
   

 

يستبعد .السائق مسؤولية على هذه التشغيل تعليمات استخدام  Alternoil استخدام خالل من الممتلكات أو لألشخاص المحتملة األضرار عن مسؤولية أي  

للتزود السابقة التشغيل تعليمات  جميع محل هذه التشغيل تعليمات تحل .الجسيم اإلهمال على أيًضا  المسؤولية من ناءاالستث هذا ينطبق .هذه التشغيل تعليمات  

للسيارة المصنعة الشركة من بالوقود . 

  

 

وقفازات للوجه قناع - قيةوا مالبس ارتدِ  .1 . 

بالشاحنة االتصال البراغي تثبت !الحذر - التأريض مشبك تطبيق .2  

الشاحنة خزان في الضغط تخفيف موصل من الغطاء بإزالة قم .3 . 

الشاحنة خزان على الضغط تخفيف صمام افتح .4 . 

المضغوط بالهواء الشاحنة خزان في الضغط تخفيف وصلة بتنظيف قم .5 . 

الوقود مضخة كتيفة من الضغط تصريف خرطوم بإزالة قم .6 . 

الضغط لتخفيف الخرطوم من الواقي الغطاء بإزالة قم .7 . 

المضغوط بالهواء الضغط تنفيس خرطوم صمام نظف .8 . 

حنتكشا خزان بوصلة الضغط لتخفيف الخرطوم صمام بتوصيل قم .9 . 

بار 7 إلى الشاحنة خزان في الضغط بتقليل قم ، أمكن إذا .10 . 

الشاحنة ووصلة الضغط لتخفيف الخرطوم بين الوصلة بفك قم .11 . 

المضغوط بالهواء الضغط تنفيس خرطوم صمام نظف .12 . 

ي بغطاء الخرطوم صمام أغلق .13  
 
الضغط لتخفيف واق . 

ي الضغط لتخفيف الخرطوم صمام ضع .14  
 
الوقود ضخةم عىل الموجود الحامل ق . 

المضغوط بالهواء الشاحنة خزان عىل الضغط تخفيف وصلة بتنظيف قم .15 . 

الغطاء مع الضغط تخفيف وصلة أغلق .16 . 

الشاحنة خزان عىل الضغط تخفيف صمام أغلق .17 . 

ي الغاز تعبئة صمام من الغطاء بإزالة قم .18 المسال الطبيع  . 

ي الغاز تعبئة صمام نظف .19 مضغوط بهواء الشاحنة خزان عىل المسال الطبيع  . 

ي الغاز تعبئة خرطوم انزع .20 الوقود مضخة من المسال الطبيع  . 

ي الغاز تعبئة خرطوم صمام نظف .21 المضغوط بالهواء المسال الطبيع  . 

ي الغاز تعبئة خرطوم صمام بتوصيل قم .22 ي الغاز تعبئة بصمام المسال الطبيع  المسال الطبيع  . 

ي الوقود بطاقة أدخل .23  
 
البيع نقطة / الوقود محطة ق . 

رمز أدخل .24  PIN. 

التدريب مستوى تأكيد .25 . 

المسال الطبيعي الغاز لشاحنة المصنعة الشركة نوع اختر !مهم .26  (IVECO ، Scania ، Volvo). 

للشاحنة السرعة عداد راءةق أدخل .27 . 

المسال الطبيعي الغاز خرطوم مقبس بجوار الوقود مضخة أعلى موجود الرقم - الوقود مضخة حدد .28 . 

الوقود بطاقة إزالة .29 . 

 

شاحنة لتزويد تعليمات  IVECO المسال الطبيعي بالغاز  (LNG)  محطة في بالوقود  XS 
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زر على تضغط ال .الوحدة سعر نافذة في شرطات أربع عرض يتم !التلقائي المسبق التبريد مرحلة تبدأ !!!انتباه .30 ! 

دقائق عدة يةالعمل هذه تستغرق قد . 

عند .األسود الضغط زر تحرر ال .الوحدة سعر نافذة في السعر عرض يتم عندما األسود الدفع زر على اضغط فقط .31  

بالوقود التزود يتوقف ، األسود الضغط زر تحرير . 

مضخة حدد ، األخضر "اإليصال" زر على اضغط .الوقود محطة من الوقود إيصال اطلب ، بالوقود التزود بعد .32  

اإليصال بإزالة قم ، الوقود . 

المسال الطبيعي الغاز تعبئة خرطوم بفك قم .33 . 

المضغوط بالهواء المسال الطبيعي الغاز لملء الخرطوم على الموجود الصمام نظف .34 . 

المسال الطبيعي الغاز تعبئة صمام نظف.الوقود مضخة حامل في المسال الطبيعي الغاز تعبئة خرطوم صمام ضع .35  

مضغوط بهواء الشاحنة خزان على . 

الغطاء ذي الشاحنة خزان على الموجود المسال الطبيعي الغاز تعبئة صمام أغلق .36 . 

التثبيت لوحة على بتثبيته وقم التأريض مشبك بإزالة قم .37 . 

في لملئكم شكرا .38  Alternoil. األوقات جميع في موفقة رحلة لك نتمنى ! 


