
    

 
Използването на тези инструкции за експлоатация е на риск на водача. Alternoil 

изключва всякаква отговорност за евентуални щети на хора или имущество чрез 

използването на тези инструкции за експлоатация. Това изключване на 

отговорността се отнася и за груба небрежност. Това ръководство за употреба 

  

 

1.  Облечете защитно облекло - лицева козирка и ръкавици. 

2. Поставете заземяваща скоба - Внимание! Болтовете установяват връзката 

с камиона 

3. Свалете капачката от съединителя за освобождаване на налягането на 

резервоара на подемно-транспортното средство. 

4. Отворете предпазния клапан на резервоара на подемно-транспортното 

средство. 

5. Почистете връзката за намаляване на налягането в резервоара на 

подемно-транспортното средство със сгъстен въздух. 

6. Извадете маркуча за освобождаване на налягането от скобата на 

горивната помпа. 

7. Свалете защитната капачка от маркуча, за да облекчите налягането. 

8. Почистете клапана на маркуча за освобождаване на налягането със 

сгъстен въздух. 

9. Свържете клапана на маркуча за освобождаване на налягането към 

връзката на резервоара на вашия камион. 

10. Ако е възможно, намалете налягането в резервоара на подемно-

транспортното средство до 7 бара. 

11. Разхлабете връзката между маркуча за освобождаване на налягането и 

връзката на подемно-транспортното средство. 

12. Почистете маркуча за освобождаване на налягането със сгъстен въздух. 

13. Затворете маркуча на клапана със защитна капачка, за да облекчите 

налягането. 

14. Поставете клапана на маркуча за освобождаване на налягането в държача 

на горивната помпа. 

15. Почистете връзката за освобождаване на налягането на резервоара на 

подемно-транспортното средство със сгъстен въздух. 

16. Затворете връзката за освобождаване на налягането с капачката. 

17. Затворете предпазния клапан на резервоара на подемно-транспортното 

средство. 

18. Свалете капачката от клапана за пълнене на LNG. 

19. Почистете клапана за пълнене на LNG на резервоара на подемно-

транспортното средство със сгъстен въздух. 

20. Отстранете маркуча за пълнене на LNG от горивната помпа. 

21. Почистете клапана на маркуча за пълнене на LNG със сгъстен въздух. 

 

Инструкции за зареждане на камион IVECO с втечнен 

природен газ (LNG) на станция Alternoil XS 
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22. Свържете клапана на маркуча за пълнене на LNG с клапана за пълнене на 

LNG. 

23. Поставете картата за гориво в терминала за гориво / мястото на продажба. 

24. Въведете ПИН кода. 

25. Потвърдете нивото на обучение. 

26. ВАЖНО! Изберете марката на производителя на LNG камион (IVECO, Scania, 

Volvo). 

27. Въведете показанията на скоростомера на камиона. 

28. Изберете горивната помпа - номерът е отгоре на горивната помпа до 

гнездото на маркуча за LNG. 

29. Извадете картата за гориво. 

30. ВНИМАВАЙ!!! Фазата на автоматично предварително охлаждане започва! 

Четири тирета се показват в прозореца UNIT price. Не натискайте бутон! 

Този процес може да отнеме няколко минути. 

31. Натискайте черния бутон само когато цената се показва в прозореца UNIT 

price. НЕ пускайте черния бутон. Когато черният бутон се освободи, 

зареждането спира. 

32. След зареждане с гориво изискайте касата за гориво от терминала за 

гориво. Натиснете зеления бутон "Разписка", изберете горивната помпа, 

извадете касовата бележка. 

33. Разхлабете маркуча за пълнене на LNG. 

34. Почистете клапана на маркуча за пълнене на LNG със сгъстен въздух. 

35. Поставете клапана на маркуча за пълнене на LNG в държача на горивната 

помпа. 

36. Почистете клапана за пълнене на LNG на резервоара на подемно-

транспортното средство със сгъстен въздух. 

37. Затворете клапата за пълнене на LNG на резервоара на камиона с капачката. 

38. Отстранете заземяващата скоба и я затегнете върху задържащата плоча. 

39. Благодарим ви, че попълнихте Alternoil. Пожелаваме ви добро пътуване по 

всяко време! 


