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ÄÄREN KONEPAJAN ÖLJYSÄILIÖT
KÄYTTÖÖNOTTO- JA KÄYTTÖOHJE

ÄÄREN KONEPAJA OY
Kanteenmaantie 1185
31900 PUNKALAIDUN

Puh. 02 767 5923, GSM 0400 8844 30
email: markku.peltola@aarenkonepaja.fi
www.aarenkonepaja.fi

Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen säiliön käyttöönottoa
Alla säiliön tyyppikilpi, merkitse siihen muistiin oman säiliösi tiedot.
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TURVALLISUUS- ja ASENNUSOHJEET
•

•
•
•

•

Äären Konepajan säiliöt ovat tarkoitettu vain nestemäisten polttonesteiden
säilytykseen. Säiliöt on tarkoitettu em. tarkoitukseen vain siten, että ne ovat
sijoitettu kiinteästi paikoilleen. Sijoituspaikka on oltava KTM:n (1985/313)
päätöksen mukainen.
Säiliöitä saa siirtää paikasta toiseen vain tyhjänä.
Nostamiseen pitää käyttää säiliön nostokorvakkeita.
Säiliö tulee asettaa tukevalle alustalle siten, että imuputken puoleinen pää on noin
1 cm ylempänä kuin täyttöputken puoleinen pää. Säiliöt ovat toimitettaessa
varustettu, tilatuilla varusteilla, jotka ovat käyttövalmiit.
Tarkasta täyttöliittimestä että säiliössä ei ole vettä tms. epäpuhtauksia. Tarkasta
myös valuma-allas, jos säiliö on varustettu sillä.

KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJEET
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Täytettäessä säiliötä on ylitäytönestimen kaapeli oltava kiinnitettynä.
Kun säiliö on täynnä, aseta pinnankorkeusmittarin käsinliikuteltava osoitin liikkuvan
osoittimen kanssa samaan asentoon FULL eli täynnä.
Lukitse täyttöaukko ja pumppu.
Kerran vuodessa on tarkastettava säiliön pohjalle kondensoitunut tai polttoaineen
mukana tulleen veden määrä. Siihen on olemassa vesi- indikaattoritahnaa. Jos
vettä on, se poistetaan imupumpulla täyttöaukosta varovasti pumppaamalla.
Pintanaarmut on paikkamaalattava mahdollisimman nopeasti, jotta säiliö palvelisi
mahdollisimman pitkään.
Tarkasta myös, että valuma-altaassa ei ole polttoainetta tai vettä
Pumppujen mukana toimitetaan niiden käyttö- ja huolto-ohjeet, joita on
noudatettava.
Viiden vuoden välein on säiliön sisäpuoli tarkastettava valtuutetulla
tarkastusliikkeellä, tällöin mitataan mahdolliset syöpymät ja tarkastetaan
sisämaalaus. Tarkastusliike antaa todistuksen tarkastuksesta.
Käytöstä poistaminen, kun säiliö on päätetty hävittää, on tehtävä valtuutetun
huoltoliikkeen toimesta, joka antaa puhdistuksesta todistuksen.

TAKUUEHDOT:
•
•

Valmistaja myöntää säiliöille 1 (yhden) vuoden takuun, joka kattaa materiaali- ja
valmistusvirheet.
Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet väärästä käytöstä,
huolimattomuudesta, käyttöohjeen laiminlyönnistä, ilman valmistajan lupaa
tehdyistä muutoksista, liikenneonnettomuudesta tai muista
tarkastusmahdollisuuden ulkopuolella olevista syistä.

• Valmistaja ei vastaa vaurioitumisen aiheuttamista ympäristövahingoista, ansion
menetyksistä tai muista välittömistä tai välillisistä tappioista, joita vahingoittunut
säiliö on aiheuttanut.
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