
          

     
 

 הוראות שימוש וזהירות
 

 במיכלי דלק ניידים בעלי משפך גמיש הוראות שימוש
 

 מלא בדלקכאשר הוא מיכל השינוע המיכל בדלק ומילוי 
 .יש להסיר את מכסה המיכל

 .יש להסיר את המעצור והמשפך שצבעם צהוב
 .מיכל הדלק הנייד בכמות הדלק הרצויהיש למלא את 

 .יש להחזיר את המשפך הצהוב אל המיכל כאשר צידו החיצוני מופנה אל תוך המיכל
 ני של המשפך צמוד אטם גומי השחור.יש לוודא כי אל צידו החיצו

 .יש למקם את המעצור הצהוב בקצה המשפך הצהוב
 ש להבריג את מכסה המיכל אל המיכל.י

 .הנעילה שעל המיכל עוטפת באופן מלא את מכסה המיכליש לוודא שטבעת 
 .בעת שינוע יש לוודא שהמיכל קשור היטב וכי אין ביכולתו לנטות לצדדים

 
 הכנת המיכל לתדלוק

 .יש להסיר את מכסה המיכל
 .יש להסיר את המעצור והמשפך שצבעם צהוב

 .כליש להעביר את המשפך דרך מכסה המיכל ולנעול היטב את המכסה אל המי
 .יש לוודא שטבעת הנעילה שעל המיכל עוטפת באופן מלא את מכסה המיכל

 
 תדלוק והפסקת התדלוק

 .יש לוודא כי הכלי הממונע אותו רוצים לתדלק כבוי
 .יש להחדיר את קצה המשפך אל תוך מיכל הדלק של הכלי הממונע

 .להתחלת התדלוק יש להרים מעלה את צידו האחורי של המיכל
 .ק יש להוריד מטה את צידו האחורי של המיכללהפסקת התדלו

 
 אחסון לאחר תדלוק

 .יש להסיר את מכסה המיכל והמשפך
 .יש להחזיר את המשפך הצהוב אל המיכל כאשר צידו החיצוני מופנה אל תוך המיכל

 .יש למקם את המעצור הצהוב בקצה המשפך הצהוב
 ש להבריג את מכסה המיכל אל המיכל.י

 .הנעילה שעל המיכל עוטפת באופן מלא את מכסה המיכליש לוודא שטבעת 
 

 הוראות זהירות
 

 .יש לאחסן את המיכל מחוץ לבית
 .יש לאחסן את המיכל במקום מאוורר

 .יש לאחסן את המיכל הרחק מהישג ידם של ילדים
 .יש להשתמש במיכלים נפרדים לסוגי דלק שונים

 .כולתו לנטות לצדדיםבעת שינוע יש לוודא שהמיכל קשור היטב וכי אין בי
 קום בו עלול להיווצר ניצוץ חשמלי.אין להשתמש במיכל בסמוך למ

 .אין להשתמש במיכל בסמוך למקור חום ו/או אש
 .טרם תדלוק יש לפתוח את מכסה המיכל כדי לאפשר שחרור אדים שהצטברו בו
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