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KANISTER 
 
  
 
Kasutamiseelsed seotud juhised ja hoiatused 
- See kanister sobib kasutamiseks ainult bensiini ja diiselõliga. Muude ainete kasutamine kiirendab värvi ja 

tihendite kulumist. 
- Kanistris ei tohi kunagi hoida muid kemikaale ega söövitavaid aineid. 
- Ära püüa kanistrisse valada rohkem kütust kui kanistrile märgitud maht (20, 10, 5 liitrit või 1 liiter, olenevalt 

mudelist). 
- Paiguta kanister alati tasasele pinnale, valamisava ülespoole. 
- Kanistri avamiseks suru korgi hooba alla (ainult kannmudelitel). 
- Kanistri sulgemiseks vajuta kork alla. Seejärel kontrolli, kas kork on tihedalt suletud, et vältida kütuse lekki-

mist. 
- Kui kork ja kummitihend on vanad või kahjustatud, vaheta need välja, et vältida kütuse lekkimist. 
- Ära hoia kanistrit suletud ruumis ega süüteallikate läheduses, samuti mitte kohas, kus kanister võib kergesti 

ümber minna või on otsese päikesekiirguse käes. See kehtib ka tühja kanistri kohta. 
- Jäta kork lahti, kui paned tühja kanistri hoiukohta pikemaks ajaks. Enne uuesti kasutuselevõtmist puhasta 

kanister hoolikalt. 
- Kui kanistrit pole pikka aega kasutatud, siis veendu enne kasutamist, et kork ja kanister on heas korras. 
- Kanistrit avades ja sulgedes ära jäta sõrme korgi vahele. 
- Kui valada kütust ruumis, kus tuleb vältida mahaloksumist, siis paiguta lehter hoolikalt ning veendu, et ka-

nistri ümbrus on pritsmete eest nõuetekohaselt kaitstud. 
- Kui kanistris on hoitud teist tüüpi kütust kui see, mida sinna kavatsetakse lisada, tuleb kanister esmalt hoo-

likalt puhastada, enne kui sellesse uut tüüpi kütust valada. 
 
Täitmisega seotud juhised ja hoiatused 
- Paiguta kanister alati tasasele pinnale, valamisava ülespoole. 
- Kanistri avamiseks suru korgi hooba alla (ainult kannmudelitel). 
- Paiguta valamisavasse lehter. 
- Hoia lehter valamise ajal otse. 
 
Kasutamisjärgsed juhised ja hoiatused 
- Sulge kork tihedalt. 
- Loksuta kanistrit ja kontrolli, kas korgi vahelt lekib kütust. 
 
UN tüübikinnitus 
 

Tootel CHLDL1 (LG-YG-L1) on UN tüübikinnitus;     3A1/Y/250/17/CN/LD CCSCQ001-17 
 

Tootel CHLDL5 (LD-YG-L5) on UN tüübikinnitus;    3A1/Y/250/17/CN/LD CCSCQ009-17 
 

Tootel CHLDL10 (LD-YG-L10) on UN tüübikinnitus;       3A1/Y/250/17/CN/LD CCSCQ010-17 
 

Tootel CHLDL20 (LD-YG-L20) on UN tüübikinnitus;       3A1/Y/250/17/CN/LD CCSCQ011-17 
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