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RUS

2

3

LATVISKI

1

DEU

Klasiskās līnijas degvielas kannas
atvēršana

Sprūds

Novietot degvielas
kannu uz līdzena,
stabila pamata.

Pagriezt sprūdu un vilkt to ārā no atslēgas līdz
atdurei.

Ceļot uz augšu, atvērt
atslēgu līdz tās ragi
pilnībā atbrīvojas no
aptveres.

5

4

Pavelkot aiz atslēgas atpakaļ,
nocelt vāciņu no kakliņa.

Vāciņa eņģi nosēdināt uz leju,
nofiksējot vāciņu.

Brīdinājumi un ieteikumi

Atpakaļ uz saturu
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RUS

DEU

Klasiskās līnijas degvielas kannas
aizvēršana
2

LATVISKI

1

Bīdīt atslēgu uz priekšu,
vāciņam pilnībā nosedzot
kakliņa atvērumu.
Ja atslēga ar vāciņu nebīdās uz priekšu skatīt punktu nr.1.
Atslēgai ar vāciņu jābīdās viegli. Veicot
aizvēršanu, pielietojot pārmērīgu spēku,
tiks sabojāta degvielas kanna.

Svarīgi!
Pirms aizvērt degvielas kannas vāciņu, aiz
atslēgas pavilkt vāciņu ar eņģi uz augšu.
3

5

4

Aizvērt atslēgu, nospiežot
atslēgu uz leju līdz atdurei.

Bīdīt sprūdu cauri atslēgai un
pagriezt to par 90 grādiem.

Brīdinājumi un ieteikumi

Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu,
pārliecināties par tās
hermētiskumu pēc katras
degvielas kannas lietošanas
reizes.

Atpakaļ uz saturu
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1

RUS

DEU

Degvielas kannas ar skrūvējamo
vāciņu atvēršana

Novietot degvielas kannu uz līdzena,
stabila pamata.

LATVISKI

2

Atvērt degvielas kannu, skrūvējot
degvielas kannas vāciņu pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.

3

Ērtībai – noskrūvēto
vāciņu, ar vāciņā
iestrādātā magnēta
palīdzību, piestiprināt
pie degvielas kannas.

Brīdinājumi un ieteikumi

Atpakaļ uz saturu
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1

RUS

DEU

Degvielas kannas ar skrūvējamo
vāciņu aizvēršana

Uzlikt degvielas kannas vāciņu.
3

LATVISKI

2

Aizvērt degvielas kannu, skrūvējot
degvielas kannas vāciņu
pulksteņrādītāja virzienā.
4

Skrūvēt vāciņu līdz jūtama blīves
pretestība. Pēc tam pagriezt vāciņu vēl
par ¹⁄� daļu apgrieziena. Neaizskrūvēt
vāciņu pārāk stingri, var rasties grūtības
to atskrūvēt.

Brīdinājumi un ieteikumi

Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu, pārliecināties
par tās hermētiskumu pēc katras
degvielas kannas lietošanas reizes.

Atpakaļ uz saturu
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RUS

DEU

Proper 2L degvielas kannas
atvēršana

LATVISKI

1

Novietot degvielas
kannu uz līdzena,
stabila pamata.

2

Atvērt degvielas kannu, skrūvējot degvielas
kannas vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Degvielas kannas kakliņa atvērums piemērots degvielas uzpildes staciju pistolēm! UZMANĪBU! Uzpildi veikt lēnām.
Straujas degvielas kannas uzpildes gadījumā iespējama nekontrolēta degvielas izšļākšanās no kannas.

Brīdinājumi un ieteikumi

Atpakaļ uz saturu
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1

RUS

DEU

Proper 2L degvielas kannas
aizvēršana

Uzlikt degvielas kannas vāciņu.
3

LATVISKI

2

Aizvērt degvielas kannu, skrūvējot
degvielas kannas vāciņu pulksteņrādītāja
virzienā.
4

Skrūvēt vāciņu līdz jūtama blīves
pretestība. Pēc tam pagriezt vāciņu vēl
par ¹⁄� daļu apgrieziena. Neaizskrūvēt
vāciņu pārāk stingri, var rasties grūtības
to atskrūvēt.

Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu, pārliecināties
par tās hermētiskumu pēc katras
degvielas kannas lietošanas reizes.

Degvielas kannas kakliņa atvērums piemērots degvielas uzpildes staciju pistolēm! UZMANĪBU! Uzpildi veikt lēnām.
Straujas degvielas kannas uzpildes gadījumā iespējama nekontrolēta degvielas izšļākšanās no kannas.

Brīdinājumi un ieteikumi

Atpakaļ uz saturu
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LATVISKI

RUS

DEU

Degvielas izlējēja “Smart Spout”
pievienošana Klasiskās līnijas
degvielas kannai
VALPRO SMART SPOUT degvielas izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5L un 10L degvielas kannām.
SIA VALPRO nenes nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.

2

1

Novietot degvielas kannu uz
līdzena, stabila pamata.

Pagriezt sprūdu un vilkt to ārā
no atslēgas līdz atdurei.
5

4

Pavelkot aiz atslēgas
atpakaļ, nocelt vāciņu no
kakliņa.
7

3

Ceļot uz augšu, atvērt atslēgu
līdz tās ragi pilnībā atbrīvojas
no aptveres.
6

Uzlikt izlējēju,
pilnībā nosedzot
dagvielas kannas
kakliņa atvērumu.

Vāciņa eņģi nosēdināt uz leju,
nofiksējot vāciņu.

Iebīdīt atslēgas ragus
aptveres atvērumos
un nospiest izlējēja
atslēgu uz leju līdz
atdurei.

Brīdinājumi un ieteikumi

8

Pirms degvielas
liešanas, nospiest
izlējēja uzgali, lai
izlīdzinātu degvielas
tvaiku spiedienu
degvielas kannā.

Atpakaļ uz saturu
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Degvielas izlējēja “Smart Spout”
noņemšana no Klasiskās līnijas
degvielas kannas
1

Nospiest izlējēja uzgali,
lai samazinātu degvielas
tvaiku spiedienu
degvielas kannā.

2

Atvilkt izlējēja atslēgu,
lai noņemtu produktu
no degvielas kannas.

LATVISKI

VALPRO SMART SPOUT degvielas izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5L un 10L degvielas kannām.
SIA VALPRO nenes nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.

3

Noņemt izlējēju.
5

4

Svarīgi!
Pirms degvielas kannas vāciņa
aizvēršanas, aiz atslēgas
pavilkt vāciņu ar eņģi uz
augšu.

6

Bīdīt atslēgu uz priekšu,
vāciņam pilnībā nosedzot
kakliņa atvērumu.

Ja atslēga ar vāciņu nebīdās uz priekšu skatīt punktu nr.4.
Atslēgai ar vāciņu jābīdās viegli. Veicot
aizvēršanu, pielietojot pārmērīgu spēku,
tiks sabojāta degvielas kanna.

8

7

Bīdīt sprūdu cauri atslēgai un
pagriezt to par 90 grādiem.

9

Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu,
pārliecināties par tās
hermētiskumu pēc katras
degvielas kannas lietošanas
reizes.

Brīdinājumi un ieteikumi

Aizvērt atslēgu, nospiežot
atslēgu uz leju līdz atdurei.

Ja degvielas
kanna ir aprīkota
ar degvielas
izlējēja turētāju,
piestiprināt izlējēju pie
turētāja vieglākai
pārvietošanai.

Atpakaļ uz saturu
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RUS

DEU

Degvielas izlējēja “Smart Spout”
pievienošana degvielas kannai ar
skrūvējamo vāciņu
VALPRO SMART SPOUT degvielas izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5L un 10L degvielas kannām.
SIA VALPRO nenes nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.

2

1

Novietot degvielas kannu uz
līdzena, stabila pamata.

3

Atvērt degvielas kannu,
skrūvējot degvielas kannas
vāciņu pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
Ērtībai – noskrūvēto vāciņu,
ar vāciņā iestrādātā magnēta
palīdzību, piestiprināt pie
degvielas kannas.

4

5

Uzskrūvēt izlējēju, skrūvējot to pulksteņrādītāja virzienā līdz jūtama
blīves pretestība. Pēc tam pagriezt izlējēju vēl par ¹⁄� daļu
apgrieziena.

Brīdinājumi un ieteikumi

Pirms degvielas liešanas,
nospiest izlējēja uzgali, lai
izlīdzinātu degvielas tvaiku
spiedienu degvielas kannā.

Atpakaļ uz saturu
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LATVISKI

RUS

DEU

Degvielas izlējēja “Smart Spout”
noņemšana no degvielas kannas ar
skrūvējamo vāciņu
VALPRO SMART SPOUT degvielas izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5L un 10L degvielas kannām.
SIA VALPRO nenes nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.

2

1

Nospiest izlējēja uzgali, lai
samazinātu degvielas tvaiku
spiedienu degvielas kannā.

3

Noskrūvēt izlējēju no degvielas
kannas pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.

Noņemt izlējēju.

5

4

Skrūvēt vāciņu līdz
jūtama blīves pretestība.
Pēc tam pagriezt vāciņu
vēl par ¹⁄� daļu
apgrieziena.
Neaizskrūvēt vāciņu
pārāk stingri, var rasties
grūtības to atskrūvēt.

Uzlikt degvielas kannas vāciņu. Aizvērt
degvielas kannu, skrūvējot degvielas kannas
vāciņu pulksteņrādītāja virzienā.
7

6

Uzmanību!
Sagāžot degvielas
kannu, pārliecināties
par tās
hermētiskumu pēc
katras degvielas
kannas lietošanas
reizes.

Brīdinājumi un ieteikumi

Ja degvielas kanna ir
aprīkota ar degvielas
izlējēja turētāju,
piestiprināt izlējēju
pie turētāja vieglākai
pārvietošanai.

Atpakaļ uz saturu
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Novietot degvielas kannu uz
līdzena, stabila pamata.

RUS
LATVISKI

2

1

DEU

Degvielas izlējēja “Universal Spout”
pievienošana Klasiskās līnijas
degvielas kannai
3

Pagriezt sprūdu un vilkt to ārā no
atslēgas līdz atdurei.

Ceļot uz augšu, atvērt
atslēgu līdz tās ragi
pilnībā atbrīvojas no
aptveres.

5

4

Vāciņa eņģi
nosēdināt uz
leju, nofiksējot
vāciņu.

Pavelkot aiz atslēgas atpakaļ,
nocelt vāciņu no kakliņa.
7

6

Iebīdīt atslēgas
ragus aptveres
atvērumos un
nospiest izlējēja
atslēgu uz leju līdz
atdurei.
Uzlikt izlējēju, pilnībā nosedzot degvielas
kannas kakliņa atvērumu.

Brīdinājumi un ieteikumi

Atpakaļ uz saturu
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Atvilkt izlējēja atslēgu, lai
noņemtu produktu no degvielas
kannas.
4

Svarīgi!
Pirms degvielas kannas vāciņa
aizvēršanas, aiz atslēgas pavilkt
vāciņu ar eņģi uz augšu.
5

Ja atslēga ar vāciņu
nebīdās uz priekšu - skatīt
punktu nr.3.
Atslēgai ar vāciņu jābīdās
viegli. Veicot aizvēršanu,
pielietojot pārmērīgu spēku,
tiks sabojāta degvielas
kanna.

6

Aizvērt atslēgu,
nospiežot atslēgu uz
leju līdz atdurei.

7

Bīdīt sprūdu cauri atslēgai un
pagriezt to par 90 grādiem.

8

Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu,
pārliecināties par tās
hermētiskumu pēc katras
degvielas kannas lietošanas
reizes.

Brīdinājumi un ieteikumi

RUS

3

Noņemt izlējēju.

Bīdīt atslēgu uz
priekšu, vāciņam
pilnībā nosedzot
kakliņa atvērumu.

LATVISKI

2

1

DEU

Degvielas izlējēja “Universal Spout”
noņemšana no Klasiskās līnijas
degvielas kannas

Ja degvielas kanna ir
aprīkota ar degvielas izlējēja
turētāju, piestiprināt izlējēju
pie turētāja vieglākai
pārvietošanai.

Atpakaļ uz saturu
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Novietot degvielas kannu uz
līdzena, stabila pamata.

RUS
LATVISKI

2

1

DEU

Degvielas izlējēja “Flexi Spout”
pievienošana Klasiskās līnijas
degvielas kannai
3

Pagriezt sprūdu un vilkt to ārā
no atslēgas līdz atdurei.

Ceļot uz augšu, atvērt atslēgu
līdz tās ragi pilnībā atbrīvojas
no aptveres.

5

4

Pavelkot aiz atslēgas atpakaļ,
nocelt vāciņu no kakliņa.

Vāciņa eņģi nosēdināt uz leju, nofiksējot vāciņu.
7

6

Uzlikt izlējēju,
pilnībā nosedzot
degvielaskannas
kakliņa atvērumu.

Brīdinājumi un ieteikumi

Iebīdīt atslēgas ragus
aptveres atvērumos un
nospiest izlējēja
atslēgu uz leju līdz
atdurei.

Atpakaļ uz saturu
VKN-IN2022-1.2-LV-LV
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LATVISKI

RUS

DEU

Degvielas izlējēja “Flexi Spout”
noņemšana no Klasiskās līnijas
degvielas kannas
2

1

Atvilkt izlējēja
atslēgu, lai noņemtu
produktu no degvielas
kannas.

Noņemt
izlējēju.

4

3

Svarīgi!
Pirms degvielas kannas vāciņa
aizvēršanas, aiz atslēgas
pavilkt vāciņu ar eņģi uz augšu.

5

Bīdīt atslēgu uz priekšu,
vāciņam pilnībā nosedzot
kakliņa atvērumu.

Ja atslēga ar vāciņu nebīdās uz priekšu skatīt punktu nr.3.
Atslēgai ar vāciņu jābīdās viegli. Veicot
aizvēršanu, pielietojot pārmērīgu spēku,
tiks sabojāta degvielas kanna.

7

6

Bīdīt sprūdu cauri atslēgai un
pagriezt to par 90 grādiem.

8

Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu,
pārliecināties par tās
hermētiskumu pēc katras
degvielas kannas lietošanas
reizes.

Brīdinājumi un ieteikumi

Aizvērt atslēgu, nospiežot
atslēgu uz leju līdz atdurei.

Ja degvielas kanna ir
aprīkota ar degvielas izlējēja
turētāju, piestiprināt izlējēju
pie turētāja vieglākai
pārvietošanai.

Atpakaļ uz saturu
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Novietot degvielas kannu uz
līdzena, stabila pamata.

RUS
LATVISKI

2

1

DEU

Degvielas izlējēja “Flexi Spout”
pievienošana degvielas kannai ar
skrūvējamo vāciņu
3

Atvērt degvielas kannu,
skrūvējot degvielas kannas
vāciņu pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.

4

Uzskrūvēt izlējēju, skrūvējot to pulksteņrādītāja virzienā līdz jūtama
blīves pretestība. Pēc tam pagriezt izlējēju vēl par ¹⁄� daļu
apgrieziena.

Brīdinājumi un ieteikumi

Ērtībai – noskrūvēto vāciņu,
ar vāciņā iestrādātā magnēta
palīdzību, piestiprināt pie
degvielas kannas.

Atpakaļ uz saturu
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Noskrūvēt izlējēju no degvielas
kannas pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.

Skrūvēt vāciņu līdz jūtama
blīves pretestība. Pēc tam
pagriezt vāciņu vēl par ¹⁄� daļu
apgrieziena. Neaizskrūvēt
vāciņu pārāk stingri, var rasties
grūtības to atskrūvēt.

Uzlikt degvielas kannas
vāciņu. Aizvērt degvielas
kannu, skrūvējot degvielas
kannas vāciņu
pulksteņrādītāja virzienā.

Noņemt izlējēju.

6

Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu,
pārliecināties par tās
hermētiskumu pēc katras
degvielas kannas lietošanas
reizes.

Brīdinājumi un ieteikumi

RUS

3

5

4

LATVISKI

2

1

DEU

Degvielas izlējēja “Flexi Spout”
noņemšana no degvielas kannas ar
skrūvējamo vāciņu

Ja degvielas kanna ir
aprīkota ar degvielas izlējēja
turētāju, piestiprināt izlējēju
pie turētāja vieglākai
pārvietošanai.

Atpakaļ uz saturu
VKN-IN2022-1.2-LV-LV
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UZMANĪBU!
Degvielu kannas ir paredzētas visu veidu uz naftas bāzes šķidrumu (benzīns, dīzeļdegviela, petroleja,
biodīzelis, aspen, …) uzglabāšanai un transportēšanai. Citu vielu uzglabāšanas gadījumā ražotājs
neuzņemas atbildību par iekšpuses / ārpuses pārklājuma noturību pret šo vielu iedarbību un degvielas
kannu hermētiskumu.
Degviela var atrasties ZEM SPIEDIENA un ir iespējama degvielas IZŠĻĀKŠANĀS! Pie paaugstinātas
degvielas temperatūras (virs 50°C) noslēgtā degvielas kannā, kā arī augstkalnu apstākļos (300+ metri virs
jūras līmeņa), degvielas kannā var veidoties paaugstināts spiediens. Strauji atverot degvielas kannu šādos
apstākļos, iespējama degvielas izšļākšanās.
Atvērt degvielas kannu lēnām un uzmanīgi.
Neuzpildīt degvielas kannu vairāk par tās nominālo tilpumu.
Neglabāt degvielas kannu karstumā un tiešos saules staros. Neglabāt degvielas kannu mitrās vietās un
lietū.
Degviela un tās tvaiki ir viegli uzliesmojoši, darbojoties ar degvielas kannu nesmēķēt, nelietot atklātu
liesmu.
Uzpildot agregātus, dzinējus, u.c., vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus. Degvielas uzpildi aizliegts
veikt karstiem un/vai darbojošiem agregātiem!
Degvielas kannu uzglabāt bērniem nepieejamās vietās un labi ventilētās telpās.

IETEIKUMI
Degvielas kannas krāsotas ar speciālu pulverkrāsu ar augstu ķīmisko izturību. UZMANĪBU! Krāsojums
(pārklājums) var zaudēt daļu no sākotnējā izskata (izbalēt) 3-9 mēnešu laikā, ja degvielas kanna tiek
uzglabāta āra apstākļos. Pat ja pārklājums zaudē daļu no sākotnējā izskata, tā spēja aizsargāt metālu
turpinās tik ilgi, kamēr krāsojums paliks neskarts (netiek mehāniski bojāts).
Degviela var saturēt svešķermeņus un gružus. Degvielas pildīšanas laikā vienmēr lietojiet filtrējošus
sietiņus. VALPRO “Universal Spout” un “Flexi Spout” degvielas izlējēji ir ar iestrādātiem filtrējošiem
sietiņiem, kas aiztur svešķermeņus un gružus. Iesakām izmantot tikai SIA VALPRO ražotus degvielas
izlējējus.

Atpakaļ uz saturu
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UZMANĪBU!
Degviela var atrasties ZEM SPIEDIENA un ir iespējama degvielas IZŠĻĀKŠANĀS! Pie paaugstinātas
degvielas temperatūras (virs 50°C) noslēgtā degvielas kannā, kā arī augstkalnu apstākļos (300+ metri virs
jūras līmeņa), degvielas kannā var veidoties paaugstināts spiediens. Strauji atverot degvielas kannu šādos
apstākļos, iespējama degvielas izšļākšanās.
Atvērt degvielas kannu lēnām un uzmanīgi.
Neuzpildīt degvielas kannu vairāk par tās nominālo tilpumu.
Neglabāt degvielas kannu karstumā un tiešos saules staros. Neglabāt degvielas kannu mitrās vietās un
lietū.
Degviela un tās tvaiki ir viegli uzliesmojoši, darbojoties ar degvielas kannu nesmēķēt, nelietot atklātu
liesmu.
Uzpildot agregātus, dzinējus, u.c., vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus. Degvielas uzpildi aizliegts
veikt karstiem un/vai darbojošiem agregātiem!
Degvielas kannu uzglabāt bērniem nepieejamās vietās un labi ventilētās telpās.

IETEIKUMI
Izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5 un 10 litru degvielas kannām. SIA VALPRO nenes
nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.
VALPRO "SMART SPOUT" degvielas izlējējs nav izmantojams ar VALPRO 20L degvielas kannām, jo pilnas
degvielas kannas masa ir par lielu, lai to atbalstītu uz izlējēja.
Pārliecināties vai blīve nav bojāta (ieplaisājusi, pārplīsusi). Bojājuma gadījumā to nomainīt.
VALPRO “Smart Spout” degvielas izlējējs aprīkots ar automātisku uzpildes apstāšanās funkciju, uzpilde
tiek pārtraukta degvielai sasniedzot degvielas izlējēja uzgali vai noceļot izlējēju no uzpildāmās bākas
kakliņa.
Pirms katras degvielas liešanas un izlējēja noņemšanas, nospiest “Smart Spout” izlējēja uzgali, lai
izlīdzinātu degvielas tvaiku spiedienu.
Pēc izlējēja lietošanas noņemt izlējēju no degvielas kannas un aizvērt degvielas kannas vāciņu.
Pārliecināties, ka degvielas kanna ir aizvērta hermētiski. Atcerēties, ka pēc lietošanas izlējēja iekšpuse un
blīve ir pārklāta ar degvielu.
Transportējot degvielas kannu, izlējējam ir jābūt noņemtam no degvielas kannas kakliņa.

Atpakaļ uz saturu
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UZMANĪBU!
Degviela var atrasties ZEM SPIEDIENA un ir iespējama degvielas IZŠĻĀKŠANĀS! Pie paaugstinātas
degvielas temperatūras (virs 50°C) noslēgtā degvielas kannā, kā arī augstkalnu apstākļos (300+ metri virs
jūras līmeņa), degvielas kannā var veidoties paaugstināts spiediens. Strauji atverot degvielas kannu šādos
apstākļos, iespējama degvielas izšļākšanās.
Atvērt degvielas kannu lēnām un uzmanīgi.
Neuzpildīt degvielas kannu vairāk par tās nominālo tilpumu.
Neglabāt degvielas kannu karstumā un tiešos saules staros. Neglabāt degvielas kannu mitrās vietās un
lietū.
Degviela un tās tvaiki ir viegli uzliesmojoši, darbojoties ar degvielas kannu nesmēķēt, nelietot atklātu
liesmu.
Uzpildot agregātus, dzinējus, u.c., vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus. Degvielas uzpildi aizliegts
veikt karstiem un/vai darbojošiem agregātiem!
Degvielas kannu uzglabāt bērniem nepieejamās vietās un labi ventilētās telpās.

IETEIKUMI
Izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5, 10 un 20 litru degvielas kannām. SIA VALPRO nenes
nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.
Šis izlējējs ir speciāli aprīkots ar gaisa kanālu, kas nodrošina gaisa pieplūdi degvielas kannā degvielas
liešanas laikā. Tādējādi degvielas kannā neveidojas vakuums un tiek nodrošināta ātra un ērta degvielas
izliešana.
Uzmanību!!! Uzsākot vai pārtraucot izliešanu, iespējama neliela degvielas daudzuma noplūde no gaisa
pieplūdes cauruma!
Pārliecināties vai blīve nav bojāta (saplaisājusi, pārplīsusi). Bojājuma gadījumā to nomainīt.
VALPRO “Flexi Spout” un “Universal Spout” degvielas plūsma neapstājas automātiski. Liešanas laikā sekot
iepildītās degvielas līmenim un savlaicīgi pārtraukt liešanu.
Pēc izlējēja lietošanas noņemt izlējēju no degvielas kannas un aizvērt degvielas kannas vāciņu.
Pārliecināties, ka degvielas kanna ir aizvērta hermētiski. Atcerēties, ka pēc lietošanas izlējēja iekšpuse un
blīve ir pārklāta ar degvielu.
Transportējot degvielas kannu, izlējējam jābūt noņemtam no degvielas kannas kakliņa, jo tas nenodrošina
degvielas kannas hermētiskumu.

Atpakaļ uz saturu
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Brīdinājumi un ieteikumi degvielas
izlējējiem Flexi un Universal

