
Estigues segur: 
instruccions  
de càrrega a les 
estacions de gas 
natural comprimit 
(GNC)
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Així són les estacions de servei

La teva seguretat és el primer 

Estació sense tancament

Mòdul de pagament1

Mànega2

Assortidor3

1

2

3

•  Es prohibeix fer foc.

• Es prohibeix fumar.

•  Es prohibeix usar el telèfon mòbil  
i altres dispositius electrònics.

•  Cal estacionar en paral·lel a 
l’assortidor i amb la presa davant seu.

•  Cal apagar el motor i els llums  
del vehicle.

•  És preferible, fer el proveïment  
sense ocupants a l’interior.

•  Eviteu arrossegar la mànega  
per terra.

PROHIBIT   
ENCENDRE FOCPROHIBIT FUMAR

PROHIBIT USAR  
TELÈFONS MÒBILS
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Instruccions de càrrega

 •   Seguim els passos que apareixen a la pantalla, 
seleccionant: GNC, número d’assortidor i PIN 
(4 xifres). Si oblides el teu PIN, el pots trobar 
a l’app Naturgy Vehicular. En cas de bloqueig 
després de tres intents fallits, truca’ns al  
900 40 20 20.

 •  Amb la targeta bancària ens cal seleccionar 
un import amb antelació, encara que només es 
cobrarà la quantitat realment proveïda. Per fer 
una càrrega completa, caldrà seleccionar un 
import superior a l’estimat.

 •   Quan la pantalla indiqui que ja està a punt, 
podrem retirar la targeta.

Si l’estació de càrrega té una porta a l’assortidor, 
cal introduir i retirar la targeta a la ranura 
corresponent per a l’obertura.01

Introdueix la targeta per iniciar el procés

 •   Introduïm la targeta, de Naturgy o bancària, 
en el mòdul de pagament (vegeu la imatge).

Accedeix des 
d’aquí al vídeo 
de recàrrega 
de GNC per a 
vehicles
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Despengem la mànega de l’assortidor i l’acoblem  
a la presa de càrrega del vehicle. Hi ha dos tipus  
de mànegues: 

 •  A les mànegues tipus pistola, alineem la presa  
i pressionem el gatell per alliberar la vàlvula de 
seguretat i iniciar la càrrega, el gatell es reté de forma 
automàtica mitjançant el fiador que fixa el gatell 
(marcat amb una fletxa taronja al gatell) per la qual 
cosa podem deixar anar la mànega.

Mànega tipus pistola

Presa de càrrega del vehicle Pistola alineada i gatell pressionat

02
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Manguera tipo 
palanca

 •  Les mànegues amb palanca 
s’han d’acoblar amb la fletxa 
apuntant a nosaltres. Un cop 
alineada i acoblada, girem 180º 
la palanca fins que la fletxa 
apunti el vehicle per alliberar la 
vàlvula de seguretat.

900 40 20 20
Telèfon d’assistència 24 hores
També disponible

En ambdós casos, verificarem que 
l’assortidor és a punt.

 •  Prémer el botó de “Marxa”  
per iniciar el ubministrament.  
En qualsevol moment 
podem acabar la càrrega 
prement el botó d’ “Aturada”. 
 
En cas de desconnexió 
accidental de la mànega, 
un dispositiu de seguretat 
tallarà de forma automàtica 
el subministrament. 
 
En cas d’emergència, 
cada assortidor disposa 
d’un botó amb la indicació 
aturada d’emergència. Al 
pressionar-lo s’interromprà 
el subministrament a tota la 
instal·lació.
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 •  Un cop acabada la càrrega, apareix  
un missatge d’avís a l’assortidor per indicar-nos 
el final de la càrrega.

 •  Per retirar la mànega, en el tipus pistola hem  
de pressionar el gatell per alliberar el fiador 
(aquest s’allibera prement-lo en la direcció 
de la fletxa taronja). En el cas de mànegues 
amb palanca, girem la palanca 180º fins que 
la fletxa apunti cap a nosaltres.

 •   Si es continua sense poder desacoblar, 
revisarem que haguem alliberat el fiador  
o girat 180º la palanca o verificarem 
que estigui alineada o esperarem que se 
descongeli la presa.

 •  Col·loquem la mànega a l’assortidor, pressionant  
fins a notar l’encaix en el suport. 
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 •  Si volem un rebut del proveïment, tornem  
a introduir la targeta al mòdul de pagament  
o premem el botó de rebut especificant l’assortidor 
de proveïment. 

 •  Finalment, si l’estació té una porta 
a l’assortidor, aquesta es tancarà 
de forma automàtica avisant 
mitjançant una alerta acústica.

Petició de rebut Lliurament del rebut
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900 40 20 20

Si et cal, truca’ns:  
telèfon d’assistència 24 hores

www.naturgy.cat/estacionsgasnatural


