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1 Bendroji informacija 
 
1.1 Nurodymai dėl instrukcijos 
 
Technikos lygis 
Šis prietaisas atitinka dabartinį technikos lygį. Kad prietaisas saugiai veiktų, jį reikia tinkamai naudoti ir 
rūpintis saugumu. 
 
Perskaitykite naudojimo instrukciją 
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Visais atvejais reikia 
atsižvelgti į naudojimo instrukciją. 
 
Naudojimas 
Visi tinkamam valdymui būtini veiksmai aprašyti naudojimo instrukcijoje ir nurodytuose dokumentuose. 
Neleidžiama dirbti kitais darbo režimais, kurių gamintojas aiškiai neleido taikyti. 
Jei prietaisas naudojamas ne pagal naudojimo instrukciją, galima pakenkti 
numatytai apsaugai. 
 
Bendrieji nurodymai 
Tikrinimo, montavimo ir remonto darbus gali atlikti tik gamintojo išmokyti darbuotojai. Jei prietaisas 
sugenda, savarankiškai galima pašalinti tik tuos gedimus, kuriems gamintojo mokymo dokumentuose yra 
pažymėti atitinkami techninės priežiūros procesai. 
 
1.2 Piktogramų legenda 
 
Laikykitės visų nurodymų ir saugos taisyklių. 
 
Šioje naudojimo instrukcijoje kai kurie skyriai yra pažymėti tarptautiniu mastu žinomais įspėjamaisiais 
ženklais, saugos nurodymais ir įpareigojamaisiais ženklais. 
 
Toliau pateikiami atskirų piktogramų paaiškinamai. 

 
  Laikytis naudojimo 

instrukcijos 
Aukšta įtampa! Atsargiai! 
Pavojus gyvybei! 

Laikytis bendrųjų 
nurodymų 

Draudžiama asmenims, 
turintiems širdies stimuliatorių 

Įspėjimas apie 
elektros įtampą 

Atkreipkite dėmesį 
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1.3 Ženklai ant prietaiso 
 
 
 
 
  CE žyma 

Nemesti į buitines atliekas 

Didžiausia leistina įtampa 

Pavojinga vieta 

Aukšta įtampa! Atsargiai! 
Pavojus gyvybei! 

Elektros smūgio pavojus 

Prieš naudojimą perskaityti 
naudojimo instrukciją 

Kokybės patikros žyma, 
serijos Nr. 

Įžeminimas 

Dviguba arbas 
sustiprinta izoliacija 

Pavojinga vieta 
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2 Technika 
 
2.1 Veikimo būdas 
 
Prietaisas VAS 611 005 yra įrankis, įjungiantis apsaugos apsivertimo atveju sistemą, kai norima patikrinti, 
kaip ji veikia. Tam reikia laikytis darbo nurodymų iš automobilių markių VW / „Audi“ kompaktiniame diske 
pateiktos gedimo paieškos. Prietaisą galima naudoti tik pateiktai gedimų paieškai. 
 
2.2 Saugos reikalavimai 
 
Įrankį leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei jis nekelia pavojaus žmogui ir automobiliui. Prietaisą VAS 611 005 
reikia naudoti tik taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje! Naudotojas atsako už kiekvieną prietaiso 
pakeitimą arba kitas naudojimo formas. 
Įsitikinkite, kad prietaisas yra nepriekaištingos būklės ir yra garantuotos visos saugaus naudojimo funkcijos. 
Laikykitės atitinkamose šalyse galiojančių nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.  
Naudokite asmenines apsaugos priemones. 
Niekada nemeskite prietaiso VAS 611 005 arba neleiskite jam nukristi. Prietaisą VAS 611 005 visada naudoti 
pagal paskirtį ir neleiskite jo naudoti neišmokytiems darbuotojams! 
Atkreipkite dėmesį, kad prietaisas VAS 611 005 būtų naudojamas darbo zonoje, kurioje nėra karščio šaltinių 
(maks. 40 °C / 77 °F), koroziją sukeliančių skysčių, alyvos ir tepalo. 
Prietaiso niekada nenaudokite potencialiai sprogioje aplinkoje. 
Atkreipkite dėmesį, kad prietaisas stovėtų ant neslidaus paviršiaus ir jo nebūtų galima pažeisti. Naudokite 
nesusidėvėjusius ir jokių matomų pažeidimų neturinčius įrankį ir priedą. 
Dėl pažeisto įrankio arba priedo galima sunkiai susižeisti! 
 
2.3 Techninė priežiūra ir remontas 
 
Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus netinkamai remontuojant arba 
naudojant kito gamintojo atsargines dalis. 
Garantija nutraukiama dėl netinkamo prietaiso valdymo, dėl kurio sugadinamas prietaisas. 
Jei abejojate, visada kreipkitės į kvalifikuotai išmokytą įmonę arba bendrovę „CAR-connect“. 
Atitinkamą kontaktinį adresą rasite šioje instrukcijoje. 
Esant pastebimai žalai, komponentus reikia pakeisti. Dėl pažeistų konstrukcinių dalių 
galima sunkiai susižeisti!  
Tikrinkite kontaktus ir jungtis, ar jie nepažeisti. 
Techninės priežiūros ir remonto darbus leidžiama atlikti tik įgaliotiesiems specialistams, baigusiems „CAR-
connect“ vedamus mokymus. 
Dėl išsamesnės informacijos apie techninės priežiūros darbus ir mokymus kreipkitės į mūsų techninės 
priežiūros tarnybą adresu 
„CAR-connect GmbH“ 
Am Egelingsberg 8 
D-38542 Leiferde 
Vokietija 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Naudojimo aprašymas 
 

1. Pagal JTC aprašymą oranžinį jungiamąjį laidą su 4 polių kištukine jungtimi sujunkite su prietaisu ir 
numatytu sujungimo lizdu transporto priemonėje. 

2. Naudodami 12 V transporto priemonės elektros tinklo kištuką, prietaisą sujunkite su transporto 
priemonės elektros tinklo lizdu ir įjunkite uždegimo sistemą. 
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3. 1 mygtuko žalios spalvos šviečiantysis žiedas šviečia ir taip rodo, kad prietaisas parengtas. Aplink 2 
mygtuką esantis raudonos spalvos šviečiantysis žiedas šviečia ir taip rodo, kad kontūras į transporto 
priemonę yra uždarytas. Jei raudonos spalvos žiedas nešviestų, tada kontūras į transporto 
priemonę būtų neuždarytas. Jei mirksi „Ready“ šviesos diodas, transporto priemonės elektros tinklo 
įtampa yra mažesnė nei 10 V, todėl per žema.  

4. Eikite su prietaisu į JTC aprašytą saugos zoną priešais dešinįjį transporto priemonės sparną ir 
atkreipkite dėmesį, kad laidai būtų nutiesti be pažeidimų ir nekeltų pavojaus saugumui. Stebėkite 
transporto priemonės aplinką ir atkreipkite dėmesį, kad niekas nesiartintų prie transporto 
priemonės arčiau nei 2 m. Perspėkite patalpoje esančius asmenis, kad pasigirs garsus pokštelėjimas 
ir kad jie nesiartintų prie transporto priemonės arčiau nei 2 m. Jei reikia, visi naudokite asmenines 
apsaugos priemones (klausos apsaugos priemones). 

5. Paspauskite 1 mygtuką ir laikykite jį nuspaudę kairės rankos nykščiu, kol sistema įsijungs. „Ready“ 
šviesos diodas mirksi 5 sekundes. 

6. Pagaliau „Ready“ šviesos diodas pastoviai šviečia 5 sekundes. Tuo metu trumpai paspauskite 2 
mygtuką, kad suveiktų apsaugos apsivertimo atveju sistema. Šio ciklo metu (6 ir 7 punktas) sistema 
gali suveikti tik vieną kartą. Jei apsaugos apsivertimo atveju sistema yra tvarkinga, ji turi suveikti 
dabar. 

 
Kadangi prietaisas yra apsaugotas nuo netinkamo valdymo, reikia tiksliai laikytis šios eigos, kad sistema 
suveiktų. 
 
 
Prietaisą galima naujinti. Jei reikia naujinti, naujinimo programinę įrangą rasite www.car-connect.cc 
atsisiuntimo skyriuje. Ją įkelkite ir įdiekite savo asmeniniame kompiuteryje. Jei diegimo programinė įranga 
reikalauja, tiekimo komplektui priklausančiu USB kabeliu sujunkite prietaisą su savo asmeniniu kompiuteriu. 
 
Transporto priemonės elektros tinklo lizdo kištuke yra 8 A saugiklis. Jei reikia, naudotojas gali jį pakeisti. 
Keičiant reikia atsukti kištuką. 
 

4 Garantija 
 
„CAR-connect GmbH“ suteikia prietaisui VAS 611 005 24 mėnesių garantiją nuo defektų, kurių atsiranda dėl 
medžiagos ar gamybos defektų. 
Garantijos laikas prasideda nuo tiekimo datos, nurodytos sąskaitoje arba važtaraštyje. 
Garantija galioja naudotojui / pirkėjui, jei prietaisas buvo įsigytas įgaliotojoje pardavimo vietoje ir 
naudojamas pagal paskirtį. 
Garantija negalioja, jei prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį kitais tikslais. 
Garantija taip pat negalioja, jei prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų. 
Defekto arba klaidos atveju „CAR-connect“ savo nuožiūra remontuoja arba pakeičia tik dalis su defektais. 
 
Techninės priežiūros tarnybos adresas: 
„CAR-connect GmbH“ 
Am Egelingsberg 8 
D-38542 Leiferde 
Vokietija 

5 Prietaiso sandėliavimas 
 
Prietaisą reikia laikyti kartu tiekiamame laikymo lagaminėlyje. 
 

6 Techniniai duomenys 
 
Įėjimo įtampa 12 V transporto priemonės elektros tinklo kištuke: 10-16 V 
Maks. srovė 12 V transporto priemonės elektros tinklo kištuke: 8A 
Išėjimo įtampa 4 polių prijungimo lizde: 10-16 V 
Įėjimo įtampa mini USB kištuke: 4,45 V - 5,50V 
 

http://www.car-connect.cc/
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Apsaugos klasė III (apsauginė saugi įtampa) 
 
Saugus suveikimo valdymas dviem rankomis 
 
Naudokite uždarose patalpose. 
Prietaisas VAS 611 005 naudojamas iki 4 000 m aukščio virš jūros lygio. 
Prietaisas VAS 611 005 naudojamas iki 40 °C temperatūros. 
Prietaisas VAS 611 005 skirtas 10–80 % santykinei oro drėgmei, kai maks. oro temperatūra 25 °C. 
Prietaisas VAS 611 005 skirtas sandėliuoti, kai temperatūra yra nuo –20 iki 55 °C, esant 10–80 % santykinei 
oro drėgmei. 
 

7 Valymas ir švarinimas 
 
Valyti ir švarinti leidžiama tik švaria šluoste. 
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