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1 Заг альна  і нформаці я 
 
1.1 Примі тки щодо і нструкці ї  
 
Стан  розвитку техні ки 
Даний  прилад виг отовлено ві дпові дно до сучасног о стану розвитку техні ки. Для безпечног о 
функці онування  приладу йог о мають використовувати лише квалі фі ковані  фахі вці , які  
дотримуються  правил техні ки безпеки. 
 
Важливі сть  і нструкці ї  з експлуатаці ї 
Перед  використанням приладу необхі дно уважно прочитати і нструкці ю. Змі ст і нструкці ї  слі д 
обов ’язково прийняти до уваг и. 
 
Ді ї пі д час використання приладу  
Ді ї, які  потрі бно зді йснювати для коректної  експлуатаці ї  приладу, описані  в і нструкці ї  з 
експлуатаці ї та у документах, на які  і нструкці я посилається . 
Забороняється  зді йснювати будь-які роботи, не ухвалені  виробником приладу безпосередньо та 
недвозначно . 
Якщо  прилад не використовується так, як описано в і нструкці ї , це може нег ативно вплинути на 
передбачений  захист приладу. 
 
Заг альна  і нформаці я 
Роботи  з переві рки, встановлення  та налаштування приладу мають проводитися виключно 
спі вробі тниками, які  пройшли навчання у виробника приладу. При виникненні  пошкоджень або 
несправностей, власними  силами можна усувати лише такі  несправності , процеси  усування  яких 
викладені  у навчальних матері алах виробника приладу. 
 
1.2 Умовні  позначення та символи 
 
Необхі дно  керуватися всі ма правилами техні ки безпеки та обов’язково приймати до уваг и всі  
примі тки. 
 
Окремі  розді ли ці єї  і нструкці ї  позначені  за допомог ою заг альнові домих  мі жнародних 
попереджувальних  знакі в, символі в небезпеки та наказових знакі в заг альног о характеру. 
 
Значення  окремих символі в будуть наведені  нижче. 
 
  Див. інструкцію 

з експлуатації 
Висока напруга! Увага! 
Загроза життю! 

Див. розділ 
«Загальна інформація» 

Особам 
з кардиостимулятором 
заборонено 

Увага! 
Небезпечна напруга! 

Зверніть увагу на 
цю інформацію! 
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1.3 Позначки  на приладах 
 
 
  Знак відповідності європейським 

стандартам якості 

Не викидати до 
домашнього сміття 

Максимально 
допустима напруга 

Небезпечна ділянка 

Висока напруга! Увага! 
Загроза життю! 

Небезпека! Ризик ураження 
електричним струмом 

Перед використанням див. 
інструкцію з експлуатації 

Відмітка про перевірку 
якості, номер серії 

Заземлення 

Подвійна або 
підсилена ізоляція 

Небезпечна ділянка 
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2 Техні чний аспект 
 
2.1 Принцип  ді ї 
 
Прилад  VAS 611 005 призначений для активаці ї  системи захисту пасажирі в при перевертанні  
автомобі ля  з метою переві рки ї ї  функці онування. Для цьог о необхі дно дотримуватися і нструкці й 
з виконання робі т, які  наведені  у веденому пошуку несправностей на марочному компакт-диску 
марок  VW / Audi. Даний прилад дозволяється використовувати виключно у рамках проведення 
веденог о  пошуку несправностей. 
 
2.2 Примі тки щодо вживаних заході в безпеки 
 
Використання  приладу не повинно наражати на небезпеку людей або шкодити машинам.  Прилад VAS 
611 005 слі д використовувати виключно тим способом, який описано в і нструкці ї  з експлуатаці ї !  
Оператор  несе ві дпові дальні сть за наслі дки будь-яких модифі каці й приладу та використання 
приладу  і ншим способом, ні ж зазначено в і нструкці ї  з експлуатаці ї . 
Переконайтеся в тому, що прилад знаходиться у бездог анному стані  і  всі  йог о функці ї  
уможливлюють   безпечне  використання приладу. 
При  використанні  у рі зних краї нах дотримуйтесь ві дпові дних ді йсних офі ці йних розпоряджень 
щодо  попередження нещасних випадкі в.  
Обов ’язково використовуйте засоби і ндиві дуальног о захисту! 
Забороняється  кидати або упускати прилад  VAS 611 005. Забороняється використовувати прилад 
VAS 611 005 не за призначенням. Фахі вці , які  не отримали ві дпові дног о трені нгу, не мають права 
застосовувати прилад. 
Прослі дкуйте за тим, щоб прилад VAS 611 005 не застосовувався на робочих ді лянках, де наявні  
джерела  тепла з температурою бі льше ні ж 40°C / 77°F, корозі йні рі дини, масла або жири.  
Забороняється  використовувати прилад на вибухонебезпечних робочих ді лянках. 
Прослі дкуйте за тим, щоб прилад був розташований не на слизькі й поверхні  та знаходився поза 
зоною небезпеки пошкодження. Використовуйте виключно неспрацьовані , без пошкоджень прилад та 
комплектуючі . 
Застосування  пошкоджених приладу та комплектуючих може призвести до тяжких ті лесних 
ушкоджень ! 
 
2.3 Техні чне обслуг овування та ремонт 
 
Виробник  не несе ві дпові дальності  за пошкодження приладу, що виникли  внаслі док 
неквалі фі кованог о ремонту або використання неориг і нальних запчастин.  
Гаранті йні зобов’язання виробника втрачають силу, якщо прилад було пошкоджено внаслі док 
помилок  оператора при управлі нні  даним приладом. 
У сумні вних випадках рекомендовано звертатися до ві дпові дно навчених фахі вці в 
спеці алі зованих пі дприємств або до компані ї  «CAR-connect». 
Контактні дані  компані ї  «CAR-connect» наведено  у ці й і нструкці ї . 
Компоненти  приладу необхі дно замі нити, якщо  вони мають явно видимі  пошкодження. Застосування  
пошкоджених  компоненті в може призвести  
до тяжких ті лесних ушкоджень!  
Переві рте контакти та сполучення на наявні сть пошкоджень . 
Техні чне обслуг овування та ремонт приладу мають проводитися виключно спі вробі тниками, які  
пройшли  навчання у компані ї  «CAR-connect». 
За додатковими ві домостями щодо серві су, обслуг овування та навчальних прог рам звертайтеся до 
нашої  компані ї  за серві сною адресою: 
Компані я  «CAR-connect GmbH» 
Ам   Ег елі нсберг  8 
38542 Лейферде 
Ні меччина 
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3 Правила  експлуатаці ї 
 

1. Ві дпові дно до вказі вок у заг альних функці ональних техні чних характеристиках 
з’єднайте помаранчевий з’єднувальний прові д, який має 4-контактний роз’єм, з приладом 
та ві дпові дним роз’ємом автомобі ля. 

2. Поєднайте  прилад та автомобі ль за допомог ою 12-вольтног о штекеру для бортової  
електромережі  та роз’єму бортової  електромережі  автомобі ля і  запусті ть двиг ун. 

3. Зелене  сві тне кі льце перемикача 1 має засві титися і  тим самим сиг налі зувати 
г отовні сть приладу. Червоне сві тне кі льце перемикача 2 має засві титися і  тим сами м 
сиг налі зувати, що контур струму автомобі ля замкнено. Якщо червоне сві тне кі льце не 
засві тилося, то контур струму автомобі ля не замкнено. Якщо і ндикатор «Ready» на 
приладі  блимає, це означає, що напруг и бортової  електромережі  недостатньо і  вона менша 
за 10 В.  

4. Ві дпові дно до вказі вок у заг альних функці ональних техні чних характеристиках 
перейді ть і  перенесі ть прилад до безпечної  ді лянки перед правими брудозахисними 
крилами  автомобі ля. Переконайтеся, що пі дві дні  проводи не пошкоджені  та розташовані  у 
зоні без пеки. Слі дкуйте за оточенням автомобі ля і  за тим, щоб жодна особа не 
наближалася  до автомобі ля на ві дстань ближчу за 2 метри. Якщо у примі щенні  присутні  
сторонні  особи, попередьте ї х про те, що пролунає г олосний вибух і  що вони не повинні  
наближатися  до автомобі ля на ві дстань ближчу за 2 метри. Ви та присутні  особи повинні  
використовувати  засоби і ндиві дуальног о захисту (засоби захисту орг ані в слуху). 

5. Натисні ть на перемикач 1 великим  пальцем лі вої  руки та утримуйте  йог о у цьому 
положенні  до активаці ї . І ндикатор «Ready» блимає  протяг ом 5 секунд. 

6. Пі сля цьог о і ндикатор «Ready» сві титься протяг ом 5 секунд. У цей промі жок часу 
активуйте систему захисту пасажирі в при перевертанні  автомобі ля натиснувши і  
ві дпустивши  перемикач 2. Протяг ом цьог о циклу (пункт 6+7) можливо  активувати систему 
лише  один раз. Якщо система захисту пасажирі в при перевертанні  автомобі ля неушкоджена, 
вона мала активуватися. 

 
Прилад  обладнано системою внутрі шньог о захисту ві д помилковог о управлі ння, тому для 
активаці ї потрі бно дотримуватися  вищенаведеног о  порядку виконання ді й. 
 
 
На  даний прилад можна встановлювати апдейти. Необхі дне  для проведення апдейту прог рамне 
забезпечення знаходиться  за посиланням www.car-connect.cc у ві дді ленні  для викачування. 
Викачайте і встанові ть прог рамне забезпечення на персональному комп’ютері . Пі д час 
встановлення  прог рами, пі сля тог о, як з’явиться ві дпові дне пові домлення, необхі дно буде 
пі д’єднати прилад до комп’ютера за допомог ою поставленог о USB кабелю.  
 
Штекер  для роз’єму бортової  електромережі  автомобі ля обладнано запобі жником 8А. При 
необхі дності користувач може замі нити запобі жник. Для цьог о необхі дно розг винтити штекер.  
 

4 Гаранті йне зобов’язання 
 
Компані я  «CAR-connect GmbH» надає  г аранті ю на прилад VAS 611 005 термі ном на 24 мі сяці  на 
випадок  виявлення дефекті в, що виникли внаслі док похибок пі д час виг отовлення або хиб 
матері алу. 
Гаранті йний строк починається з дати доставки, яка пі дтверджується рахунком або накладною. 
Гаранті я ді йсна, якщо користувач/ покупець придбав  прилад у авторизованог о продавця і  
використовував  прилад зг і дно з йог о призначенням. 
Гаранті я втрачає силу, якщо прилад використовувався не за призначенням. 
Також  г аранті я втрачає силу, якщо ві н використовувався всупереч і нструкці ї  з експлуатаці ї . 
У випадку  пошкодження або дефекту Компані я «CAR-connect» замі няє або ремонтує пошкоджені  
компоненти  на власний розсуд. 

http://www.car-connect.cc/
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Серві сна адреса: 
Компані я  «CAR-connect GmbH» 
Ам   Ег елі нсберг  8 
38542 Лейферде 
Ні меччина 

5 Збері г ання приладу 
 
Збері г айте прилад у кейсі , який був доставлений разом з приладом. 
 

6 Техні чні характеристики  
 
Вхі дна напруга 12-вольтног о штекеру для бортової  електромережі : 10-16 В 
Максимальна  сила струму 12-вольтног о штекеру для бортової  електромережі : 8 A 
Вихі дна напруг а 4-контактног о роз’єму: 10-16 В 
Вхі дна напруга USB кабелю: 4,45 В - 5,50 В 
 
Клас  захисту І І І  (безпечна наднизька напруг а) 
 
Безпечна  активаці я двома руками 
 
Використання  у закритих примі щеннях. 
Прилад  VAS 611 005 можна використовувати на висоті  до 4000 метрі в над рі внем моря. 
Прилад VAS 611 005 можна використовувати при температурах до 40 °C. 
Прилад  VAS 611 005 сконструйовано для використання при ві дносні й волог ості  макс. 25 ° 10 до 
80 %. 
Прилад  VAS 611 005 сконструйовано для збері г ання при температурі  ві д -20 до 55 °C та 
ві дносні й волог ості ві д 10 до 80 %.  
 

7 Чистка та знезаражування 
 
Проводити  чистку та знезараження приладу дозволяється лише за допомог ою сухої  г анчі рки. 
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