T-GADE
KULLANIM
KILAVUZU

TANKER GADE KULLANIM TALİMATI
1) Hava hattında bulunan mavi renkli mini vana açık konuma getirilmelidir.
2) Şoför kabininde bulunan enerji düğmesi açılmalıdır.
3) Tanker topraklama kablosu istasyonun topraklama hattına takılmalıdır.
4) Tanker fişi istasyonda bulunan tanker prizine takılmalıdır.
5) Tom anahtarı okutulup, dolum izni alınmalıdır.
6) Tank sahasında bulunan 5 DK butonuna basılmalıdır.
7) T-Gade üzerindeki besleme, sayaç, toprak ve priz ışıklarının yanar durumda
olduğu kontrol edilmelidir.
8) Belirtilen ışıklar yanıyor ise hidrolik sistem dolum pozisyonuna getirilmeli
ve T-Gade üzerindeki basınç ışığının yandığı kontrol edilmelidir.
9) Dolum tabancası lpg tankına bağlanıp, ikmal başlatılabilir.
10) İkmal bittikten sonra tanker fişi prizden çıkartılmalıdır.
11) Araç direksiyonunun yanında bulunan sayaç enerji butonuna basılarak
sistemin enerjisi kesilmelidir.

TANKER GADE ARIZA KONTROLÜ
1) Tanker Gade’de enerji yok ise,
Çözüm 1: Tanker Gade’ye enerji gelmiyor ise şoför kabininde bulunan enerji düğmesinin
açık olduğu kontrol edilmelidir.

2) Toprak ışığı yanmıyor ise,
Çözüm 2: Toprak ışığı yanmıyor ise toprak yetersiz olabilir. Bu durumda topraklama maşası
farklı topraklama hattına takılmalıdır. Ayrıca topraklama kablosunun sağlam olduğu, herhangi
bir noktasında kopukluk olmadığı kontrol edilmelidir.

3) Basınç ışığı yanmıyor ise,
Çözüm 3: Öncelikle hava hattında bulunan mavi renkli mini vananın “açık” pozisyonda
(bağlı olduğu hortumla aynı yönde) olduğunu kontrol ediniz. Sistemdeki basınç “4 bar’ın”
altında ise basınç yetersiz olabilir. Bu durumda hidrolik sistemdeki havanın kontrol edilmesi
gerekmektedir. Hava hattında kaçak olup olmadığına bakılmalıdır.

Not: Tesisten tankere dolum yapmak için hava hattında takılı bulunan mini vana
kapatılmalıdır. Onun dışındaki tüm süreçlerde bu vana açık olmalıdır.
4) Priz ışığı yanmıyor ise,
Çözüm 4: Tanker fişi tanker prizine takılmalıdır. Lpg panosundan dolum izni alınıp, 5 DK
butonuna basılmış olunmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 5 dakika süresinin
aşılmamasıdır. Eğer bu süre dolar ise prizin enerjisi kesilip, ışık sönecektir.

1. VE 2. BYPASS
T-Gade’den şifre alabilmek için 1. Bypass veya 2. Bypass tuşlarından herhangi birine 1 defa
basınız. Bypass tuşuna basıldıktan sonra ekranda “CODE” kısmı açılacaktır. Ekranda yazan
kodları çağrı merkezi yetkilisine iletip, karşılık şifresi alınız. Aldığınız şifreyi T-Gade kontrol
paneli üzerinde yazınız. Örneğin aldığınız şifre 2379 ise,
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yukarıda belirtildiği şekilde tuşlara basılarak ekrana 2379 sayısı yazılır.
Üst kısımda doğru şifre yazıyor ise onay tuşuna basılıp 120 dakika boyunca sistem bypass
moduna geçer ve lpg dolumu yapılabilir.

İstasyona dolum
yaparken mini
vananın
açık
olduğundan
emin olunuz !

❷ Çağrı merkezi yetkililerinden
aldığınız karşılık şifresini tuş
takımını kullanarak bu bölüme
yazınız.

CODE-1

CODE-2
❶ Bypass moduna geçebilmek
için 1. veya 2. bypass butonuna
bastıktan sonra çıkan kodları
çağrı merkezi yetkililerine iletiniz.

