
Hea klient, meil on suur rõõm, et otsustasid meie LiquidSi süsteemi kasuks!  

Soovime Sulle palju sõidurõõmu ning küttekulude säästmist pikaks ajaks.  

Käesolev infoleht on väikeseks sissejuhatuseks

Kui soovid lugeda tervet kasutusjuhendit, siis selleks külasta meie kodulehte 
www.liquidsi.com ning prindi või lae kasutusjuhend oma arvutisse või nutitelefoni, 

vastavalt sellele, kuidas Sulle paremini sobib. 

 

 

 

Tere tulemast!

SÕITMINE POOLE VÄIKSEMA
KÜTUSEKULUGA



Kütuse vahetus
Kütust saad vahetada, vajutades:

   “Tankla sümbolile”
 bensiinile ümberlülitamiseks

 “Si” LPG-le ümberlülitamiseks. 

Mootor alustab tööd bensiini peal ning lülitab ennast mõne aja möödudes 
automaatselt LPG peale ümber. Aja pikkus sõltub mootori temperatuurist, 
tavaliselt võtab see aega ca 30 sekundit, aga kui mootor on külm, 
võib aega kuluda rohkem.  

Mootori käivitamine
Käivitamise ajal viib LPG süsteem läbi kontrolli: kõik LED tuled süttivad, pöörlevad 
vastupäeva ning kustuvad seejärel. Pärast kontrolli teostamist lülitab LPG-süsteem 
end ümber valitud kütuse tüübile.   

Ülemised rohelised LED tuled põlevad. Mootor töötab LPG-ga. 
LED tulede arv sõltub kütuse kogusest paagis.   

Kollane LED tuli vasakus alumises nurgas põleb. 
Mootor töötab bensiiniga.    

Alustame



Bensiinilt  LPG-le ümberlülitamine
Kollane LED tuli põleb all vasakus nurgas. Ülemine vasak LED tuli vilgub, 
näitamaks, et LPG on valitud. Mootor töötab endiselt bensiiniga ning 
LPG süsteem valmistub ümber lülituma LPG-le. 
Kui mootor töötab LPG-ga, põlevad ülemised LED tuled. 

Kütuse tase LPG paagis
Paremal asuvad esimest 4 rohelist  LED tuld ja alumine punane LED tuli 
näitavad LPG taset paagis. Kui kõik 4 rohelist LED tuld põlevad, on paak 
täidetud maksimumtasemini. Maksimumtase on ca 80% kogu mahust. 

 
Madal LPG tase
Alumised rohelised LED tuled ei põle, seade piiksub kaks korda ning 
alumine punane LED tuli põleb. Mootor töötab endiselt LPG-ga, kuid 
on aeg tankimiseks. 

LPG-lt bensiinile ümberlülitamine
Kui LPG paak on tühi, lülitab süsteem end bensiinile ümber. 
Palun pane tähele: seade ei tee sellel korral piiksu.
Alumine vasak LED tuli põleb. Mootor töötab nüüd bensiiniga. 

 

Pärast LPG paagi täitmist lülitab süsteem end automaatselt LPG-le ümber. 



Bensiini minimaalne tase
Kui süsteem alustab bensiiniga, on oluline, et bensiinipaagis oleks piisavalt bensiini 
(ca ¼ paaki).

Tankimine
Tankides LPG-jaamas: 
  • Lülita mootor välja!

• Veendu, et sõiduk oleks horisontaalses asendis.
• Soovitatav on tankida paak täis.
• Ava täiteava kork.
• Eemalda kork täieavalt ning keera vastav adapter peale.
• Bajonett-tüüpi ühendus: aseta kütusepüstol täiteavasse ning keera seda veerand pööret    
  paremale või vasakule. Tõmba kütusepüstoli pidemest.
• Euro-tüüpi ühendus: keera kütusepüstoli mutrit täieavas. Vajuta kütusepüstoli käepidemele.  
• Itaalia-tüüpi ühendus: aseta kütusepüstol täiteavasse. Vajuta kütusepüstoli käepidemele.   
• Vajuta LPG pumba nupule. Kui pump peatub, on saavutatud paagi maksimaalne tase 80%. 
   Lõpeta tankimine, vabastades nupp.  
• Nüüd vabasta käepide (eralduda võib natuke LPG auru) ning eemalda kütusepüstol.

 

  
 

  

  
 . 

Aseta täiteava kork omale kohale, et vältida mustuse, vee, liiva ja tolmu sattumist
täiteavasse ning sellest tulenevalt kogu süsteemi. 

Belgia, Saksamaa,
Iirimaa, Luxemburg,
Põhja-Inglismaa,
Poola, Šotimaa,  
Šveits ja
Wales.
 

 
 
, 

Holland,
Norra ja Inglismaa.

Hispaania Austria, Bosnia ja
Hertsegoviina, Bulgaaria,
Horvaatia, Tšehhi  
Taani,  Eesti,
Prantsusmaa,  Kreeka, Ungari,
Itaalia, Läti, Leedu,
Makedoonia, Norra,
Poola,  Portugal,
Rumeenia,  Serbia,
Slovakkia,  Sloveenia,
Rootsi  ja  Šveits.

 

 

ACME Bajonett Euro Itaalia



Kütuse tarbimine
LPG gaasil on madalam energiatase kui bensiinil, kütuse tarbimine on LPG-d kasutades 
ca 20 % kõrgem, kui sõites bensiiniga. Lisatarbimine sõltub tangitud LPG-segust.

Algselt paigaldatud bensiinimõõdik ja bensiini tarbimise indikaator
Mõnedes sõidukites võib armatuurlaual paiknev bensiinimõõdik liikuda madalamale 
tasemele, kui sõita LPG-ga. See ei ole bensiini tarbimise tõttu, vaid on tingitud Sinu 
sõidukit automaatselt reguleerivast bensiinimõõdikust, mis arvab, et sõidad bensiiniga. 
Kui Sa käivitad sõiduki uuesti, taastab bensiinimõõdik oma algse oleku ning seejärel 
kuvab õige oleku. Kui Su sõiduk on varustatud pardasüsteemiga, millel on kütuse 
tarbimise indikaator, vahendab see kütuse tarbimist nii nagu sõiduk töötaks bensiiniga. 
See ei võta arvesse lisa kütuse tarbimist, kui sõidad LPG-ga.   

 
Hooldus
LiquidSi ei vaja hooldust. Siiski võib Sinu vahendaja soovitada kontrollida 
süsteemi regulaarselt.  

Garantii 
 Süsteemil LiquidSi on 2-aastane või 100 000 km garantii, sõltuvalt sellest, 
 kumb juhtub esimesena. Garantii algab süsteemi paigaldamise hetkest.   
 Palun kontrolli, kas süsteemiga on kaasas garantiitunnistus.  



Vigade leidmine 
Probleemide tekkimisel tuleks järgida allolevaid juhiseid. 

Sõiduk ei sõida LPG-ga

Järgi allolevat kontrollnimekirja:
• Kas paagis on piisavalt  LPG-d?
• Kas paagis on piisavalt bensiini bensiiniga käivitamiseks? 
• Kas üks kaitsmetest on süsteemis LiquidSi defektiga?
 15 A  aku kõrval asuva kaitsme jaoks;
 5 A teise kaitsme jaoks.
 Mõlema kaitsme eemaldamisel lülitub LPG süsteem välja ning mootor töötab bensiiniga. 
Ära kasuta kunagi suuremat kaitset, kui on kuvatud kaitsmetraadil. 
See võib süsteemi kahjustada.  

 
  
   
   

 

Ekstreemsed temperatuurid 
LiquidSi saab hakkama ekstreemsete klimaatiliste tingimustega. Siiski väga palavates 
tingimustes või pärast pikka sõitu madala kütuse tarbimisega (nt liiklusummikutes) võite 
kogeda aeglasemat paagi täitumist, kui tangite oma sõidukit.
Sellisel juhul jätka bensiiniga sõitu lühikest aega ning sõida uuesti järgmisesse tanklasse. 
Täitmisrõhk võib teatud tanklates olla madalam. Sellisel juhul proovi tankida siis, 
kui temperatuur on suhteliselt madal, nt varajastel hommikutundidel. 

 

 
 

 

Gaasileke
Kui tunned LPG lõhna, lülita viivitamatult ümber bensiinile ning võta koheselt ühendust 
LiquidSi vahendajaga. 

Kui Sa ei saa ise probleemi lahendada, palun võta ühendust oma LiquidSi vahendajaga. 
Ära võta ise ette ühtegi remonditööd. Juhiste mitte järgimine tühistab garantii.  

 Sinu LiquidSi maaletooja:

311620.1EN


