Tankning av
flytande gas

STÄNG AV MOTORN. LÄMNA ALLA
ELEKTRONISKA ENHETER, SOM EX.
MOBILTELEFON, KVAR I FORDONET

112

!

ANVÄND SKYDDSKLÄDER
Använd heltäckande visir och skyddshjälm.
Använd fodrade arbetshandskar helt i skinn som
skyddar mot kyla. Handskar och ärm ska överlappa
för att skydda huden mot eventuella stänk.

VID NÖDSITUATION
Tryck in knappen för nödstopp och ring 112.
Tryck endast på nödstopp vid nödsituation.

Använd heltäckande skyddskläder avsedda för
att skydda mot sträng kyla och flammor, samt
förhindra uppkomst av statisk elektricitet.

BEHÖVER DU ASSISTANS? Ring kundservice: 020-20 20 00

Använd höga skyddsskor utan snören. Byxbenen
ska överlappa skokanten så att eventuella stänk
inte kommer in i skon.

Under displayen lyser en LED-bar.
Vid rött ljus är dispensern ur funktion.
Använd annan dispenser eller ring kundservice: 020-20 20 00

SÅ HÄR TANKAR DU:
1
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Säkerställ innan tankning att samtliga munstycken är korrekt placerade helt ned i botten i
parkeringsläget. Anslut jordkabeln till fordonets
tank. När jordning är korrekt utförd tänds en grön
lampa vid tankningsmunstycket på dispenserns
kortsida, samt en lastbilssymbol på displayen.
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Rengör alltid tankningsmunstycket och
anslutningen på fordonet med dispenserns
tryckluftpistol för att undvika gasläckage och
slitage på utrustning och det egna fordonet.

SCANIA / IVECO: Om tankens tryck överstiger

10 bar behöver tanken ventileras. Anslut
ventilationsmunstycke för returledning på
fordonstanken. Öppna ventilen på fordonstanken.
Stäng ventilen igen när trycket understiger
8 bar. Placera ventilationsmunstycket på sin
ursprungliga plats. Säkerställ att munstycket når
botten i parkeringläget.
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Anslut tankningsmunstycket till
fordonstanken och tryck handtagen
framåt tills munstycket är fastlåst.
Vid problem att ansluta munstycket,
kontrollera att handtagen är helt tillbakadragna. Om inte, tryck på den röda knappen
och dra handtagen helt bakåt.
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Betala vid betalterminalen. Tankningen måste
påbörjas inom 5 minuter.

När aktuellt pris visas i displayen och pilar
lyser med fast sken kan tankningen påbörjas. Tryck
och håll ned den svarta knappen för att tanka. En
säkerhetsfunktion avbryter tankningen om knappen
släpps. Släpp knappen för att avbryta tankningen.
Tankningen avslutas automatiskt när räkneverket
avstannat. Ifall tankning skall avbrytas i förtid,
släpp den svarta knappen. OBS! Avbryt aldrig
tankning genom att trycka in nödstopp!
Nödstopp skall endast används i nödsituation.
Vänta tills
visas i displayen. Avlägsna sedan
tankningsmunstycket från fordonet genom att dra
handtagen bakåt, trycka på munstyckets röda knapp
och avslutningsvis föra handtagen helt bakåt. Placera
tankningsmunstycket på sin ursprungliga plats utan
att trycka handtagen framåt. Säkerställ att munstycket
når botten i parkeringsläget. Ett tydligt
pysande ljud hörs från hållaren när
munstycket är korrekt placerat.

Avlägsna jordkabeln.

VOLVO: Om tankens tryck överstiger 10 bar

behöver tanken ventileras genom att öppna
ventilen på fordonstanken. Stäng ventilen igen
när trycket understiger 8 bar.
Tryck på dispenserns blå knapp.
När knappen lyser är kallare gas vald.

KLART FÖR START!

