
   

 

Korzystanie z niniejszej instrukcji obsługi odbywa się na własne ryzyko. Alternoil wyklucza wszelką odpowiedzialność 

za ewentualne szkody osobowe lub osób lub rzeczy poprzez zastosowanie niniejszej instrukcji obsługi. Wyłączenie to 

odnosi się również do rażącego niedbalstwa. Niniejsza instrukcja obsługi zastępuje wszystkie wcześniejsze instrukcje 

obsługi dotyczące tankowania dla tego producenta pojazdu. 

 

 

1. Załóż odzież ochronną - przyłbicę na twarz i rękawice. 

2. Załóż zacisk uziemiający. - Uwaga! Śruby wykonują połączenie z ciężarówką 

3. Zdjąć korek z króćca upustowego na zbiorniku ciężarówki. 

4. Otworzyć zawór nadciśnieniowy na zbiorniku ciężarówki. 

5. Przyłącze nadciśnieniowe na zbiorniku ciężarówki należy czyścić sprężonym 

powietrzem. 

6. Wyjąć wąż nadciśnieniowy z uchwytu na dystrybutorze paliwa. 

7. Zdjąć kapturek ochronny z węża nadmiarowego ciśnieniowego. 

8. Zawór węża ciśnieniowego należy czyścić sprężonym powietrzem. 

9. Podłączyć zawór węża nadciśnieniowego do przyłącza na zbiorniku ciężarówki. 

10. Jeśli to możliwe, zmniejszyć ciśnienie w zbiorniku ciężarówki do 7 barów. 

11. Odłączyć wąż ciśnieniowy od przyłącza na ciężarówce. 

12. Zawór węża ciśnieniowego należy czyścić sprężonym powietrzem. 

13. Zamknąć zawór węża nadmiarowego ciśnieniowego za pomocą kołpaka 

ochronnego. 

14. Umieścić zawór węża nadmiarowego ciśnieniowego w uchwycie na 

dystrybutorze paliwa. 

15. Przyłącze nadciśnieniowe na zbiorniku ciężarówki należy czyścić sprężonym 

powietrzem. 

16. Zamknąć przyłącze nadciśnieniowe za pomocą korka. 

17. Zamknąć zawór nadciśnieniowy na zbiorniku ciężarówki. 

18. Zdjąć korek z zaworu do napełniania LNG. 

19. Zawór do napełniania LNG na zbiorniku ciężarówki należy czyścić sprężonym 

powietrzem. 

20. Wyjąć wąż do napełniania LNG z dystrybutora paliwa. 

21. Zawór węża do napełniania LNG należy czyścić sprężonym powietrzem. 

22. Podłączyć zawór węża napełniającego LNG do zaworu napełniającego LNG. 

23. Włożyć kartę paliwową do terminala paliwowego / punktu sprzedaży. 

24. Wprowadź PIN.  

 

Instrukcja tankowania samochodu ciężarowego IVECO 

skroplonym gazem ziemnym (LNG) na stacji Alternoil XS 
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25. Potwierdzić status szkolenia. 

26. WAŻNE! Wybierz markę producenta ciężarówek LNG (IVECO, Scania, Volvo). 

27. Wprowadzić odczyt prędkościomierza ciężarówki. 

28. Wybierz pompę paliwową - numer znajduje się na górze pompy paliwowej obok 

dyszy węża LNG. 

29. Wyjmij kartę paliwową. 

30. UWAGA!!!! Rozpoczyna się automatyczna faza schładzania wstępnego! Cztery 

kreski są wyświetlane w okienku ceny UNIT. Nie naciskaj żadnego przycisku! 

Proces ten może trwać kilka minut. 

31. Nie należy naciskać czarnego przycisku, dopóki cena nie zostanie wyświetlona 

w oknie Ceny Jednostkowej. Nie zwalniaj czarnego przycisku. Jeżeli czarny 

przycisk zostanie zwolniony, tankowanie zostanie przerwane. 

32. Po zakończeniu tankowania należy poprosić o potwierdzenie odbioru paliwa z 

terminalu paliwowego. Nacisnąć zielony przycisk "Odbiór", wybrać pompę 

paliwa, usunąć rachunek. 

33. Odłączyć wąż do napełniania LNG. 

34. Zawór na wężu do napełniania LNG należy czyścić sprężonym powietrzem. 

35. Umieścić zawór na wężu do napełniania LNG w uchwycie na dystrybutorze 

paliwa. 

36. Zawór napełniania LNG na zbiorniku ciężarówki należy czyścić sprężonym 

powietrzem. 

37. Zamknąć zawór do napełniania skroplonego gazu ziemnego (LNG) na zbiorniku 

ciężarówki za pomocą korka. 

38. Zdjąć zacisk uziemiający i zamocować go na płycie mocującej. 

39. Dziękuję za wypełnienie Alternoil. Życzymy Państwu bezpiecznej podróży! 


