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1. Viktig! 
Den følgende informasjonen skal leses og forstås av den som 
betjener tank. 

Produsenten har gjort alle nødvendige tiltak for å forsikre at 
utstyret er bygget slik at det er sikkert å bruke og enkelt å 
vedlikeholde. 

2. Garanti 
Produsenten stiller en 1 års garanti for at utstyret er fritt for 
produksjons- og materialfeil, gjeldende fra kjøpsdatoen. I 
denne perioden vil deler som produsenten aksepterer å lide av 
produksjons- eller materialfeil, bli reparert eller erstattet uten 
omkostninger for eier. 

Utstyr eller del med feil skal returneres til produsent eller 
dennes representant for godkjenning innenfor 
garantidekningen. Erstatningsutstyr eller –deler vil bli fakturert, 
og en kreditering vil foretas når garantikravet er godkjent. 

Alle deler eller utstyr som erstattes av Fuel Proof Ltd eller 
dens representant innenfor garantiperioden er Fuel Proof Ltd 
sin eiendom. 

Ordinær slitasje eller skade forårsaket av feil bruk, manglende 
vedlikehold eller vanskjøtsel dekkes ikke av garantien. 

Hjul og dekk omfattes ikke av garantien på grunn av de 
varierende, ukontrollerbare forholdene utstyret brukes under. 

Modifiseringer som utføres på deler og utstyr kan sette 
garantien ut av kraft. 

3. Fylleinstruksjoner 
1. Påfyllingsstusser finnes innenfor det låsbare avlukket. 

2. Ta av begge lokkene. 

3. Kople tilførselsslangen til 2” påfyllingsstussen. 

4. Start fylling av tank. 

5. Ikke overfyll (dette kan føre til søl når tank beveges). 

6. Sett tilbake begge lokkene. 

La ikke tank  være uten tilsyn mens den fylles. 

Ikke overfyll (dette kan føre til søl når tankvogna 
beveges). 

4. Tapping av drivstoff fra tank 
1. Ta ut slangen med tappepistolen fra avlukket. 

2. Kontroller at det ikke er knekk på slangen. 

3. Åpne kuleventilen på tankutløpet. 

4. Åpne tappepistolen. 

5. Fyll drivstoff på kjøretøyets tank. 

6. Lukk pistolen. 

7. Sett tappepistol og slange tilbake i avlukket. 

8. Lukk kuleventilen. 

La ikke tank  være uten tilsyn mens det tappes 
drivstoff. 

Ikke fyll så mye at det er fare for søl av drivstoff fra 
kjøretøyet. 

Flere detaljer på neste side. 
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5. Viktig sikkerhetsinformasjon 

Ja! 
 Åpne utløpet fra tanken før det pumpes drivstoff og lukk 

det etter tapping. 

 Åpne ventilasjonsdekselet når tanken fylles. 

 Fjern tankfilterelementet plassert på utløpet fra tanken og 
reingjør silen. 

 Sett slange og tappepistol tilbake i avlukket etter bruk. 

 Kontroller slange og koplinger for lekkasje hver uke. 

 Kontroller hjulmutrer hver uke og ettertrekk om nødvendig. 

 Kontroller bremsesystemet hver uke. 

 Pass på av avlukket holdes reint. 

Nei! 
 Løft en tank med ikke-godkjente løftestropper eller 

-kjettinger. 

 Tillate motordrevet pumpe å gå mer enn 30 sekund når 
tappepistolen er stengt. 

Merk: 
Likestrømsmotorer skal ikke drives kontinuerlig lenger enn 30 
minutter. Etter så lang driftsperiode skal pumpa stanses slik at 
den kan bli avkjølt. 

Vekselstrømmotorer kan drives kontinuerlig over lang tid. 
Under normale driftsvilkår er det ingen begrensning på slike 
motorers driftstid. 

6. Problemløsning 
Problem Løsning 

Får ikke tappet 
drivstoff fra 
tanken 

 Kontroller at det er drivstoff på tanken 

 Kontroller at kranen på tappeslangen er åpen 

 Fjern silen fra filteret, reingjør om nødvendig og sett 
tilbake på plass 

 Kontroller at alle slangeklemmer er tiltrukket 

 Kontroller slanger for sprekker og knekker 

 Kontroller at lufteventilen fungerer ved å trykke på 
ventilens senterområde 

Dersom det brukes elektrisk pumpe: 

 Kontroller at pumpa roterer 

 Kontroller strømforsyningen til pumpa 

 Kontroller sikringen på pumpemotorkretsen 

 Kontroller at batteriforbindelsene eller nettet er 
korrekt koplet og i god stand 

 Kontroller at batteriet er ladet 

Drivstoff-
oppsamling i 
bunnen av 
avlukket 

 Kontroller at tappepistolen er lukket når den settes 
tilbake i avlukket 

 Kontroller at kranen på tappeslangen er lukket 

 Pass på at tanken ikke overfylles 

 Kontroller slanger for sprekker 

 Kontroller at deksler har blitt satt tilbake på plass før 
tankvogna flyttes 

 Kontroller at festeboltene for drivstoffmåleren er 
tiltrukket 

Vanskelig å 
fylle tanken 

 Sjekk at avluftingsdekselet er tatt av 

 Sjekk at tanken ikke allerede er full 

Flere detaljer på foregående side. 


