شحن الكارت و عداد الغاز
 .1قبل البدء في الشحن

•ضــع الــكارت علــى العــداد
مــع الضغــط علــى زر العــداد
قبــل التوجــه لمركــز الشــحن

تعليمات إعادة التوصيل و االمان

متابعة اإلستهالك و العداد

 .1يتــم إنقطــاع الغــاز فــي الحــاالت
التاليــة:

 .1ســيتم خصــم قيمــة إســتهالك
الغــاز مــن الرصيــد الموجــود
بالعــداد طبقــا لإلســتخدام

•نفــاذ الرصيــد فــي غيــر أوقــات
السماح
•التالعب بالعداد

 .2فــى حالــة اســتخدام الغــاز علــى
الفــور دون إنتظــار الوقــت المقــرر
يتــم غلــق المحبــس وإظهــار رســالة
علــى شاشــة العــداد ()GAS OFF
ويتــم إيقــاف الغــاز مــرة أخــرى.
وذلــك حفاظــا ً علــى ســامتك
•قــم بالتوجــه إلــى إحــدى
منافــذ الشــحن الخاصــة
بشــركة الغــاز التابــع لهــا .وقــم
بشــحن الــكارت وإســتالم
إيصــال الشــحن

 .2شحن الكارت على العداد

•قــم بالتأكــد مــن إغــاق
البوتجــاز و الســخان ,ثــم
ضــع الــكارت علــى العــداد
مــع الضغــط علــى زر العــداد
وانتظــر مــدة ال تقــل عــن
خمــس دقائــق بــدون فتــح
الغــاز ثــم افحــص شاشــة
الرصيــد للتأكــد مــن شــحن
العــداد

 .3عنــــد ايقــــاف الغــــاز مــــرة اخــــرى
تأكــــد مــــن غلــــق البوتجــاز و
السخان و اضغــــط عـلـــى زر العــداد
و انتظــــر خمــــس دقائــــق قبــــل
تشــــغيل الغــــاز و ســــتظهر رســــالة
( )Testعـلـــى شاشــــة العــــداد و
تختفــى بعــد الخمــس دقائــق ثــم
يمكــن اســتخدام الغــاز
فــي حالــــة عــــدم رجــــوع الغــــاز مــــرة
اخــــرى قــــم باإلتصــال بطــوارىء شركــة
التوصيــــل
مالحظــة :عنــد إنتهــاء الرصيــد يتــم
اضافــة  4متــر عــن طريــق الضغــط علــى
زرار العــداد و اإلنتظــار خمــس دقائــق
لألمــان

 .2ســيتم خصــم الرســوم اإلداريــة و
القســط إن وجــد يــوم واحــد مــن
كل شــهر

 .3عنــد وصــول الرصيــد للحــد األدنــى
 4متــر مــن الغــاز الطبيعــي يتــم
عمــل إنــذار صوتــي لتنبيــه العميــل
بقــرب إنتهــاء شــحن العــداد عــن
طريــق انــذار صوتــى عنــد كل متــر
حتــى نفــاذ الرصيــد
 .4ال ينقطــع الغــاز ايــام األجــازات
الرســمية و العطــات أو فــي
غيــر مواعيــد العمــل أو بــدءا ً مــن
الســاعة الخامســة عصــرا ً وحتــى
التاســعة صباحــا ً ,غيــر ذلــك اطلــب
ضبــط الوقــت و التاريــخ
يجــب تفعيــل الخدمــة او الشــحن بحــد
اقصــى شــهرين مــن الشــحن حتــى ال
تتعــرض إلنقطــاع الخدمــة
احــذر التالعــب فــي العــداد فيعرضــك
للغرامــة و المســائلة القانونيــة .ويجــب
التوجــه لفــرع مــن فــروع الشــركة وفــي
حالــة ظهــور عالمــة البطاريــة علــى
الشاشــة يجــب التوجــه لفــرع مــن
فــروع الشــركة أو اإلتصــال بالطــوارئ

بيانات شاشة العرض
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