
IT’S THAT EASY.

Informatie
Mr. Funnel filter trechter
Veiligheidsgegevens
• Brandstoffen en de dampen hiervan zijn uiterst brandbaar en explosief. Vul brandstoftanks buiten uit, de buurt 
 van open vuur, vonken, hitte en andere ontstekingsbronnen.
• Statische elektriciteit kan brandstof en de dampen hiervan doen ontsteken. Aard de trechter op de juiste manier 
 volgens de gebruikershandleiding van de apparatuur die u bijvult (alleen zwarte modellen zijn geleidend en 
 kunnen worden geaard).
• Giet de tank niet te vol. Wacht als brandstof wordt gemorst tot deze is verdampt voordat u de motor start.
• Na gebruik kunnen enkele druppeltjes brandstof in de trechter achterblijven. Berg de trechter niet op in een 
 plastic zak of een andere afsluitbare bak, want hierdoor kan de brandstof niet verdampen. Berg de trechter met 
 dezelfde voorzorgsmaatregelen op als die u bij het opbergen van een willekeurige brandstof zou nemen.
• Voer gevaarlijk afval op de juiste manier af. 

Algemene informatie
• De trechter is bedoeld voor gebruik met de meeste brandstoffen, zoals benzine, diesel, stookolie en kerosine. 
 De trechter is ideaal voor gebruik bij grasmaaimachines, landbouwmachines, vaartuigen, quads, enz.

Voorzichtig: bij gebruik van de trechter met andere stoffen kan de filter beschadigd raken
• Test de trechter voor ieder gebruik. Giet water in de trechter tot het onderste 1/3 deel van de filter is gevuld. 
 De filter mag het water niet doorlaten.
• Als gevolg van toevoegingsmiddelen en stabilisatoren in de brandstof kan het water de filter passeren. Voeg 
 toevoegingsmiddelen direct in de tank toe.
• Laat, als de brandstof is geschud (bijvoorbeeld tijdens transport) deze een paar minuten voor het filteren rusten. 
 Anders kan het water in de brandstof de filter passeren.
• Probeer niet de filter uit de trechter te verwijderen. Deze is permanent.
• Veeg de trechter na gebruik niet schoon en reinig deze ook niet.

Instructies - 3 eenvoudige stappen
1. Plaats de trechter in het te vullen apparaat. Houd de trechter rechtop.
2.  Giet brandstof in de trechter, maar niet direct op de filter.
3. ‘Leeg de opvangbak’. Water en vaste deeltjes zullen zich verzamelen in de opvangbak, het deel onder de filter. 
 Giet de inhoud van de opvangbak in een aparte goedgekeurde bak en behandel dit als gevaarlijk afval. 
 Opmerking: Stop als water zich aan de onderzijde van de trechter verzamelt of de stroomsnelheid vertraagt het 
 bijvullen van de brandstof en ‘leeg de opvangbak’. De trechter hoeft niet te worden gereinigd.

Overige veiligheidsgegevens
Gebruik Mr. Funnel niet wanneer u rechtstreeks vanuit een benzinepomp de brandstof tank vult.

Veel gestelde vragen

V. Wanneer heb ik een geleidend model nodig?
A. Om aan de voorschriften voor de luchtvaart en de scheepvaart te voldoen, moet uw bijvulsysteem voor brandstof
  zijn geaard. Alleen geleidende trechters mogen worden gebruikt. De kans op een statische brand is groter bij 
 benzine, maar zeker ook aanwezig bij diesel. Ook is het zo dat hoe meer brandstof u pompt, hoe meer statische 
 elektriciteit ontstaat doordat de brandstof via de oppervlakken in de tank stroomt. Alle ZWARTE modellen van 
 Mr. Funnel zijn geleidend. 
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V. Wat maakt de trechter geleidend?
A. In de grondstoffen wordt koolstof geïnjecteerd en dit maakt de trechter als deze correct is gebonden of 
 geaard net geleidend genoeg om de statische elektriciteit die ontstaat bij het brandstof bijvullen af te voeren.

V. Hoe kan ik de trechter reinigen?
A. Dat is niet nodig. Omdat de filter van een Teflon coating is voorzien, blijft niets aan de filter kleven. Houd 
 de trechter eenvoudig ondersteboven en tik op de rand. Negeer gewoon eventueel achterblijvende 
 deeltjes, zij zullen de filter niet passeren. Geen chemische stoffen, geen borstels, gewoon niets doen.

V. Kan ik een vervangende filter kopen?
A. Nee. We verkochten ze ooit wel, maar we realiseerden ons dat we hier onze klanten geen dienst mee 
 bewezen. De filters verslijten niet, dus als u er één zou kopen, zou deze allang kwijt zijn geraakt voordat u 
 hem nodig had. Bovendien is het zo dat als we vervangende filters zouden verkopen, deze bijna net zo duur 
 zouden zijn als een gehele trechter, dus kunt u net zo goed een nieuwe trechter kopen.

V. Hoe weet ik of vervuiling aanwezig is of niet?
A. Kantel de trechter eenvoudig naar één kant. U kunt dan water en vuil onder de resterende brandstof zien. 
 Stop bij een grote hoeveelheid water regelmatig om dit water te verwijderen en ga vervolgens door met 
 bijvullen. Zo eenvoudig is het.

V. Wat moet ik na het bijvullen van de brandstof met de restanten in de opvangbak aan de onderzijde van 
de trechter doen?
A. Bij deze technologie is de opvangbak nodig om het vuil van de brandstof te scheiden, dus deze kan niet 
 worden verwijderd. U kunt deze teruggieten in de jerrycan die u heeft gebruikt of een aparte jerrycan 
 gebruiken om het in te bewaren. Als de jerrycan vol raakt, kunt u de inhoud hiervan weer door de trechter 
 laten lopen. Zo verspilt u nooit een druppel bruikbare brandstof.

V. Kan ik vervangende onderdelen krijgen?
A. Nee. De trechters zijn zelfreinigend en u heeft geen vervangende onderdelen nodig.

V. Hoe kan ik de trechter testen?
A. Test de trechter allereerst met één kopje water in de middelgrote trechter en twee kopjes water in de 
 grote trechter. Als de filter geen water doorlaat, werkt de filter naar behoren. Hoewel de filter soms meer 
 water kan opvangen, is hij hiervoor niet bedoeld. Water is bijna 25% zwaarder dan sommige brandstoffen 
 en dit extra gewicht bouwt druk op aan de voorzijde, waardoor het water door de filter kan worden geperst. 
 Voer verzameld water af om problemen te voorkomen.

V. Hoe vaak moet ik de trechter testen?
A. Als de trechter 30 dagen niet is gebruikt, dient u deze te testen met één of twee kopjes water om er zeker 
 van te zijn dat de trechter na het laatste gebruik niet beschadigd is geraakt.

V. Werkt de filter bij gemengde brandstof die tweetaktolie bevat?
A. Ja, maar bij tweetaktolie op basis van oplosmiddel kunnen de oplosmiddelen watermoleculen afbreken 
 en dan kan enige hoeveelheid water de filter passeren. Dit gaat meestal slechts om ongeveer twee 
 druppels, maar als u er niet gerust op bent, kunt u de brandstof een tweede keer filteren, omdat water 
 de filter niet kan passeren, tenzij de opvangbak vol staat met water.

V. Wat gebeurt er bij gebruik van alcohol of toevoegingsmiddelen voor brandstoffen?
A. De meeste toevoegingsmiddelen absorberen water, dus voeg ze toe in de brandstoftank en niet in de 
 jerrycan voor brandstof, anders komt het water met de brandstof mee in de tank.
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V. Kan ik de trechter voor alle brandstoffen gebruiken en moet ik de trechter reinigen als ik een andere 
 brandstof ga gebruiken?
A. U kunt de trechter voor alle brandstoffen gebruiken en aangezien het oppervlak geen brandstof 
 absorbeert, is reinigen niet nodig.

V. Hoe lang gaat de filter mee?
A. Sorry, maar we hebben geen idee. Sommige filters zijn al meer dan 10 jaar oud en worden nog steeds 
 wekelijks gebruikt en ze werken nog net zo goed als de eerste dag dat ze in gebruik werden genomen.

V. Wat maakt deze trechter anders dan andere trechters met filters?
A. Allereerst is de filter verticaal en er staat geen druk op in vergelijking met een trechter met een 
 horizontale filter. Horizontale filters raken snel verstopt en zijn moeilijk te reinigen. Ten tweede is een 
 Mr. Funnel brandstoffilter voorzien van een teflon coating en aan teflon blijft niets kleven. Daarbij is de 
 filteropening klein genoeg om het water tegen te houden.

V. Welk model heb ik nodig?
A. Als u meer dan 20 liter tegelijk overhevelt, wordt het grotere F8-model aanbevolen, omdat deze 
 gemakkelijker is in het gebruik en u minder snel brandstof morst. Als u 4-20 liter overhevelt, voldoet de 
 F3 en voor kleine hoeveelheden, zoals bij grasmaaimachines en kleine generatoren, wordt de kleine 
 F1 aanbevolen. Dit kleine model heeft een snelle stroomsnelheid en kan bij de bij de te vullen apparatuur 
 worden bewaard.

V. Kost het gebruik van de trechter niet meer tijd bij de pomp?
A. Ja, maar u kunt de trechter gebruiken als een testhulpmiddel als u grote hoeveelheden brandstof gaat 
 overhevelen. Test als u 550 liter gaat pompen de eerste 20 tot 40 liter en controleer de onderzijde van de 
 trechter. Als er geen water of vervuiling in de trechter te zien is, kunt u direct in de tank pompen en bij 
 200 en 400 liter nog een test uitvoeren. Als er in eerste instantie geen vervuiling aanwezig is, betekent dit 
 meestal dat de leverancier zijn filters goed verzorgt en dan is de trechter niet nodig. Als u echter vervuiling 
 aantreft, kunt u beter langzamer pompen en de trechter bij het bijvullen van de gehele hoeveelheid 
 brandstof gebruiken of naar een andere leverancier gaan.

V. Hoe gebruik ik de trechter bij een auto of een camper?
A. De afvoerpijp van de F-15 heeft dezelfde afmeting als een 1” PVC pijp, die kan worden toegevoegd om 
 de brandstoftank te bereiken. Voor meer controle kunnen ook afsluitkleppen in de leiding worden 
 geplaatst (bij gebruik van een PVC pijp moet een aarddraad vanaf de trechter aan de vulhals van
 de brandstoftank worden bevestigd om problemen met statische elektriciteit te voorkomen).

V. Waarvoor dienen de twee lipjes aan de onderzijde van de grote trechter?
A. Om te voorkomen dat de brandstof gaat wervelen voor een snellere doorvoer door de pijp.

V. Is een beschermkap voor de trechter nodig om deze te beschermen en schoon te houden?
A. Nee. De filter is stevig en raakt niet snel beschadigd. Indien vuil in de trechter terechtkomt, is er niets aan 
 de hand. Dit vuil zal de filter niet passeren.

V. Werken de trechters bij verschillende temperaturen?
A. De National Guard in Alaska heeft ze probleemloos bij 40 graden onder 0 gebruikt. Ze zijn ook zeer 
 populair in Australië, Brazilië en Afrika bij veel hogere temperaturen. 


