YANOSIK CONNECT
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wymiary

48 x 26 x 32 mm

- ze względu na elektroniczną konstrukcję Yanosik Connect, który zawiera odbiorniki oraz
nadajniki radiowe, jest narażony na zakłócenia pochodzące od innych urządzeń, oraz sam
może powodować zakłócenia utrudniające pracę innych urządzeń znajdujących się w jego
okolicy.

Napięcie pracy

12 VDC (9 do 16 VDC)

Uwaga! Niestosowanie się do powyższych zaleceń może:

Obudowa

Niepalna obudowa – norma UL94-V0

Częstotliwość

2,4 GHz (pasmo ISM)

Temperatura pracy

Od 0ºC do 50ºC

Złącze OBD

Zgodne z J1962

Specyﬁkacja techniczna

Środki ostrożności
Zawartość opakowania
- urządzenie Yanosik Connect,
- instrukcja obsługi

Informacje ogólne
Urządzenie Yanosik Connect wykorzystuje technologie bezprzewodowej komunikacji Bluetooth
(pasmo radiowe ISM 2,4GHz).
Został zaprojektowany i wykonany tak, aby nie przekraczać limitów emisji w zakresie oddziaływania fal radiowych. Yanosik Connect jest urządzeniem elektronicznym, dlatego też należy
obchodzić się z nim jak z innymi urządzeniami elektronicznymi tego typu.
Produkt jest urządzeniem typu plug-and-play, czyli podłącz i używaj. Oznacza to, że nie są
wymagane specjalne uprawnienia do podłączenia urządzenia w pojeździe.
Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może być niebezpieczne, bądź niezgodne z prawem. Firma Neptis S.A. nie jest
odpowiedzialna za szkody wynikające z nieprzestrzegania procedur, zaleceń, oraz
obowiązków wymienionych w tej instrukcji obsługi.

- nie należy otwierać, deformować, rzucać urządzenia Yanosik Connect,

- spowodować uszkodzenie Yanosik Connect,
- spowodować uszkodzenie innego sprzętu lub pożar,
- spowodować obrażenia ciała.

Montaż urządzenia
Uwaga! Przed przystąpieniem do instalacji należy przeprowadzić wstępną kontrolę
pojazdu. Upewnić się, że nie występują żadne problemy mogące mieć wpływ
na poprawną pracę urządzenia Yanoik Connect oraz pojazdu.
1. Zlokalizuj gniazdo OBDII. Lokalizacja będzie się różnić w zależności od producenta
pojazdu, modelu, oraz roku produkcji.

- nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub
wysokiej temperatury,

2. Ostrożnie umieść Yanoik Connect w gnieździe OBDII.

- nie należy samodzielnie naprawiać, ani modyﬁkować Yanosik Connect,

3. Po zainstalowaniu urządzenia sprawdź czy urządzenie jest widoczne w systemie Twojego
telefonu (ustawienia Bluetooth). Poprawna nazwa urządzenia to "OBDII".

- demontaż Yanosik Connect może spowodować uszkodzenia, które nie podlegają naprawie
gwarancyjnej,

4. Dokonaj powiązania Bluetooth z urządzeniem "OBDII" wpisując pin "1234".

- Yanosik Connect nie zawiera elementów, które mogą być wymieniane przez użytkownika,
- nie należy używać Yanosik Connect w pobliżu zbiorników z wodą i w innych miejscach
narażonych na wilgoć,
- w przypadku dostania się cieczy do środka należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od
gniazda OBDII. Ingerencja cieczy może spowodować awarię urządzenia lub nawet brak
możliwości jego naprawy,
- nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń
elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia,
- chronić przed dziećmi,
- nie należy umieszczać urządzenia, ani żadnych akcesoriów na poduszce powietrznej, bądź
w miejscu jej napełnienia,

5. Yanosik Connect jest gotowy do pracy.
Montażu należy dokonać na wyłączonym zapłonie.

Informacje o gwarancji
Uwaga! Niniejsza gwarancja nie wpływa na uprawnienia wynikające z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
Spółka Neptis S.A. gwarantuje, iż w okresie 24 miesięcy od dnia zakupu oryginalnego
produktu dokona w czasie 14 dni roboczych bezpłatnego usunięcia wad materiałowych,
konstrukcyjnych oraz wykonawczych, w drodze naprawy lub jeżeli Neptis S.A. stwierdzi taką
konieczność, wymiany produktu na identyczny lub inny podobny model. W przypadku
wymiany okres udzielonej gwarancji biegnie od dnia zakupu oryginalnego produktu.
Neptis S.A.. W celu zgłoszenia gwarancji należy dostarczyć produkt oraz wszystkie akcesoria
do siedziby Neptis S.A. wraz z dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej
usterki.
Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane przez Neptis S.A. oraz ﬁrmy serwisowe
działające z upoważnienia Neptis S.A.. W celu zgłoszenia gwarancji należy dostarczyć
produkt oraz wszystkie akcesoria do siedziby Neptis S.A., wraz z dowodem zakupu oraz
dokładnym opisem występującej usterki.

Niniejsza gwarancja nie będzie wykonalna:
- ze względu na normalne zużycie, uszkodzenia mechaniczne bądź uszkodzenia powstałe w
wyniku użytkowania produktu niezgodnie z zaleceniami producenta lub w wyniku użytkowania do innych celów niż w opisie produktu,
- jeśli produkt został otwarty, zmieniony lub naprawiony przez ﬁrmę serwisową inną niż
działająca z upoważnienia Neptis S.A.,

Ważne informacje - użytkowanie
Utylizacja urządzenia Yanosik Connect musi być zgodna z przepisami prawa. Ponieważ
Yanosik Compact zawiera elementy elektroniczne, nie można go umieszczać razem z innymi
odpadami gospodarstwa domowego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby sprawdzić,
jakie są możliwości utylizacji urządzeń elektronicznych.
Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach
do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu
właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Zgodność z normami
Yanosik Connect jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w dyrektywie
1999/5/EC wskutek zgodności z normami:
- EN 60950-1: 2006 ÷ A11:2009/ A1:2010/ A12:2011,
- EN 62311:2008,
- EN 301 489-1 v1.8.1,
- EN 301 489-3 v1.4.1,
- EN 301 489-7 v1.3.1,
- EN 301 511 v9.0.2,
- EN 301 440-2 v1.4.1.

- jeśli numer seryjny produktu został zmieniony lub usunięty,
- jeśli produkt narażony był na działanie wilgoci, ekstremalnych warunków termicznych lub
środowiskowych bądź gwałtowne zmiany takich warunków jak korozja, utlenianie,
zanieczyszczenie płynami lub produktami żywnościowymi lub wpływ produktów chemicznych.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji nabywca zobowiązuje się odebrać sprzęt z ﬁrmy
serwisującej na własny koszt.
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Neptis S.A.
ograniczona będzie do wartości w dacie zakupu produktu.
Spółka Neptis S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty, szkody, utratę
przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki, utratę
korzyści, utratę możliwości korzystania z produktu, utratę funkcjonalności produktu.
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