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  Fueli® virker i det øjeblik, du tager den ud af æsken.

  Ingen besværlig  eller opkobling til app.

  Dejlig enkelt!

SÅDAN AKTIVERER DU FUELI®
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   Inden du monterer Fueli® enheden i bilen skal du sikre 
dig	at	der	er	plads	til	enheden	OGSÅ	når	tankdækslet	
er lukket.

 	 	Forsøg	dig	frem	med	placeringen	ved	at	bruge	et	lille	
hjørne	af	klæbe	puden	på	din	Fueli® enhed. 

   Fueli®	kan	placeres	på	selve	tankdækslet,	men	også	
inde i hulrummet. 

VIGTIGT
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Du skal kunne se din Fueli® enhed  
- inden og mens du tanker.



 
  

STEP-BY-STEP

  Benyt den medfølgende renseserviet. 

   Rengør grundigt området, hvor Fueli® enheden  
skal placeres.

   Gå videre til næste trin, når det rengjorde  
område, er helt tørt. >>

Montering
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TEST MONTERING

1

2
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Vær sikker på der er plads, OGSÅ når tankdækslet
er lukket.
 

Forsøg dig frem med placeringen ved at bruge fjerne 
den lille folie del (1) af klæbepuden bag på din Fueli

 DEL 1 - Test montering

DEL 2 - Slut montering
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  Fjern nu folien (del 2) fra klæbepuden.

  Montér nu fueli enheden på den rengjorde område.

  Hold et fast tryk på fueli enheden i 15 sekunder.
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STEP-BY-STEP

Tillykke, du kan nu tanke med tryghed og undgå dyre 
uforudsete udgifter.



  Brug kun en klud til at rengøre enheden. 

		 Undlad	at	bruge	rengøringsmidler	på	din	Fueli®

		 	Undgå	at	udsætte	Fueli®	for	ekstreme	temperaturer 
(under -20°C eller over +60°C), som kan ødelægge 
elektronikken	og/eller	påvirke	reaktionstiden.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE ALT DET MED SMÅT

Ansvarsfraskrivelse
Fueli	ApS	påtager	sig	intet	ansvar	og	giver	ingen	garanti	
for skader som følge af forkert installation/montering, 
forkert	brug	af	produktet	eller	manglende	overholdelse	af	
betjeningsvejledningen og/eller sikkerhedsanvisningerne.
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Vi	er	altid	klar	til	at	svare	på	dine	spørgsmål.

På	vores	hjemmeside	www.fueli.dk	finder	du	en	support-
side	med	oplysninger	om	din	nye	Fueli® enhed. Her vil du 
også	kunne	finde	ofte	stillede	spørgsmål.	

Du	kan	meget	velkommen	til	at	ringe	på	21	85	84	85	
eller	skrive	på	support@fueli.dk.

Fueli	ApS	yder	garanti	i	henhold	til	den	danske	købelov.	
Hvis	der	opstår	fejl	og	ufuldkommenheder	i	garanti
perioden,	returnerer	du	enheden	direkte	til	din	forhandler.	
Så	vil	den	blive	repareret	eller	udskiftet	med	en	ny.	
Vedlæg	venligst	en	kopi	af	din	kvitterin.Forsøg	ikke	
at	åbne	Fueli® med magt, da elektronikken kan blive 
ødelagt, og garantien vil bortfalde.

SERVICE OG GARANTI
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Størrelse:	 		 3,3cm	x	3,8cm	(Hexagon)

Batteri:	 	 BR2477X	–	3V	knapcelle

Batterilevetid:	 Over	3	år	(Normal	brug)

Fueli®	Aps,	Fælledvej	17,	7600	Struer,	Danmark

Telefon:		 	 +45	21	85	84	85
Mail:		 	 info@fueli.dk
Hjemmeside:		 www.fueli.dk

Indholdet af denne brugervejledning, kan ændre sig.  
Find	nyeste	brugervejledning	på	www.fueli.dk
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TEKNISK DATA KONTAKT

PENDING

Fueli® er trademark og designbeskyttet  
og	har	patent	pending.	Alle	rettigheder	 
tilhører Fueli®	ApS



CE mærkning
Med CE-mærket erklærer Fueli®	ApS,	at	vores	produkt	
opfylder	de	generelle	sikkerhedskrav	i	relevante	
CE-mærkningsdirektiver.

Med	CEmærket	garanterer	fabrikanten,	at	produktet	er	
fremstillet	i	overensstemmelse	med	fælleseuropæiske	
krav til sikkerhed, sundhed og miljø.

ATEX godkendelse
Med	Exmærket	erklærer	Fueli®	ApS	at	enheden	er	ATEX	
godkendt	i	henhold	til	EN	600790	samt	EN	6007911
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ALT DET KEDELIGE
Medlem af WEEE
Waste Electrical and 
Electronic Equipment Directive

ATEX godkendt komponent
EN 60079-0 samt EN 60079-11



Elektriske	og	elektroniske	komponenter	(EEE)	og	 
materialer kan være sundhedsskadelige og miljø, og skal 
være	korrekte	bortskaffes.

   Fueli®	må	ikke	bortskaffes	i	almindeligt	restaffald,	
men	skal	bortskaffes	seperat.

   Batteriet kan returneres til enhver forhandler, der 
sælger batterier.

		 	Du	kan	også	bortskaffe	selve	Fueli® enheden inkl. 
batteri hos din lokale genbrugsstation eller hos 
forhandleren.
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WEEE

Medlem af WEEE
Waste Electrical and 
Electronic Equipment Directive

ATEX godkendt komponent
EN 60079-0 samt EN 60079-11
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