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1 Generelt 
 
1.1 Bemærkninger til vejledningen 
 
Aktuelt teknisk niveau 
Denne enhed svarer til det aktuelle tekniske niveau. Sikker funktion kræver en korrekt og 
sikkerhedsbevidst betjening af enheden. 
 
Læs brugsanvisningen 
Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug. Brugsanvisningen skal følges 
under alle omstændigheder. 
 
Handlinger 
Alle de handlinger, der er nødvendige for korrekt betjening, er beskrevet i brugsanvisningen og de 
dokumenter, der henvises til. 
Afvigende arbejdsmåder må kun praktiseres, hvis de er udtrykkeligt tilladt af producenten. 
Hvis enheden ikke benyttes i overensstemmelse med brugsanvisningen, kan den foreskrevne 
beskyttelse være indskrænket. 
 
Generelle henvisninger 
Kontrol-, montage- og reparationsarbejde må kun udføres af personale, som producenten har 
instrueret. Hvis fejl opstår, må disse kun udbedres egenhændigt, hvis de er markeret med den 
tilsvarende vedligeholdelsesproces i producentens instruktionsdokumenter. 
 
1.2 Forklaring til piktogrammer 
 
Følg alle henvisninger og sikkerhedsregler 
 
I denne brugsanvisning er nogle afsnit markeret med internationalt kendte advarsler, 
advarselshenvisninger og generelle påbudstegn. 
 
De enkelte piktogrammer forklares i det følgende. 
 
  

Følg brugsanvisningen Højspænding! 
Forsigtig Livsfare! 

Følg de generelle 
henvisninger 

Forbud for personer 
med pacemaker 

Advarsel mod farlig 
elektrisk spænding 

Vær opmærksom 
på følgende! 
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1.3 Mærkninger på enhederne 
 
 
 
 
  CE-mærke 

Bortskaf ikke med 
husholdningsaffaldet 

Maks. tilladte spænding 

Farligt sted 

Højspænding! 
Forsigtig Livsfare! 

Fare for elektrisk stød 

Læs brugsanvisningen 
inden brug 

Kvalitetsattest, 
serienummer 

Jordforbindelse 

Dobbelt eller 
forstærket isolering 

Farligt sted 
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2 Teknik 
 
2.1 Funktion 
 
Enheden VAS 611 005 er et værktøj til at udløse overroll-beskyttelsessystemet i forbindelse med en 
funktionskontrol. I den sammenhæng skal arbejdsanvisningerne fra den guidede fejlfinding på 
VW- /Audi – mærke - CD’en følges. Enheden må kun anvendes inden for rammerne af den 
guidede fejlfinding. 
 
2.2 Sikkerhedshenvisninger 
 
Værktøjet må kun anvendes til formål, der ikke indebærer farer for mennesker og maskine. 
Enheden VAS 611 005 må kun anvendes som beskrevet i brugsanvisningen! Enhver ændring på 
enheden eller afvigende anvendelsesformer foregår på ejerens eget ansvar. 
Sørg for, at enheden er i en upåklagelig tilstand, og at alle funktioner til en sikker drift er sikret. 
Følg de nationalt gældende bestemmelser til ulykkesforebyggelse.  
Bær personligt beskyttelsesudstyr! 
Kast eller tab aldrig enheden VAS 611 005. Misbrug aldrig enheden VAS 611 005, og lad ikke 
uinstrueret personale betjene den! 
Sørg for, at enheden VAS 611 005 anvendes i et arbejdsområde, der er frit for varmekilder (maks. 
40 °C / 77 °F), korroderende væsker, olie og fedt. 
Enheden må aldrig anvendes i eksplosionsfarlige områder. 
Sørg for, at enheden står på en skridsikker flade, og at den ikke kan blive beskadiget. Anvend kun 
værktøj og tilbehør, der ikke er slidt eller bærer tegn på nogen form for beskadigelse. 
Beskadiget værktøj og tilbehør kan medføre alvorlige kvæstelser! 
 
2.3 Vedligeholdelse og reparation 
 
Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af ukorrekt reparation eller 
anvendelse af 
fremmede reservedele. 
Forkert betjening af enheden, der fører til skader på enheden, udelukker garanti. 
Kontakt altid i tvivlstilfælde en fagligt instrueret virksomhed eller firmaet CAR-connect. 
Den pågældende kontaktadresse finder du i denne vejledning. 
I tilfælde af synlige skader skal komponenterne skiftes ud. Beskadigede komponenter 
kan føre til alvorlige kvæstelser!  
Kontrollér kontakter og forbindelser for beskadigelser. 
Vedligeholdelse og reparation må kun udføres af autoriseret fagpersonale, der er blevet oplært af 
CAR-connect. 
Yderligere informationer om service og oplæring kan fås via vores serviceadresse: 
CAR-connect GmbH 
Am Egelingsberg 8 
D-38542 Leiferde 
Tyskland 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Betjeningsbeskrivelse 
 

1. Forbind den orange forbindelsesledning med enheden og det pågældende koblingspunkt 
på bilen, i overensstemmelse med beskrivelsen af GFS’en med den 4-polede 
stikforbindelse. 

2. Forbind enheden med strømstikdåsen på bilen via 12V-strømstikket, og slå tændingen til. 



 
Brugsanvisning 
Prøveudstyr til rollover-beskyttelsessystem  VW AG I VAS 611 005 

www.car-connect.cc 5 V1.0 

3. Den grønne lystast ved knap 1 lyser og viser dermed, at enheden er driftsklar. Den røde 
lystast ved knap 2 lyser og viser dermed, at der er et lukket strømkredsløb til bilen. Hvis 
den røde ring ikke lyser, er strømkredsløbet til bilen ikke lukket. Hvis ready-LED’en nu 
blinker, er strømforsyningen mindre end 10 V og dermed for lav.  

4. Tag enheden med ind i det sikkerhedsområde, der er beskrevet i GFS’en, foran bilens højre 
stænkskærm, og sørg for, at tilledningerne er uden beskadigelse og ikke ligger på en 
usikker måde. Vær opmærksom på bilens omkreds, og sørg for, at ingen kommer tættere 
end 2 meter på bilen. Fortæl personer, der evt. befinder sig i rummet, at der lyder et højt 
knald, og at de ikke må komme tættere end 2 meter på bilen. Sørg evt. for 
beskyttelsesudstyr til dig selv og tilstedeværende personer (høreværn). 

5. Tryk på knap 1, og hold den inde med venstre tommelfinger indtil udløsning. Ready-
LED’en blinker i 5 sekunder. 

6. Derefter lyser ready-LED’en fast i 5 sekunder. Imens udløser du overroll-
beskyttelsessystemet ved at trykke kort på knap 2. I denne cyklus (punkt 6+7) er kun en 
udløsning mulig. Hvis overroll-beskyttelsessystemet er i orden, skal det nu være udløst. 

 
Da enheden er egensikkert mod forkert betjening, skal denne udløsningsproces overholdes præcist. 
 
 
Enheden kan opdateres. Hvis en opdatering er nødvendig, kan opdateringssoftwaren downloades 
i downloadområdet på www.car-connect.cc. Download softwaren, og udfør installationen på din 
pc. Forbind USB-kablet, der er en del af leveringen, med enheden og din pc, hvis 
installationssoftwaren opfordrer til dette. 
 
Der er en 8A-sikring i stikket til bilens strømstikdåse. Denne kan udskiftes af brugeren efter behov. 
Til det formål skrues stikket på. 
 

4 Garanti 
 
For enheden VAS 611 005 yder CAR-connect GmbH en garanti på 24 måneder mod defekter, der 
skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. 
Garantiperioden begynder med leveringsdatoen, der findes på regningen eller følgesedlen. 
Garantien gælder for brugeren/køberen, hvis enheden er indkøbt på et autoriseret salgssted og er 
blevet anvendt i overensstemmelse med formålet. 
Garantien bortfalder, hvis enheden er blevet anvendt i modstrid med den bestemmelsesmæssige 
anvendelse og til andre formål. 
Garantien bortfalder også, hvis enheden ikke er blevet taget i brug i overensstemmelse med 
brugsanvisningen. 
I tilfælde af en defekt eller fejl reparerer og udskifer CAR-connect kun fejlbehæftede dele efter eget 
skøn. 
 
Serviceadresse: 
CAR-connect GmbH 
Am Egelingsberg 8 
D-38542 Leiferde 
Tyskland 

5 Opbevaring af enhed 
 
Enheden opbevares i den medfølgende kuffert. 
 

6 Tekniske data 
 
Indgangsspænding på 12V – strømstikket: 10-16 V 
Maksimal strøm på 12V – stikket: 8 A 
Udgangsspænding på den 4-polede tilslutningsdåse: 10-16 V 
Indgangsspænding på mini-USB-stikket: 4,45 V - 5,50 V 
 

http://www.car-connect.cc/
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Beskyttelsesklasse III (PELV) 
 
2-hånd-sikkerhedsbetjening til udløsning 
 
Anvendelse i lukkede rum. 
Enheden VAS 611 005 kan via NN anvendes op til 4000 meter. 
Enheden VAS 611 005 kan anvendes op til 40 °C. 
Enheden VAS 611 005 er specificeret til en relativ fugtighed på 10 til 80 % ved maks. 25 °. 
Enheden VAS 611 005 er specificeret til opbevaring ved -20 til 55 °C og en relativ luftfugtighed på 
10 til 80 %. 
 

7 Rengøring og dekontaminering 
 
Rengøring og dekontaminering er kun tilladt med en tør klud. 
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