GÜVENLİ ARAÇ DOLUM EKİPMANI (GADE) KULLANIM TALİMATI
Adım 1. Doluma gelen araç stop ettirildikten sonra topraklama maşasını aracın egzoz
kısmına takınız. Bu durumda Gade led ekranındaki sarı led ışığın sabit, yeşil ışığın ise
yanıp söndüğü gözlemlenmelidir.

Adım 2. Fiyat bilgisini girip, dispenser üzerindeki anahtarı “ON” konumuna alınız. Bu
durumda Gade led ekranı üzerindeki yeşil ışık sabit bir şekilde yanıyor olacaktır.

Adım 3. Dolum tabancasını araca takınız.
Adım 4. Otomasyon kartını sisteme okutup, aracı doluma hazır hale getiriniz.
Adım 5. Araç plakasını giriniz (Plakanın ilk veya son aşamada girilmesi sistem üzerinde herhangi bir problem
yaratmayacaktır).
Adım 6. Dolum bittikten sonra önce tabancayı, sonra topraklama maşasını araçtan sökerek, yerlerine takınız.

SİSTEMİN ÇALIŞMAMASI DURUMUNDA İZLENECEK YOL
1. Öncelikle dolum sıralamasının doğru yapıldığından emin olunuz. Maşa dispenser
gövdesinde iken Gade led ekranı üzerinde kırmızı led ışığı yanıyor olacaktır.

2. Topraklama maşasının egzoza tam temas etmemesi durumunda sistem topraklamayı
algılamıyor olacak ve Gade led ekranı üzerinde “MAŞA BOŞTA” yazısı yazıp, sarı led
ışığı yanacaktır. Böyle bir durumla karşılaşılırsa topraklama maşasını aracın boyasız
başka metal bir kısmına (çelik jant, çeki halatı vb.) takınız. Ayrıca topraklama
kablosunun da deforme olmadığını kontrol ediniz.
3. Dolum yapılamaması durumunda lpg tabancası ve topraklama maşasını yerlerine takıp, dispenser switch’i “OFF”
konumuna aldıktan sonra, yaklaşık 3 saniye bekleyiniz. Bu işlemle sistem reset edilmiş olacaktır. Resetleme
işleminden sonra kullanım talimatında yazılan şekilde tekrardan deneme yapınız.
4. Tüm belirtilen adımlar izlenmesine rağmen cihaz çalışmıyor ise tabanca ve maşa yerlerinde takılı iken; sistemin,
dispenserin veya Gade’nin enerjisini kesip, yaklaşık 30 saniye kadar bekledikten sonra kullanım talimatında yazılan
şekilde tekrar deneyiniz. Sistemin elektriği pano üzerinden tamamen kesilebilmektedir.
5. Olası tüm çözüm yolları denenmesine rağmen sorun devam ediyor ve özellikle 2 tabancada da aynı problem
mevcut ise lpg çağrı merkezi aranarak “Dispenser topraklama sisteminde arıza” bildirimi yapınız.

Gade topraklama sisteminin uygulanıp, çalıştırılabilmesi için dispenserde kullanılan tabanca hortumlarının teknik
şartnamede belirtilen standartlara uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

