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1 Üldist 
 
1.1 Märkused kasutusjuhendi kohta 
 
Tehnika tase 
See seade vastab praegusele tehnika tasemele. Seadme talitlusohutuse huvides on vajalik korrektne ja 
ohuteadlik kasutamine. 
 
Kasutusjuhendi lugemine 
Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi. Kasutusjuhendit tuleb alati järgida. 
 
Toimingud 
Kõiki korrektseks kasutamiseks vajalikke toiminguid kirjeldatakse kasutusjuhendis ja selles osutatud 
dokumentides. 
Muud kasutusviisid, mida tootja ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, ei ole lubatud. 
Kui seadet ei kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga, võivad selle ettenähtud 
kaitseomadused väheneda. 
 
Üldised märkused 
Kontrollimis-, paigaldus- ja remonditöid tohivad teha ainult tootja poolt koolitatud töötajad. Juhul kui 
tekivad tõrked, tohib neid iseseisvalt kõrvaldada vaid siis, kui tootja koolitusmaterjalides on asjaomased 
hooldustoimingud sellisena märgistatud. 
 
1.2 Sümbolite seletus 
 
Järgige kõiki juhiseid ja ohutuseeskirju 
 
Selles kasutusjuhendis on mõned lõigud tähistatud rahvusvaheliselt tunnustatud hoiatussümbolite, 
ohutusalaste märkuste ja üldiste keelumärkidega. 
 
Sümboleid selgitatakse alljärgnevalt. 

 
  Järgige 

kasutusjuhendit 
Kõrgepinge! 
Ettevaatust Eluohtlik! 

Järgige 
üldiseid juhiseid 

Südamestimulaatori 
kasutajatele keelatud 

Hoiatus ohtliku 
elektripinge eest 

Võtke arvesse järgnevat! 
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1.3 Seadmetel olev märgistus 
 
 
 
 
  CE-märgis 

Mitte kõrvaldada 
olmejäätmena 

Maksimaalne 
lubatav pinge 

Ohtlik koht 

Kõrgepinge! 
Ettevaatust Eluohtlik! 

Elektrilöögi oht 

Lugege enne kasutamist 
kasutusjuhendit 

Kvaliteedimärgis, 
seerianumber 

Massiühendus 

Kahekordne või 
tugevdatud isolatsioon 

Ohtlik koht 
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2 Tehnika 
 
2.1 Talitlusviis 
 
Seade VAS 611 005 on vahend ümberminekukaitsesüsteemi rakendamiseks selle toimivuse kontrollimise 
eesmärgil. Selle juures tuleb arvestada VW/Audi markide CD-l olevate tööjuhistega juhitava veaotsingu 
kohta. Seadet tohib kasutada üksnes juhitava veaotsingu jaoks. 
 
2.2 Ohutusjuhised 
 
Vahendit tohib kasutada ainult otstarbel, millega ei kaasne ohtu inimestele ega masinatele. Seadet VAS 611 
005 tohib kasutada üksnes kasutusjuhendis kirjeldatud viisil! Seadme modifitseerimine ja muul otstarbel 
kasutamine toimub käitaja vastutusel. 
Veenduge, et seade on laitmatus seisukorras ning et tagatud on kõik ohutuks käitamiseks vajalikud 
funktsioonid. 
Järgige kasutuskoha riigis kehtivaid ohutuseeskirju.  
Kandke isikukaitsevahendeid! 
Seadet VAS 611 005 ei tohi visata ega sellel kukkuda lasta. Seadet VAS 611 005 ei tohi kunagi kasutada 
mitteotstarbekohaselt ega lasta seda kasutada väljaõppeta personalil! 
Jälgige, et seadet VAS 611 005 kasutataks tööpiirkonnas, kus ei ole soojusallikaid (max 40 °C / 77 °F), 
korrosiivseid vedelikke, õli ega määrdeid. 
Seadet ei tohi kunagi kasutada plahvatusohtlikes piirkondades. 
Jälgige, et seade asetseks libisemiskindlal pinnal ega saaks kahjustada. Kasutage ainult tööriistu ja tarvikuid, 
mis ei ole kulunud ega muul viisil kahjustunud. 
Kahjustunud tööriistad või tarvikud võivad tekitada raskeid vigastusi! 
 
2.3 Hooldus ja remont 
 
Tootja ei vastuta kahju eest, mis tekib ebaõige remondi või teiste tootjate varuosade 
kasutamise tagajärjel. 
Seadme väärkasutamine, mis toob seadmel kaasa kahju, ei kuulu garantii alla. 
Kahtluse korral pöörduge alati vastava valdkonna ettevõtte või CAR-connecti poole. 
Kontaktaadressi leiate sellest juhendist. 
Tuvastatava kahju korral tuleb komponendid välja vahetada. Kahjustunud komponendid 
võivad põhjustada raskeid vigastusi!  
Kontrollige, ega kontaktidel ja ühendustel pole kahjustusi. 
Hooldus- ja remonditöid tohivad teha üksnes volitatud spetsialistid pärast seda, kui nad on läbinud CAR-
connecti koolituse. 
Lisateavet hooldustööde ja koolituste kohta saate meie teenindusest: 
CAR-connect GmbH 
Am Egelingsberg 8 
D-38542 Leiferde 
Saksamaa 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Kasutusjuhised 
 

1. Ühendage oranž ühendusjuhe vastavalt GFS-i kirjeldusele neljapooluselise pistikühendusega 
seadmele ning sõidukil ette nähtud ühenduspunkti. 

2. Ühendage seade 12 V pardavõrgu pistikuga sõidukil olevasse pistikupessa ja lülitage süüde sisse. 
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3. Roheline rõngakujuline lamp klahvi 1 ümber süttib ja näitab sellega seadme valmisolekut. Punane 
rõngakujuline lamp klahvi 2 ümber süttib ja näitab sellega, et sõidukiga on loodud suletud 
vooluahel. Kui punane rõngas ei sütti, pole sõidukiga suletud vooluahelat loodud. Kui nüüd hakkab 
vilkuma valmisoleku LED-lamp (Ready), on pardavõrgu pinge väiksem kui 10 V ehk on liiga väike.  

4. Viibige seadmega GFS-is kirjeldatud ohutuspiirkonnas sõiduki parempoolse poritiiva ees ning 
jälgige, et sisendjuhtmed ei oleks kahjustunud ega kujutaks ohtu. Jälgige sõiduki ümbrust ja 
veenduge, et kedagi ei oleks sõidukile lähemal kui 2 m. Teavitage ruumis viibivaid inimesi sellest, et 
kõlab tugev pauk ja et sõidukile ei tohi tulla lähemal kui 2 m. Vajadusel kasutage ise ja paluge 
teistel kohalviibijatel kasutada kaitsevahendeid (kõrvaklappe). 

5. Vajutage klahvi 1 ja hoidke seda vasaku pöidlaga kuni rakendumiseni all. Valmisoleku LED-lamp 
(Ready) vilgub 5 sekundit. 

6. Seejärel süttib valmisoleku LED-lamp 5 sekundiks. Vajutage selle aja jooksul 
ümberminekukaitsesüsteemi rakendamiseks lühidalt klahvi 2. Selle tsükli ajal (punktid 6 ja 7) on 
võimalik ainult üks rakendamine. Kui ümberminekukaitsesüsteem on korras, peab see nüüdseks 
rakenduma. 

 
Kuna seadmel on väärkasutamise kaitse, tuleb rakendamisel kindlasti järgida etteantud protseduuri. 
 
 
Seadme tarkvara saab värskendada. Kui vajalik on värskendamine, saate värskenduse alla laadida 
veebiaadressilt www.car-connect.cc allalaadimiste jaotisest. Laadige värskendus alla ja installige see oma 
arvutisse. Kui installivara seda soovib, ühendage ternekomplektis olev USB-kaabel seadme ja oma arvuti 
vahele. 
 
Sõiduki pardavõrgu pistikupessa sobivas pistikus on 8 A kaitse. Vajadusel saab kasutaja selle vahetada. 
Selleks tuleb pistik lahti keerata. 
 

4 Garantii 
 
CAR-connect GmbH annab seadme VAS 611 005 materjali- ja tootmisvigadest tulevatele puudustele 24 kuu 
pikkuse garantii. 
Garantii algab tarne kuupäevast, milleks on arvel või saatelehel näidatud kuupäev. 
Garantii kehtib kasutajale/ostjale eeldusel, et seade on ostetud volitatud müügikohast ja seadet on 
kasutatud otstarbekohaselt. 
Garantii ei kehti, kui seadet on kasutatud mitteotstarbekohaselt. 
Lisaks ei kehti garantii, kui seadme kasutamisel on eiratud kasutusjuhendit. 
Puuduse või tõrke korral asendab või parandab CAR-connect oma äranägemisel ainult puudusega 
komponendid. 
 
Teeninduse aadress: 
CAR-connect GmbH 
Am Egelingsberg 8 
D-38542 Leiferde 
Saksamaa 

5 Seadme hoiustamine 
 
Hoiustage seadet selle juurde kuuluvas hoiukohvris. 
 

6 Tehnilised andmed 
 
Sisendpinge 12 V pardavõrgupistikul: 10–16 V 
Maksimaalne vool 12 V pardavõrgupistikul: 8 A 
Neljapooluselise ühenduspesa väljundpinge: 10–16 V 
Mini-USB-pistiku sisendpinge: 4,45 V – 5,50 V 
 
Kaitseaste III (väikekaitsepinge) 

http://www.car-connect.cc/
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Rakendamine kahekäejuhtimise teel 
 
Kasutamine kinnistes ruumides. 
Seadet VAS 611 005 võib kasutada kuni 4000 meetri kõrgusel üle merepinna. 
Seadet VAS 611 005 võib kasutada temperatuuril kuni 40 °C. 
Seadet VAS 611 005 võib kasutada suhtelisel õhuniiskusel, mis kuni 25 °C temperatuuril on 10–80%. 
Seadet VAS 611 005 tohib hoiustada temperatuuril -20–55 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 10–80%. 
 

7 Puhastamine ja dekontamineerimine 
 
Puhastamiseks ja dekontamineerimiseks võib kasutada ainult kuiva lappi. 
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