minggu ke-4

Kamis

Higashiyama Shougakkou

Supermercado Apita

Tokai

e

Kitayama Kouminkan

Kyouchou Shougakkou

Daerah

Senin

Supermarket Max Valu

Kyouwa Nishi Shougakkou

Dan

Minggu ke-3
Pusat Pengolahan Sampah

Rabu

Keluarkan sampah di Tempat Sampah
yang ditunjuk Sampai Jam 8

Jika stiker peringatan tertempel

Pagi pada

pada sampah, Siapapun yang

hari pengumpulan. Jangan dikeluarkan

mengeluarkannya tanggung jawab

dari hari sebelumnya.

untuk mengurus sampah yang
dimaksud untuk diproses.

Obu hanya memiliki satu jenis kantong

Sampah Organik
80% dari berat sampah organik
adalah cairan. Menghilangkan
cairan mengurangi jumlah
limbah.

sampah khusus. Gunakan untuk limbah
yang tidak bisa dibakar dan tidak bisa
dibakar.

Materi apapun yang dapat didaur
ulang akan dikumpulkan. Mohon

Kertas

dibawa ke Stasiun Pengumpulan

Untuk mencegah sampah meninggalkan tas,

Bahan Daur Ulang atau Stasiun

masukkan kedalam 1 kantong dan ikat.

Bahan Daur Ulang Umum.

Benda-benda yang tertutup di 2 sisi oleh 2
kantong sampah, atau dengan kantong
sampah terpasang, tidak akan dikumpulkan.

Stasiun Sampah harus dijaga kebersihannya oleh
semua orang yang menggunakannya.

Sampah yang tidak masuk kedalam
kantong plastik yang ditunjuk

Halaman 3~4

Sampah yang harus dimasukkan ke kantong sampah
Kertas
(Bukan daur ulang)
Sampah Organik
Produk Plastik
khusus

Sampah Bakar

● Peras sisa air. (Kurangi sampah
dengan menimbunkedalam kompos,
pupuk organik / sintesis.)

 Bersih dari kotoran

Sprei

Produk Karet

Tinggi hingga
40 cm.
●

Bongkar
 Bongkar dan letakkan di kantong yang ditentukan.
 Kaca dan Logam termasuk non-bakar.

 Rumput,
daun.
Buang batu
 Pemanas sekali pakai (kairo)
dan pasir.
 Saset penghilang kelembapan.  Barang kulit,
 Es daur ulang, gel termal.
dll.

●

Lampu listrik dan

lampu neon

Kaca Beling


Mebel dan papan kayu harus
ditempatkan di kantong sampah
tertentu.

PERHATIAN

 Minyak goreng

Gunakan pengeras minyak.
Serap dengan kertas atau kain.

Keramik dan Porselen

Potong cabang
Hanya cabang dengan ketebalan
Max. 5cm

 Kecuali wadah dan kemasan

Mebel Kayu

Lainnya

Kertas yang ditulis dengan
pensil atau pena, dan potongan
kertas yang dipotong dengan
gunting, adalah bahan yang
dapat didaur ulang. Masukkan
kertas robek ke dalam amplop
dan buang sebagai bahan yang
bisa didaur ulang.

Sampah yang tidak harus dimasukkan
kedalam kantong sampah

●

Sampah Non-bakar

Tips
Mengurangi
Sampah

警 告
シール
Advertência

Kemasan dan wadah plastik dan kertas
adalah bahan yang dapat didaur ulang.

Sepeda
 Tempel pemberitahuan “’不用” (fuyou).
 Jumlah sepeda yang bisa dibuang setiap
lokasi pengumpulan Max. 3.
 Lepas batere untuk sepeda listrik.

• Bungkus gelas yang pecah di koran, masukkan ke kantong sampah khusus dan, di dalam kantong, tulis われもの (waremono).

Perabot Elektrik

30 item yang ditentukan oleh
kotamadya dapat dibuang sebagai
“peralatan kecil”
Untuk selebihnya

Aluminium Kasar
• Tabung udon sekali pakai,
pelindung kompor, dll.
• Aluminium foil tipis harus
dibuang sebagai limbah
yang tidak dapat dibakar.

Benda Besi

Halaman 11

PERHATIAN
●

Selalu buang semprotan sebagai
bahan yang dapat didaur ulang.
Jika dibuang sebagai limbah

• Bungkus pisau
non-bakar, ada kemungkinan
dengan kertas.
meledak.
• Habiskan seluruh isi
korek api dan basahi ● Over Microwave
dengan air.
Bawa langsung ke

Tobu Chita Clean Center.

●Sampah besar yang tidak sesuai dengan kantong sampah yang ditentukan tidak akan dikumpulkan dari Stasiun
Sampah. Bawa langsung ke Pusat Pemrosesan Sampah (Tobu Chita Clean Center) (akan dikenakan biaya pemrosesan) atau
gunakan layanan berbayar (minta Layanan Pengumpulan Sampah Rumah Besar (Sodai Gomi Kobetsu Shuushuu Saabisu)
atau pengiriman resmi (Shuushuu Unpan Kyoka Gyousha)).
●Hanya ranting yang dipotong sesuai ukuran dan sepeda yang ditentukan (tanpa baterai, jika sepeda listrik) yang dikumpulkan
di Stasiun Sampah tanpa dimasukkan di dalam kantong sampah yang ditentukan.
●Pastikan barang tersebut hanya dibuang di toko atau perusahaan yang berspesialisasi dalam pemrosesan. Halaman 4

(1) Langsung dibawa ke Tobu Chita Clean Center
Tobu Chita Clean Center
(Pusat Pemrosesan Sampah)

Higashiura-cho, Ooaza Morioka Aza Yoshino

 0562-46-8855

41

Patuhi aturan berikut saat mengumpulkan sampah
① Mohon sampah yang dibuang dipisahkan antara bakar dan non-bakar karena tempuat pembuangannya terpisah.
② Buang sampahnya sendiri dengan mengikuti arahan dari staf Tobu Chita Clean Center.
③ Kertas (kardus, .dll), besi (kaleng aluminium, dll.), dan yang bisa didaur ulang dibuang di tempat daur ulang.

200 yen per 10 kg (biaya tetap 200 yen jika dibawah 10 kg)

Biaya

Senin - Sabtu ( Hari libur tetap operasional kecuali tanggal 31 Desember – 1 Januari ).
Jam operasi 8:30~12:00, 13:00~16:30
Hari

Toserba

Obu Shougakkou

Peta

Kantor Pemadam
Kebakaran

Nagoya
Kantor
Kelurahan
Obu

Danau
Daito Shougakkou

Pachinko
Stasiun Obu

Pabrik

Lapangan
Kolam renang air
hangat

Pabrik

TOBU CHITA
CLEAN CENTER

Obu Koukou
Pusat pengolahan air
Tobu Chita

Toyohashi

(2) Untuk yang tidak bisa mengangkut sampah sendiri
●Layanan Pengumpulan Sampah Rumah Skala Besar (Sodai Gomi Kobetsu Shuushuu Saabisu) mengumpulkan sampah langsung ke
rumah dan dikenakan biaya ¥ 1.500 untuk setiap objek, terlepas dari ukurannya.
●Jika sulit untuk membawa benda ke pintu rumah, atau tidak dapat datang pada hari pembuangan (Selasa dan Jumat), konsultasikan
dengan perusahaan angkutan resmi yang mengumpulkan limbah rumah tangga (kateikei gomi no shuushuu unpan kyoka guousha) .
Ketika jumlahnya banyak, dalam beberapa kasus, ada baiknya meminta perusahaan yang berwenang agar tidak memakan biaya.

① Menggunakan Layanan Pengumpulan Sampah Rumah Skala Besar (layanan berbayar)
Perusahaan yang diotorisasi oleh pemerintah kota, setelah membayar, mengumpulkan langsung ke rumah.
Hari dan tanggal
pengumpulan

Todas as terças-feiras e sextas-feiras
(Beroperasi pada hari libur. Libur pada
tanggal 13-18 Agustus, 30 Desember – 3
Januari)
13:00 ~ 16:00

No. telepon Pusat Layanan
Go Gomi Zero

0562–57–5530
Hari operasi

Biaya pengumpulan 1.500 yen / 1 buah sampah besar

Cara
Pendaftaran

Hubungi dari 1 bulan sebelumnya sampai 1
minggu sebelumnya dari tanggal
pengumpulan yang diinginkan ke Pusat
Pengumpulan Sampah Besar (Soudai
Gomi Uketsuke Center) (Obu Unity) dan
mendaftarkan tanggalnya.

Senin ~ Jumat
(Beroperasi pada hari libur. Libur pada
tanggal 13-18 Agustus, 30 Desember – 3
Januari)
9:00~12:00, 13:00~16:00

※ Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Pusat Layanan.
※ Pada hari pengumpulan, pendaftar harus hadir.

② Mnggunakan jasa Perusahaan Pengangkutan Resmi (layanan berbayar)
Menyewa perusahaan angkutan resmi yang mengumpulkan limbah rumah tangga (kateikei gomi no shuushuu unpan kyoka
guousha).Hubungi perusahaan secara langsung tentang biaya, hari, waktu dan metode pembayaran dan informasi lainnya.

Nama Perusahaan

Alamat

No. Telepon

Obu-shi, Ebata-cho 4-1

 0562-48-1806

P.T. Obu Unity

Oshi-shi, Kitazaki-machi, Komaba 88

 0562-47-0535

P.T. Nakanishi

Toyoake-shi, Sakae-cho, Takane 103

 0562-97-6925

Obu-shi Silver Jinzai Center (Perusahaan umum)

(3) Sampah yang tidak diterima Tobu Chita Clean Center
Minta pemrosesan barang-barang di bawah ini dari toko atau perusahaan yang berspesialisasi dalam pengolahan limbah.
Ban Kendaraan

Batere

Suntikan

Pemanas Air Listrik

Gas propane

Brankas Anti Kebakaran

Piano (non-elektronik)

Blok Beton

Kayulebih dari 2 m panjang dan
diameter 20 cm

Bola Bowling

Pasir

Batu

Pestisida

Oli

Barang-barang yang daur ulangnya diwajibkan oleh hukum. (komputer, monitor, televisi, AC, mesin cuci, lemari es)
Barang yang dianggap Limbah Industri

Halaman 11

Perahu

Pemadam Kebakaran

Halaman 11

●Pengumpulan material yang dapat didaur ulang merupakan langkah penting untuk mendorong pengurangan limbah.
●Dalam “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)” yang diangkat di Majelis Umum PBB pada bulan September 2015,
masalah limbah adalah masalah utama. Kami akan mempromosikan penggunaan sumber daya dan daur ulang barang-barang
yang dibuang sebagai sampah untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan
●Dengan kerjasama dari perusahaan disekitar Obu, kami telah merestrukturisasi fasilitas untuk Stasiun Bahan Daur Ulang Publik
agar lebih dekat dan lebih mudah digunakan dari tahun fiskal 2020.
Baru / Perubahan

Domy Obu (Fasilitas Baru), Apita Obu (2 kali sebulan→Setiap Minggu)

Kantor Kelurahan Obu (Berhenti)

Pengecualian

Stasiun Pengumpulan Bahan Daur Ulang Sekitar
◎Stasiun Bahan Daur Ulang Lingkungan dapat digunakan oleh orang-orang yang terdaftar di Asosiasi Warga. Orang-orang di
komunitaslah yang menentukan aturan dan mengelola stasiun-stasiun ini, jadi ketika Anda membutuhkan informasi tentang
giliran tugas, lokasi, hari ingatan, dll., bicaralah dengan Asosiasi Warga tempat Anda terdaftar..
◎Beberapa bangunan apartemen memiliki stasiun pengumpulan bahan daur ulang sendiri.
Bahkan ketika peringatan dikeluarkan, pengumpulan bahan yang dapat didaur ulang dilakukan oleh mobil
dari perusahaan yang berwenang (waktu pengumpulan mungkin sedikit berbeda, tergantung pada kondisi
jalan). Situasi setiap Stasiun Pengumpulan Bahan Daur Ulang berubah sesuai dengan kondisi cuaca dan
lokasi, sehingga tergantung pada orang-orang di komunitas untuk memutuskan apakah akan menunda
pengumpulan atau tidak. Namun, bahkan jika cuaca membaik, tidak akan ada pengumpulan tambahan.

Jika terjadi badai

Stasiun Publik untuk Sampah Daur Ulang (Lihat perkiraan lokasi di halaman 1)
◎Jika Anda tidak berwenang atau, karena cuaca buruk, tidak dapat membuang bahan di Stasiun Bahan Daur Ulang Lingkungan,
gunakan Stasiun Bahan Daur Ulang Publik yang diinstal di lembaga publik di bawah ini.
◎Hari pengumpulan dapat berubah. Perubahan akan dikabarkan di Informasi Resmi Obu (Kouhou Obu).

Prosedur ketika terjadi badai

Pengambilan dibatalkan ketika ada "peringatan badai" (boufuu keihou).

Lokasi Pengumpulan
Daerah Timur

Balai Kota Kitayama
(Kitayama Kouminkan) (Tempat parkir)

Tempat Olahraga Medias (Medias Taiikukan Obu)
(Sisi utara gedung, tempat parkir)

Domy Obu
(Sisi utara tempat parkir)

Max Valu Obu
(Tempar parkir sisi Coin Landry)

Daerah Barat

Apita Obu
(Sisi selatan tempar parkir)

Aisan Culture Center (Aisan Bunka Kaikan)
(Sisi barat gedung, tempat parkir)

Pusat Kesehatan (Hoken Center)
(Diantara pusat kesehatan dan Ishigase Kaikan, tempat parkir)

Salão Comunitário Yoshida (Yoshida Kouminkan)
(Tempat parkir)

Alamat

Hari Pengumpulan

Hari Senin ke -2 dan
ke-4
Hari Selasa ke -2 dan
Yokone-machi, Hirachi 191
ke-4
Kajita-cho 6-274

Jam
9:00~18:30
9:00~18:30

Momoyama-cho 1-168

Setiap hari Rabu

10:00~21:00

Toushin-cho 1-235

Hari Minggu ke-1 dan
ke-3

9:00~21:00

Meisei-cho 4-133

Setiap hari Senin

9:00~21:00

Meisei-cho 1-330
Ebata-cho 4-2
Takaoka-cho 2-2

Hari Rabu ke-1 dan
ke-3
Hari Rabu ke-2 dan
ke-4
Hari Minggu ke-1 dan
ke-3

9:00~18:30
9:00~18:30
9:00~18:30

Tidak akan ada pengambilan pada 3 Januari (Minggu) di Max Valu, atau pada 14 Oktober (Rabu) dan 30 Desember (Rabu) di Domy.

Buang sampah di Stasiun Pengumpulan
Bahan Daur Ulang yang ditunjuk sampai
jam 8 pagi pada hari pengumpulan.
Jangan dibuang dari hari sebelumnya.

Bawalah kembali tas yang Anda gunakan untuk
membawa barang daur ulang.
Ikat mulut tas linen agar bahan yang dapat didaur ulang
tidak terbang saat angin kencang berhembus.

Mengisi kotak pengumpulan hingga penuh
akan mempersulit pengangkutan, jadi
jangan melebihi 80% dari kapasitas kotak
saat membuang gelas dan besi.

Jangan menyimpan kertas dan pakaian saat hujan
karena ada risiko menjadi basah. (ambil tindakan agar
tidak basah.)

Ketika kotak pengumpulan aluminium dan
botol PET penuh, pindahkan isinya ke tas
linen.

Saat membuang botol PET atau wadah plastik dan
mengemasnya dalam tas linen, berhati-hatilah agar
tidak tercampur. Perusahaan koleksi tidak
mengambilnya jika tercampur.

Sampah Daur Ulang

Wadah plastik dan kemasan

Botol

Cangkir dan kemasan

 Wadah saus, dll.
 Wadah deterjen, sampo,
kondisioner, dll.
 Tutup, dll.

 Wadah makanan instan, puding,
bento, dll.
 Karton telur, sikat gigi, dll.

Cara pemisahan dan pembuangan
Baki

Wadah plastik dan kemasan memiliki
tanda ini.
Jika ragu, silahkan cari label ini pada
sampah anda.

 Nampan makanan mentah atau segar.
 Baki makanan siap santap, manisan
mentah, dll.
＊Bisa menggunakan jasa pengumpulan
di supermarket

①Bilas dan keringkan bagian dalamnya.
※
Jika kotorannya tidak dicuci,
buanglah itu sebagai sampah yang tidak
bisa disembuhkan.

Tas dan Plastik

•
•
•
•

Peredam benturan

Lapisan,Jaring

Kemasan beku, kemasan mie instan. • Jeruk, bawang, dll.
• Jaring styrofoam yang
Kantong sayuran, soba, roti, dll.
melindungi apel, persik, dll.
Film makanan segar.
Permen dan kemasan permen.

• Isopores yang melindungi
peralatan rumah tangga.
• Bubble wrap, dll.

②Tempatkan dalam tas transparan
atau semi-transparan.
(Ini juga bisa menjadi kantong
sampah khusus Obu)
※ Jangan letakkan benda plastik,
seperti ember dan gelas.
③Ikat mulut tas dan letakkan di tas
linen.

Aluminium

Botol Pet

Botol dengan tampilan PET1

shouyu, cuka, kaldu berbasis
shouyu, dan bumbu lainnya;
produk dan saus bebas minyak.

①Lepaskan tutup dan label. (dibuang sebagai
kemasan dan wadah plastik)
②Cuci dan keringkan interiornya.
③Gepengkan

Jika ada tanda
diatas, Botol dengan
warna pun juga
termasuk

Kaleng aluminium

Panci aluminium, kama,
dan wajan

Ketel aluminium

①Separe.

Jangan digepengkan.
Jika ada tutup, tutupannya
dibuang ke sampah non-bakar.
Tutup (aluminium atau besi)
kaleng makanan adalah bahan
yang dapat didaur ulang

＊ Barang aluminium yang tidak disebutkan di sini tidak dapat didaur ulang.
Panci besi, kama, dan wajan

Ketel besi

Besi

Kaleng besi

②Lave e seque
o interior.

Jika memungkinkan, lepaskan
pegangan dan pegangan dari
pot dan wajan.
Cara memisahkan aluminium
dari besi:
Bawa magnet dekat dengan objek
dan, jika menempel, itu adalah besi;
jika tidak menempel, itu aluminium.

＊ Barang besi yang tidak disebutkan di sini tidak dapat didaur ulang.
Bersambung ke halaman berikutnya

Cara pemisahan dan pembuangan

Botol kaca
lainnya

Botol kaca yang
bisa dikembalikan

Sampah Daur Ulang
Botol 1,8 L

Botol minum

Botol jus

Botol minyak

Botol cuka

① Lepaskan tutup dan lainnya
※Tutupnya harus dilepas
② Cuci dan keringkan isinya
※ Buang barangbarang plastik seperti
kemasan dan wadah
plastik. Buang alat
kelengkapan logam
sebagai limbah yang
tidak bisa dibakar.

Wadah makan dan minuman lainnya

Botol
/ wadah kosmetik
E
※ lampu dan kacamata
“Limbah non-dibakar”
Kaleng deodoran

Kaleng semprotan

Kotak Penyimpan
Kotak botol bir dan botol 1,8 L

Garrafas de cerveja
Ukuran
besar,
medium,
kecil

Hanya warna
coklat dan
hijau.

Insektisida

Semprotan rambut

Kaleng gas

Kaleng gas untuk camping

※ Untuk menghindari ledakan di gerobak dan fasilitas pengumpulan, jangan dibuang sebagai sampah non-bakar.

Koran dan brosur

Makalah lainnya

Ikat dengan tali

Kemasan dan
kantong kertas

Kotak karton

Perusahaan yang melayani
kotamadya memiliki lambang
berikut:

Kertas

Ikat dengan tali
Majalah dan pamflet
Ikat dengan tali

Kotak kertas PAK

Perhatian!

Ada pengambilan liar
bahan
daur ulang
(terutama kertas).

Buang hanya pada hari pagi tanggal pembuangan.

※Bisa dicampur
Kotak kardus

① Gunakan sampai isinya habis.
※ Buka tutupnya dan
buang sebagai
kemasan dan wadah
plastik.
※ Dapat terbakar!
.
② Jangan menembus
kaleng.

“Melayani Kota”
Pengambilan liar materi daur ulang adalah kejahatan.

Ikat dengan tali

Kertas kecil
1.000ml atau 500ml

＊Tidak termasuk PAK yang
dalamannya dilapisi
aluminium

Letakkan kertas kecil bersama-sama di dalam kantong kertas atau amplop.
Buang logam dan sterofoam

Pakaian terbuat dari kain

Roupas

＊ Buang sebagai sampah non-bakar:

Kantong transparan atau

※ Sweater wol dapat dikumpulkan jika dalam bentuk pakaian..

semi-transparan (Bisa
menggunakan kantong sampah kota
yang ditunjuk)

 Pakaian terlalu kotor
 Produk vinil / plastik
 Syal, sarung tangan
 Bantal
 Selimut, guling

 Produk karet.
 Produk kulit
 Pakaian dalam
 Barang yang berisi bulu
atau kapas

Pertanyaan yang Sering Ditanya
P
P

Apakah kantong (kemasan) berwarna perak di sisi belakang dapat didaur ulang atau non-bakar?
Jika memiliki tanda PURA (プ ラ) adalah bahan
R yang dapat didaur ulang.Jika tidak, itu adalah sampah
Sampah
yang tidak bisa terbakar.
daur
ulang?
Mengapa botol PET harus digepengkan dan kaleng besi dan aluminium tidak?
Setelah dikumpulkan, kaleng-kaleng tersebut dimasukkan di dalam mesin, membentuk balok-balok
R yang akan diangkut. Kaleng yang digepengkan aka hancur ketika dikompresi menjadi balok.

Sampah nonbakar?

P

Apakah saya perlu melepas label kertas dari botol dan gelas? Apa yang harus dilakukan ketika ada alat plastik di mulut botol?
Label kertas tidak perlu dilepas. Jika memungkinkan, lepaskan perangkat plastik dari botol.
R Jika sulit, setidaknya cabut tutupnya (Jika Anda memelintirnya, lebih mudah untuk melepasnya).

P

Saya akhirnya membuang kaleng sebagai sampah non-bakar.
Selalu buang sebagai sampah daur ulang. Kebakaran telah terjadi di mobil pengumpul dan fasilitas pemrosesan.
R Pada saat itu pemrosesan sampah dapat dihentikan, menggangu kehidupan setiap orang.

P

Dulu pernah direkomendasikan untuk membolongi bagian bawah kaleng semprotan kosong. Apakah sudah berubah?

R

Kami memutuskan untuk mengumpulkan kaleng tanpa tertusuk untuk menghindari kebakaran dan cedera saat menusuk.

Kemasan dan wadah
plastik

Kemasan Kotor

Produk yang bukan kemasan atau wadah
●Kaset, kaset video, sampul CD, dll.
●Ember, gantungan, barang pecah belah, mainan, penggaris, pelindung kertas (shitajiki), dll.

※ Jika kotoran dihilangkan, kemasan
menjadi bahan yang dapat didaur ulang.

Botol PET

Botol PET Kotor

Botol PET tanpa merek PET
Botol tanpa tanda ini.

●Botol PET minyak dan
saus.

Sampah
Bakar

Koran Kotor

Kotak sake PAK, dll.
●Kotak sake PAK, dll.
●Kotak dilapisi dengan
aluminium atau plastik.
●Kotak kecil
(kurang dari 500ml).

Kertas

Kotak tanpa tanda ini

Setelah dibersihkan, jika tidak memiliki lapisan
aluminium menjadi bahan yang dapat didaur ulang.
Kertas Termal
●Kertas FAX, dll.

Benda Beling
●Plat, Kaca slide

Kertas karbon

Kertas Lapisan

●Panduan pesanan ekspres
(takkyuubin), dll.

Tutup resin kaca

Kendi Keramik

●Tutup botol kaca

Gelas

Sampah
Non-bakar

Pengumpulan Sampah Lainnya
Recarregáveis e tipo
botão

Baterai alkaline, mangan, atau sel kancing litium

Baterai bekas

Termometer
air raksa

Kumpulkan ke dalam kotak
pengumpulan di fasilitas publik kota,
dll.

Bawa ke Balai Kota (Divisi Lingkungan) atau
Balai Komunitas (Kouminkan). Berhati-hatilah
agar tidak pecah saat dibawa.

＊ Jika rusak menjadi sampah non-bakar.

Selimut bulu
atau bulu
angsa

Jenis baterai isi ulang tombol
Bawa ke toko elektronik, dll.

Pengumpulan ini berlangsung pada
waktu yang terbatas di Festival
Industri dan Budaya (Sangyou
Bunka Matsuri), dll. Program ini bias
dilihat pada Informasi Resmi Obu
(広 報 お お ぶ).

Pisahkan sampah menjadi: Bakar (B atau 可燃), Non-bakar (NB atau 不燃) dan Daur Ulang (DU atau 資源). Sebagian dari Perabot Kecil (PK atau 小型 家電) dikumpulkan di Balai kota (kouminkan).Bawa ke Tobu Chita Clean Center (CC atau 直接 搬
入) sampah non-bakar atau non-bakar yang tidak muat dalam kantong sampah tertentu. Perhatian: ada juga sampah yang tidak dikumpulkan (TDatau 収集 不可) oleh pemerintah kota.
(★) Barang dengan tanda ini tidak dapat dikumpulkan oleh pemerintah kota, menurut "Undang-undang Daur Ulang Alat". Secara pribadi dimohon untuk dikumpulkan ke toko atau perusahaan resmi.

Nama barang
あ

い

う
え
お

か

き

く

け

こ
さ

し

す

せ

Hal yang harus diperhatikan

Besi
Kertas tebal (kotak permen, kardus)
Aluminium foil (tebal)
Aluminium foil (tipis)
Kaleng aluminium
Lembaran kaca
Piring kayu, papan tulis
Pakaian (terbuat dari kain)
Pakaian (yang tidak terbuat dari kain)
Pot tanaman (keramik, porselen)
Pot tanaman (plastik)
AC (domestik) (★)
Sepeda motor
Minyak (dari sepeda dan sepeda motor)
Pemanas oli (model sirkulasi oli)
Tutup (botol bir, dll.)
Mainan (kayu, kain, plastik)
Mainan (logam)
Audio mobil, radio mobil
Tirai
Sistem navigasi mobil
Karpet, karpet (jika tidak pas di tas)
Kerang, kerang
Cermin
Payung
Kompor, kompor (jika tidak pas di tas)
Ukuran semprotan gas bisa
Wadah mie instan (plastik)
Kertas (bersih dan kering)

NB
DU
NB
B
DU
NB
B
DU
B
NB
B
TD
TD
TD
CC
NB
B
NB
PK
B
PK
CC
B
NB
NB
CC
DU
DU

Kertas (kotor atau basah)
Popok kertas sekali pakai
Alat cukur sekali pakai
Kemasan kertas Pak (susu, jus, dll.)
Kemasan kertas Pak (sake, dll.)
Kamera foto, camcorder
Kacamata: kacamata, asbak, barang pecah belah
Barang kulit
Kaleng (selain minum)
Kaleng (dari minuman)
Sachet penghilang kelembaban
Cabang pemangkasan (ketebalan hingga 5 cm)
Cabang pemangkasan (ketebalan 5 hingga 20 cm)
Cabang pemangkasan (ketebalan di atas 20 cm)
Kimono
Pemanas air (model kyuutouki)
Kemasan susu
Aman (tahan api)
Kotak es (jika tidak di dalam tas)
Sepatu (sepatu kulit, sepatu kets, dll.)
Stoking
Rumput, semak
Lampu neon
Karpet Diatom (keisoudo matto)
Handset ponsel
Mesin game
Klub golf (jika tidak masuk kantong)
Tas golf (jika tidak masuk kantong)
Blok beton
Kursi gaya Jepang (tanpa kaki) (zaisu) (jika tidak masuk kantong)
Majalah dan katalog
Bantal gaya Jepang (zabuton) (jika tidak masuk kantong)
Sepeda roda tiga
CD, DVD (termasuk kasing)
Sepeda
Bagian-bagian sepeda
Laci, kotak serbaguna (besi)
Laci, kotak serbaguna (plastik)
Pemadam api
Minyak nabati (minyak cair)
Wadah minyak goreng (kaleng, botol)
Wadah minyak nabati (botol pet)
Jurnal
Pemasak nasi (listrik atau gas)
Koper, koper (Jika tidak terbuat dari logam dan jika tidak muat di dalam
kantong)
Ski atau papan luncur salju
Kaleng baja
Produk stainless steel
Heater (sutoobu) (jika tidak masuk kantong)
Pasir
Pasir (hanya untuk sisa penggunaan hewan peliharaan)
Kaleng semprot
Tirai bambu (sudare)
Mesin cuci atau pengering (★)
Kipas (jika tidak masuk kantong)

B
B
NB
DU
B
PK
NB
B
DU
DU
B
B
CC
TD
DU
TD
DU
TD
CC
B
B
B
NB
NB
PK
PK
CC
CC
TD
CC
DU
CC
NB
B
NB
TD
NB
B
TD
TD
DU
B
DU
NB

B

CC
CC
B
NB
CC
TD
NB
DU
B
TD
CC

Tambah dan ikat sebelum dibuang.
Pelindung kompor, pot udon sekali pakai.
Aluminium foil, dll.
Bilas bagian dalam. Jangan diremas.
Bungkus dengan koran dan tulis "われもの(waremono)"
Potong hingga 60 cm.
Masukkan kantong transparan atau semi-transparan.
Jaket, bantal, pakaian dalam.

Toko dengan otorisasi atau bawa ke lokasi yang ditunjukkan.
Toko atau perusahaan khusus.
Toko, pom bensin, dll.
Minyak bisa tetap di dalam. Ini bisa menjadi sampah yang tidak bisa dibakar.
Jangan membuang botol dengan stopper.

Simpan atau setorkan sebagai "Peralatan Kecil yang tidak digunakan" di Balai kota (kouminkan), dll.
Biarkan dalam ukuran yang pas di tas khusus.
Simpan atau setorkan sebagai "Peralatan Kecil yang tidak digunakan" di Balai kota (kouminkan), dll.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas di kantong, bisa jadi Sampah Terbakar.
Bungkus dengan koran dan tulis "われもの(waremono)"
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas di kantong, bisa jadi Sampah Non-Bakar.
Gunakan sampai akhir dan jangan menembus kaleng.
Cuci bagian dalam dan tempatkan dalam kantong transparan atau semi-transparan.
Ikat setelah mengurutkan berdasarkan jenis: ① koran, majalah pamflet②, kertas pembungkus, kardus
③ kotak kardus ④ kemasan kertas (pak).
Membuang kotoran di toilet.
Bungkus dengan koran sebelumnya.
Cuci dalam, buka dan ikat.
Kemasan dengan aluminium atau plastik di dalamnya.
Simpan atau setorkan sebagai "Peralatan Kecil yang tidak digunakan" di Balai kota (kouminkan), dll.
Bungkus dengan koran dan tulis "われもの (waremono)"
Lepaskan bagian logam sebanyak mungkin.
Keluarkan kontennya. Pisahkan baja dari aluminium.
Bilas bagian dalam. Pisahkan baja dari aluminium.
Dipotong dengan panjang kurang dari 60 cm, dasi dan deposit (tidak perlu dimasukkan ke dalam tas khusus).
Panjangnya hingga 2 meter.
Perusahaan khusus.
Buang sebagai pakaian dalam limbah yang dapat didaur ulang.
Toko atau perusahaan khusus.
Cuci bagian dalam, buka, gabung, dan ikat.
Toko atau perusahaan khusus.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika masuk ke kantong, bisa jadi Sampah Terbakar.
Sepatu safety dengan logam termasuk sampah non-bakar.
Bersihkan tanahnya.

Simpan atau setorkan sebagai "Peralatan Kecil yang tidak digunakan" di Balai kota (kouminkan), dll.
Keluarkan baterai dan setorkan sebagai "Peralatan Kecil yang tidak digunakan" di Balai kota (kouminkan), dll.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika masuk kedalam kantong, bisa jadi Sampah Non-Bakar.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika masuk kedalam kantong, bisa jadi Sampah Terbakar.
Toko atau perusahaan khusus.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika masuk kedalam kantong, bisa jadi Sampah Non-Bakar.
Digabung dan ikat.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika masuk kedalam kantong, bisa jadi Sampah Terbakar.
Tempel kertas yang ditulis “不用 (FUYOU)”. (tidak ada kantong)
Tempel kertas yang ditulis “不用 (FUYOU)”. (tidak ada kantong)
Toko atau perusahaan khusus

Toko atau perusahaan khusus.
Ini adalah limbah yang tidak dapat dibakar jika dipadatkan atau diserap dalam kain atau koran
Gunakan semua isinya sebelum dikumpulkan.
Gunakan semua isinya sebelum dikumpulkan.
Ikat bersama dengan brosur lalu kumpulkan
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas masuk kantong, bisa jadi Sampah Terbakar.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar.
Bilas bagian dalam sebelum disimpan. Jangan diremas.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas di kantong, bisa jadi Sampah Non-Bakar.
Toko atau perusahaan khusus
Mainkan perlahan, dalam jumlah kecil.
Gunakan semua konten dan jangan menembus kaleng.
Potong-potong lebih kecil dari 60 cm.
Toko, perusahaan resmi atau lokasi yang diindikasikan.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika masuk kantong, bisa jadi Sampah Non-Bakar.

Nama barang
そ Penyedot debu (jika cocok di dalam tas)
Sofa

Hal yang harus diperhatikan
CC
CC

た Termometer (merkuri)

ち

つ

て

Termometer (elektronik)
Ban (mobil, motor)
Ban karet (sepeda, unicycle)
Pemasak meja (kompor gas portabel)
Laci (tansu)
Kotak kardus
Mangkuk (chawan)
Kursi bayi
Jarum suntik (termasuk jarum)
Selebaran, iklan, sisipan koran
Pemanas sekali pakai (kairo)
Meja, kursi (logam)
Meja, kursi (kayu)
Tanah
Televisi (★)
Matras elektrik (jika tidak pas di dalam tas)
Alat cukur listrik
Bola lampu
Organ elektronik
Kamus elektronik
Rokok elektronik, tembakau yang dipanaskan
Oven microwave
Mesin telepon (faks)

NB
TD
B
NB
TD
DU
NB
CC
TD
DU
B
CC
CC
TD
TD
CC
PK
NB
TD
PK
NB
TD
NB

Baterai (alkali, mangan, jenis tombol lithium)

と

な
の
は

ひ

ふ

へ

ほ

ま
み
も
や
ら
れ

Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas masuk kantong, bisa jadi Sampah Non-Bakar.
Minta tolong kepada toko penjual dan dapat dikumpulkan sebagai sampah besar
Balai kota atau aula komunitas (kouminkan). Jika rusak, itu menjadi sampah bakar.
Toko atau perusahaan khusus.
Keluarkan kaleng gas dan baterai.
Minta tolong kepada toko penjual dan dapat dikumpulkan sebagai sampah besar
Ikat sebelum dikumpulkan.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas masuk kantong, bisa jadi Sampah Terbakar.
Bawa ke institusi medis.
Ikat dengan koran sebelum dikumpulkan.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas masuk kantong, bisa jadi Sampah Non-Bakar.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas masuk kantong, bisa jadi Sampah Bakar.
Toko atau perusahaan khusus.
Toko dan diotorisasi atau bawa ke lokasi yang ditunjukkan.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas masuk kantong, bisa jadi Sampah Bakar.
Kumpulkan sebagai "Perabot yang telah digunakan" di Balai Kota (kouminkan), dll.
Toko dan diotorisasi atau bawa ke lokasi yang ditunjukkan.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas masuk kantong, bisa jadi Sampah Bakar.
Kumpulkan sebagai " Perabot yang telah digunakan " di Balai Kota (kouminkan), dll.
Toko dan diotorisasi atau bawa ke lokasi yang ditunjukkan.
Kumpulkan ke dalam kotak koleksi Fasilitas publik.

Baterai (dapat diisi ulang dan jenis tombol)
Keramik, barang pecah belah, porselen
Minyak tanah
Forninho (pemanggang roti), pemanggang roti
Styrofoam atau baki plastik (telur, dll.)
Pisau, benda tajam
Panci (besi, berenamel, dll.)
Limbah organik
Alat pertanian
Pestisida (baik cair atau padat)
Daun
Abu
Baterai
Kembang api
Isopores (pengurang dampak)
Komputer (CPU)
Komputer (hanya monitor)
Komputer (aksesori)
Gantungan (kayu, plastik)
Kaset Video
Perangkat video, camcorder
Gelas (makanan, kosmetik)
Piano
Heater (fan hiitaa) (jika pas masuk kantong)
Penutup, cover (logam)
Penutup, cover (plastik)
Kasur (futon) (jika pas masuk kantong)
Wajan (besi, aluminium)
Artikel plastik
Vas (plastik digunakan untuk berkebun)
Printer (jika tidak pas masuk kantong)
Tabung propane
Kaleng sisa makanan hewan peliharaan
Botol hewan peliharaan
Kereta dorong bayi
Helm (plastik)
Cat, cat dinding

TD
NB
TD
NB
DU
NB
DU
B
TD
TD
B
B
TD
B
DU
PK
TD
NB
B
B
PK
DU
TD
CC
NB
DU
CC
DU
B
B
CC
TD
DU
DU
CC
B
TD

Kaleng cat
Dudukan toilet (termasuk yang dengan fungsi washlet)
Bola bowling
Bola (golf, baseball, sepak bola, dll.)
Kertas pembungkus
Termos listrik (Potto)
Galon polietilen (dari minyak tanah)
Es yang dapat digunakan kembali, gel termal
Kasur (dengan pegas)
Kasur (tanpa pegas)
Mesin jahit (jika tidak pas di tas)
Selimut (jika tidak di dalam tas)
Jemuran (besi atau stainless steel)
Pondasi jemuran (beton)
Ketel (besi atau aluminium)
Korek api gas
Radio memutar kaset (tidak termasuk mobil)
Kulkas, freezer, lemari es (★)

NB
NB
TD
B
DU
NB
B
B
TD
CC
CC
CC
CC
CC
DU
NB
CC
TD

Masukkan ke dalam kotak koleksi di toko.
Toko atau pusat pengisian bensin.
Dikumpulkan juga di Supermarket.
Bungkus slide dengan koran dan kumpulkan.
Jika karat atau kotoran yang menempel, itu adalah sampah Non-bakar.
Kuras airnya.
Toko atau perusahaan khusus.
Toko atau perusahaan khusus.
Basahi dengan air dan buang sedikit demi sdikit.
Toko atau perusahaan khusus.
Basahi dengan membasahi bagian kimia mudah terbakar dengan air.
Masukkan kantong transparan atau semi-transparan.
Bawa ke pabrik atau Balai Kota sebagai "Alat bekas" ke Balai Kota (kouminkan), dll.
Bawa ke pabrik atau Balai Kota untuk Promosi Pengurangan, Penggunaan Kembali, dan Daur Ulang Komputer (Pasokon 3R Suishin Kyoukai).
Jika dibuang bersamaan dengan komputer, menjadi "Elektronik Kecil bekas"
Bagian logam (pengait), jika di, adalah sampah non-rbakar
Kumpulkan sebagai "Perabot kecil bekas " di Balai Kota (kouminkan), dll.
Cuci bagian dalam dan lepaskan tutupnya.
Toko atau perusahaan khusus
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas masuk kantong, bisa jadi Sampah Non-Bakar.
Masukkan kantong transparan atau semi-transparan.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas masuk kantong, bisa jadi Sampah Bakar.
Jika memungkinkan, lepaskan kabel.
Artikel: Sampah Bakar. Kemasan: Bahan daur ulang.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas masuk kantong, bisa jadi Sampah Non-Bakar.
Toko atau perusahaan khusus.
Bilas bagian dalam sebelum dibuang.
Bilas bagian dalam dan remas. Tutup dan beri label: R
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas di kantong, bisa jadi Sampah Bakar.
Toko atau perusahaan khusus. Jika ada di kain atau koran, itu adalah Sampah Bakar.
Jika kontennya dipadatkan, itu adalah Sampah Non-bakar.
Habiskan isinya sebelum dibuang.
Jika Bagian-bagian yang hanya terbuat dari plastik, menjadi sampah Bakar. Toilet menjadi sampah tidak bisa dikumpulkan.
Toko atau perusahaan khusus.
Digabungkan dan ikat. Bisa digabungkan bersama kardus dan majalah.
Habiskan isinya.
Jika pegas dihilangkan, dapat dibawa ke Clean Center (CC) atau dikumpulkan sebagai sampah besar.
Minta bantuan toko penjualnya atau dapat dikumpulkan sebagai sampah besar.
Bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika masuk kedalam kantong menjadi sampah Non-bakar.
Bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika masuk kedalam kantong menjadi sampah Bakar.
Bisa dikumpulkan sebagai sampah besar.
Minta bantuan toko penjualnya atau dapat dikumpulkan sebagai sampah besar.
Pisahkan dalam besi dan aluminium. Jika berkarat atau terbakar dengan buruk, itu adalah sampah Non-Bakar.
Gunakan semua konten dan pastikan api tidak dapat menyala.
Itu juga bisa dikumpulkan sebagai sampah besar. Jika pas di kantong, bisa jadi Sampah Non-bakar.
Toko atau perusahaan resmi, atau dibawa ke tempat seller yang ditunjuk.

●Computer Recycling Act mencakup komputer pribadi dan LCD Monitor. Desktop dan komputer notebook dikumpulkan oleh
fasilitas umum karena 1 dari 30 perangkat elektronik kecil diizinkan, di samping itu, dikumpulkan oleh ReNet Japan Recycle,
yang telah menandatangani perjanjian dengan Obu untuk mengumpulkan melalui layanan pengiriman ke rumah.
●Di fasilitas umum, monitor LCD dan baterai saja tidak dapat dikumpulkan, jadi tanyakan informasi kepada produsen. Dalam
kasus transformator (adaptor) tanpa bagian lain, buanglah sebagai sampah Non-Bakar.
Pengambilan
gratis

Pengumpulan Fasilitas Umum

Pengambilan oleh Layanan Pengiriman Rumah

30 item yang dikumpulkan
Peralatan sehari-hari
Sound System
●Alat cukur listrik
●Perekam suara IC
●Kamus elektronik
●Pemutar CD/MD portabel
(Kalkulator tidak dikumpulkan)
●Mp3 player (hard disk, Flash
●Adaptador AC (semua jenis kabel
USB, atau memory card)
ke steker dinamik)
Peralatan Transmisi
●Telpon seluler
●Terminal PHS (penggunaan umum)
●Komputer (desktop dan notebook)
※Monitor saja tidak akan dkumpulkan
●Terminal tipe tablet
※Dapat berupa kamus elektronik
●Hard disc drive
Perangkat game
●Game portabel
●Game non-portabel

ReNet Japan Recycle
(Perusahaan yang menandatangani perjanjian dengan Obu)

Peralatan video / gambar
●DVD/vídeo player
●Perekam / Blu-ray Disc player
●Digital tuner (tv kabel/CS)
●Vídeo Camera
●Camera film / digital
(tidak termasuk kamera bekas)

● ReNet Japan mengumpulkan perangkat
elektronik kecil yang digunakan dari rumah anda
menggunakan layanan pengiriman rumah
(takyuubin). Lebih dari 400 jenis produk
dikumpulkan, seperti komputer dan ponsel.
●Permintaan pengumpulan di rumah hanya dapat
dilakukan melalui situs web.

Peralatan Mobil
●Perangkat ETC
●Alat VICS
●Sound Amplifier
●Tuner
●Radio
●Sistem navigasi
●Pemutar CD/ MD /DVD

Untuk informasi lebih lanjut
tentang produk, persyaratan
pengumpulan, dll., Lihat beranda
ReNet Japan Recycle.

ReNet Japan

Lokasi Pengumpulan

Nama Fasilitas
Obu Kouminkan
Yokone Kouminkan
Kanda Kouminkan
Kitayama Kouminkan
Higashiyama Kouminkan
Kyocho Kouminkan
Nagakusa Kouminkan
Yoshida Kouminkan
Morioka Kouminkan
Ishigase Kaikan
Balai Kota Obu

Alamat
Obu-shi, Chuo-cho 4-195
Obu-shi, Yokone-machi, Hirachi 295
Obu-shi, Kanda-cho 3-115
Obu-shi, Kajita-cho 6-274
Obu-shi, Oiwake-cho 2-341
Obu-shi, Kyowa-cho 2-8-2
Obu-shi, Meisei-cho 2-60
Obu-shi, Takaoka-cho 2-2
Obu-shi, Morioka-cho 4-7
Obu-shi, Ebata-cho 4-1
Obu-shi, Chuo-cho 5-70

Telepon
48-1007
46-7722
46-2620
48-6015
47-1498
46-4931
48-5444
46-2123
46-0435
48-0588
47-2111

Lokasi Pengumpulan
Tempatkan baterai yang dapat diisi ulang di
dalam kotak pengumpulan di toko-toko yang
mendukung daur ulang Jepang.
Pusat Daur Ulang Baterai
Isi Ulang Portabel (JBRC)

※ Bawa barang pada jam buka fasilitas (di balai kota, jam kantor).
※ Hapus data pada perangkat. ※ Saat Anda membawanya, hubungi petugas instalasi.

Tanyakan toko peralatan
utama atau perusahaan
angkutan resmi

Daur Ulang Perabot Rumah

Ketika peralatan ini tidak lagi digunakan, buang mereka menggunakan salah satu metode di
bawah ini (dari ① ke ③). Harga adalah harga yang dikeluarkan oleh produsen alat rumah
tangga utama. Kupon Daur Ulang Peralatan (Kaden Risaikuru Ken) dapat dibeli melalui pos
setelah pembayaran biaya daur ulang.
TV

AC

Mesin cuci dan
pengering

Kulkas dan freezer
(termasuk minibar)

Pemadam
Ap
Perusahaan yang memproses alat pemadam kebakaran (layanan berbayar)
Marutake (KK.)

(Obu)

 0562-47-2727

(KK) Goudou Bousai

(Tokai)

 052-601-3237

(Tokai)
(Toyoake)

 052-603-0621
 0562-97-5502

(Higashiura)

 0562-83-8008

Fukatsu Shouten
Tokai Bousai Kiki (KK)
Karumutekku

Asosiasi Industri Pemadam Api Jepang, dalam kemitraan dengan
perwakilan penjualan di wilayah tersebut, juga melakukan pemrosesan.

ferpc

Limbah bisnis (Limbah komersial)
Setiap perusahaan, yang berupaya mengurangi dan mendaur ulang limbah,
bertanggung jawab untuk meneruskan limbah yang dihasilkannya ke pemrosesan
yang benar, baik perusahaan itu menyewa perusahaan khusus atau tidak.

Besar: 2.970 yen
Kecil : 1.870 yen

990 yen

Metode Pembuangan
① Meminta toko alat besar
② Meminta perusahaan angkutan resmi
③ Bawa langsung ke perusahaan yang ditunjuk

2.530 yen

Besar: 4.730 yen
Kecil : 3.740 yen

Jangan membuang sampah yang dihasilkan dalam kegiatan
bisnis (komersial) di stasiun sampah.
Perdagangan

Restoran

Perusahaan atau industri

Hal-hal yang Diperlukan
Biaya daur ulang dan biaya pengiriman
Kupon daur ulang peralatan rumah tangga
dan Biaya pengiriman
Kupon daur ulang peralatan

※Perusahaan yang ditunjuk terdekat (konfirmasi lokasi pengambilan, waktu, dll.):
Okayama-ken Kamotsu Unsou –Cabang Nagoya Minami (Tokai-shi) 052-603-3011

Obu memiliki sertifikat "Kota Biomassa Industri". Untuk mendaur ulang limbah
makanan, gunakan fasilitas biogas dan pembangkit energi Obu Unity perusahaan.
Bahan daur Ini dapat dikumpulkan di Balai Kota Obu, pada hari Selasa ke-2
ulang dari
dan Selasa ke-4 setiap bulan, antara pukul 13:30 hingga 15:00.
perusahaan Cari tahu di Website Balai Kota tentang artikel yang diizinkan.

