
    

  
 

    
 ניידתהדלק התחנת שימוש בהוראות 

 
 טרם תדלוק יש לבצע את הפעולות הבאות

 .יש לפתוח את שסתום כניסת האוויר הממוקם במרכז מכסה המיכל
 .לחלקו התחתון של המיכל מים בסמוךהממוקאת שסתומי בטיחות המיכל וצינור המשאבה למצב "פתוח" יש להעביר 

 
 התחלת התדלוק והפסקת התדלוק

 כאשר המיכל ממוקם מעל למיכל הדלק המיועד לתדלוק
 .אל מיכל הדלק המיועד לתדלוקת הדלק יש להכניס את פיית משאב

 .להתחלת התדלוק יש ללחוץ על ידית המשאבה
 .הלחיצהלהפסקת התדלוק יש לשחרר את 
 בגובה מיכל הדלק המיועד לתדלוקכאשר המיכל ממוקם מתחת או 

 .אל מיכל הדלק המיועד לתדלוק ת הדלקיש להכניס את פיית משאב
 .ת הדלקידית משאבהלחיצה על במהלך התדלוק יש ללחוץ ולשחרר לחילופין את 

 
 עם סיום התדלוק

 .יש לסגור את שסתום כניסת האוויר
 .פתוח" למצב "סגור"יש להעביר את שסתומי בטיחות המיכל וצינור המשאבה ממצב "

 .יש לתלות את המשאבה וצינור המשאבה על המתלה המצוי בחלקו הקדמי של המיכל
 

 הוראות זהירות
 .כניסת האוויר שסתוםיש לסגור את אינה בשימוש תחנת הדלק הניידת כאשר 
 ."סגור"אינה בשימוש על שסתומי בטיחות המיכל וצינור המשאבה להימצא במצב תחנת הדלק הניידת כאשר 

 .במצב אנכי בלבדתחנת הדלק הניידת יש לאחסן את 
 .טרם מילוי המיכל בדלק יש לוודא כי שסתומי בטיחות המיכל וצינור המשאבה נמצאים במצב "סגור"

 .תחנת הדלק הניידת מלא בדלק נדרשים להרמתה שני אנשים כאשר מיכל
 .ממיכל הדלק ת הדלקאין לשנע את תחנת הדלק הניידת טרם ניתוק משאב

 .בעת שינוע יש לוודא שתחנת הדלק הניידת קשורה היטב וכי אין ביכולתה לנטות לצדדים
 .מחוץ לבית יש לאחסן את תחנת הדלק הניידת

 .במקום מאוורר תחנת הדלק הניידתיש לאחסן את 
 .הרחק מהישג ידם של ילדים תחנת הדלק הניידתיש לאחסן את 

 .לסוגי דלק שוניםיש להשתמש במיכלים נפרדים 
 קום בו עלול להיווצר ניצוץ חשמלי.בסמוך למ תחנת הדלק הניידתאין להשתמש ב
 .בסמוך למקור חום ו/או אש תחנת הדלק הניידתאין להשתמש ב

 .בוכדי לאפשר שחרור אדים שהצטברו הדלק מיכל טרם תדלוק יש לפתוח את מכסה 
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