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Informacje ogólne
1

Informacje ogólne

1.1

Przedmiot niniejszej instrukcji montażu
Niniejsza instrukcja montażu zawiera istotne informacje dotyczące obsługi urządzenia Yard Reader Station podczas wykonywania następujących czynności:
● montaż,
● uruchomienie,
● rozwiązywanie problemów,
● demontaż oraz
● utylizacja.
Aby pomyślnie i bezpiecznie zamontować Yard Reader Station,
należy przestrzegać wszystkich podanych ostrzeżeń i instrukcji.
Przestrzeganie niniejszej instrukcji pozwoli zapobiec wystąpieniu zagrożeń oraz zwiększyć niezawodność i trwałość urządzenia Yard Reader Station.
W miejscu eksploatacji należy ponadto przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zapobieganiu wypadkom
i ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy.
Przed uruchomieniem należy dokładnie i ze zrozumieniem
przeczytać instrukcję montażu. Jest to integralna część urządzenia Yard Reader Station i należy ją przechowywać w dostępnym miejscu przez cały czas eksploatacji.
Jeśli urządzenie Yard Reader Station przekazano innej firmie,
należy również przekazać niniejszą instrukcję montażu.

1.2

Grupy docelowe
Niniejsza instrukcja montażu jest przeznaczona dla instalatorów i operatorów urządzenia Yard Reader Station.
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1.3
1.3.1
1.3.1.1

Informacje dotyczące niniejszej instrukcji montażu
Uwagi dotyczące stosowania
Instrukcje
Czynności wykonywane przez instalatorów i operatorów
przedstawiono w odpowiedniej kolejności. Należy przestrzegać kolejności wykonywanych czynności.
Przykład:
 Czynność

1.3.1.2

Listy
Listy, których nie trzeba wykonywać w ustalonej kolejności,
przedstawiono w postaci punktów.
Przykład:
● Punkt 1
● Punkt 2

1.3.1.3

Referencje
Informacje o rozdziałach lub sekcjach tekstu zawierających
procedury, instrukcje lub dalsze informacje przedstawiono
w następujący sposób.
Przykład: (patrz rozdział „x.x rozdział”)
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1.3.2

Używane symbole
W niniejszej instrukcji montażu ostrzeżenia zawierają dodatkowe symbole ostrzegawcze. W niniejszej instrukcji instalacji
użyto następujących symboli ostrzegawczych:
Symbol

Znaczenie
Ostrzeżenie ogólne
Niebezpieczeństwo spowodowane
prądem elektrycznym
Informacje ogólne i przydatne wskazówki dotyczące eksploatacji urządzenia
Informacje dotyczące przestrzegania
przepisów ochrony środowiska
w zakresie utylizacji
Elementy elektryczne/elektroniczne
oznaczone tym symbolem nie mogą
być utylizowane razem z normalnymi
odpadami gospodarczymi.

1.3.3

Skróty
W niniejszej instrukcji instalacji użyto następujących skrótów:
Skrót

Znaczenie

GND
GSM
ITE
LED
LTE
MAC

Uziemienie
Globalny System Komunikacji Mobilnej
Aparatura informatyczna
Dioda elektroluminescencyjna
Long Term Evolution
Media Access Control
Uniwersalny System Telekomunikacji
Mobilnej

UMTS
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1.3.4

Ostrzeżenia
W niniejszej instrukcji instalacji użyto następujących ostrzeżeń:
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ostrzeżenie o tym poziomie zagrożenia
informuje na bezpośredniej sytuacji niebezpiecznej.
Brak uniknięcia tej sytuacji niebezpiecznej
doprowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń
ciała.
► Aby uniknąć śmierci lub ciężkich obrażeń
ciała, należy przestrzegać wskazówek
zawartych w niniejszym ostrzeżeniu.

OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie o tym poziomie zagrożenia informuje o sytuacji niebezpiecznej.
Brak uniknięcia tej sytuacji niebezpiecznej
może doprowadzić do śmierci lub poważnych
obrażeń ciała.
► Aby uniknąć prawdopodobieństwa śmierci
lub poważnych obrażeń ciała, należy
przestrzegać wskazówek zawartych
w niniejszym ostrzeżeniu.

UWAGA
Ostrzeżenie o tym poziomie zagrożenia informuje o sytuacji potencjalnie niebezpiecznej.
Brak uniknięcia tej sytuacji niebezpiecznej
może doprowadzić do lekkich lub
umiarkowanych obrażeń ciała.
► Aby uniknąć obrażeń ciała, należy przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszym ostrzeżeniu.
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PRZESTROGA
Ostrzeżenie o tym poziomie zagrożenia informuje o sytuacji, w której mogą potencjalnie
wystąpić szkody materialne.
Brak uniknięcia tej sytuacji niebezpiecznej
może doprowadzić do spowodowania szkód
materialnych.
► Aby uniknąć szkód materialnych, należy
przestrzegać wskazówek zawartych
w niniejszym ostrzeżeniu.

WSKAZÓWKA
► Wskazówka zawiera dodatkowe informacje
istotne dla dalszej eksploatacji lub ułatwia
wykonanie opisanej czynności roboczej.

1.4

Ograniczenie odpowiedzialności
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub awarie powstałe w wyniku:
● braku przestrzegania informacji zawartych w niniejszej
instrukcji montażu,
● nieprawidłowej eksploatacji,
● obsługi przez osoby niewykwalifikowane lub których szkolenie nie było wystarczające lub właściwe,
● nieprawidłowego montażu,
● braku używania oryginalnych części i akcesoriów,
● zmian technicznych i modyfikacji lub
● celowego uszkodzenia.
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1.5

Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja montażu oraz wszystkie dokumenty dostarczone wraz z urządzeniem Yard Reader Station są chronione prawem autorskim.
Nie wolno powielać tych dokumentów, w całości ani w części,
bez wyraźnej zgody firmy Continental Reifen Deutschland
GmbH.

1.6

Postanowienia gwarancyjne
Obowiązują „Ogólne warunki firmy Continental AG” z wyjątkiem postanowień wynikających z podpisania osobnej umowy,
które mogą być inne.
Continental sales partner oferuje najnowszą dostępną wersję.

1.7

Adres producenta
Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstrasse 25
30165 Hanower
Niemcy
www.conticonnect.com

1.8

Dział obsługi klienta
W przypadku pytań technicznych dotyczących urządzenia Yard Reader Station, prosimy skontaktować się
z Continental sales partner.
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2

Bezpieczeństwo

2.1

Informacje ogólne
W tym rozdziale przedstawiono istotne informacje dotyczące
wszystkich aspektów bezpieczeństwa.
Oprócz ogólnych informacji dotyczących bezpieczeństwa
zawartych w niniejszym rozdziale, każdy rozdział opisujący
określony zestaw czynności zawiera dodatkowe informacje
dotyczące bezpieczeństwa związanego z czynnościami opisanymi w danym rozdziale.
przed każdą czynnością opisano zagrożenia, które mogą
wystąpić podczas określonej czynności.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo w wyniku braku przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa!
Brak przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa
i eksploatacji zawartych w niniejszej instrukcji
montażu może prowadzić do poważnych
zagrożeń.
► Należy przestrzegać ostrzeżeń i instrukcji
podanych w niniejszej instrukcji.

2.2

Zakaz modyfikacji
Wszelkie modyfikacje i zmiany urządzenia Yard Reader Station
są zabronione.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku dokonanych modyfikacji lub zmian.
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2.3

Przeznaczenie
Urządzenie Yard Reader Station zostało zaprojektowane
wyłącznie do odbierania danych z czujników opon oraz do
przesyłania tych danych do portalu internetowego ContiConnect™ za pośrednictwem mobilnej transmisji radiowej.
Czujniki muszą znajdować się w zasięgu odbioru urządzenia
Yard Reader Station przez co najmniej dwie minuty.
System może być używany wyłącznie w zakresie wyłącznie
zgodnie z warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi zdefiniowanymi przez producenta (patrz rozdział „3 Dane techniczne”).
Każde inne użycie, wykraczające poza ten zakres, jest uważane
jest za niezgodne z przeznaczeniem i jest zabronione.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo w wyniku nieprawidłowej
eksploatacji!
Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem
i/lub każde inne użycie urządzenia
Yard Reader Station może spowodować
wystąpienie sytuacji niebezpiecznych.
► Urządzenie Yard Reader Station należy
użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
► Należy przestrzegać wszystkich informacji
zawartych w niniejszej instrukcji montażu.
Wyklucza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu
szkód powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji.
Odpowiedzialność za brak przestrzegania niniejszej instrukcji
ponosi wyłącznie użytkownik.
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2.4

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa
Urządzenie Yard Reader Station wykonano zgodnie z najnowszą obowiązującą dyrektywą przy użyciu najnowocześniejszej
technologii zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa.
Podczas montażu i eksploatacji urządzenia Yard Reader Station
mogą jednak wystąpić zagrożenia i uszkodzenia.
Aby zapewnić bezpieczny montaż i bezawaryjną eksploatację
urządzenia Yard Reader Station, należy przestrzegać następujących instrukcji bezpieczeństwa:
● Przestrzegaj przepisów BHP obowiązujących w danym
kraju.
● Przed rozpoczęciem pracy sprawdź wszystkie części
i przewody połączeniowe urządzenia Yard Reader Station
pod kątem widocznych śladów uszkodzeń zewnętrznych.
Nie uruchamiaj urządzenia Yard Reader Station, jeśli jest
uszkodzone.
● Naprawy urządzenia Yard Reader Station mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
Naprawy wykonywane przez osoby bez odpowiedniego
przeszkolenia mogą być przyczyną poważnych zagrożeń.
● Uszkodzone podzespoły można wymieniać na nowe,
używając wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Tylko oryginalne części zamienne gwarantują, że wymogi
bezpieczeństwa są spełniane.
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2.5

Szczególne zagrożenia
Niebezpieczeństwo spowodowane prądem elektrycznym!
Dotknięcie przewodów lub podzespołów pod napięciem stanowi zagrożenie życia!
● Czynności przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy lub osoby
przeszkolone pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanych elektryków zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
dotyczącymi prądu elektrycznego.
● Wszystkie usterki zauważone w systemach/zespołach/
zasobach eksploatacyjnych należy niezwłocznie usunąć.
Do czasu usunięcia usterek istnieje poważne zagrożenie,
zatem nie wolno używać systemu w stanie uszkodzenia.
● Nigdy nie wykonywać żadnych czynności przy częściach
pod napięciem! Podzespoły systemu, przy których mają
być wykonywane prace naprawcze, muszą być odłączone
od zasilania, jeśli tak określono. Najpierw sprawdzić, czy
odłączone części są odłączone od zasilania, a następnie
uziemić i zewrzeć te części oraz odizolować sąsiednie
części znajdujące się pod napięciem.
● Nie wolno naprawiać bezpieczników ani ich omijać.
Stosować wyłącznie oryginalne bezpieczniki o podanych
parametrach znamionowych prądu.
● W przypadku uszkodzenia izolacji natychmiast wyłączyć
zasilanie i zaplanować naprawę izolacji.
● Części znajdujące się pod napięciem trzymać z dala od
wilgoci, aby zapobiec występowaniu zwarć.
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2.6

Wymagania dotyczące personelu
OSTRZEŻENIE
Ryzyko obrażeń w wyniku nieodpowiednich
kwalifikacji.
Nieprawidłowa eksploatacja może
spowodować poważne obrażenia ciała
i uszkodzenia.
► Wszystkie operacje mogą być wykonywane
wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
Niniejsza instrukcja montażu dotyczy następujących kwalifikacji:
● Specjaliści
mogą wykonywać powierzone im czynności oraz niezależnie rozpoznawać zagrożenia i ich unikać dzięki specjalistycznemu szkoleniu technicznemu, wiedzy i doświadczeniu oraz znajomości odpowiednich przepisów.
● Elektrycy
mogą wykonywać powierzone im czynności przy urządzeniach elektrycznych oraz niezależnie rozpoznawać
zagrożenia i ich unikać ich specjalistycznemu szkoleniu
technicznemu, wiedzy i doświadczeniu oraz znajomości
odpowiednich obowiązujących norm i przepisów. Każdy
elektryk przeszedł szkolenie w zakresie określonego miejsca pracy oraz zna odpowiednie normy i postanowienia.
Czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, od
których można oczekiwać rzetelnego wykonania określonego zadania. Osoby, których reakcje są osłabione, np. w wyniku
zażywania narkotyków, alkoholu lub leków, nie są upoważnione do wykonywania żadnych czynności.
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2.7

Środki ochrony osobistej
OSTRZEŻENIE
Ryzyko obrażeń w wyniku nieodpowiednich
środków ochrony lub ich braku!
Podczas montażu stosować środki ochrony
osobistej, aby zminimalizować zagrożenia dla
zdrowia.
► Podczas montażu stosować środki ochrony
wymagane do wykonania danej czynności.
► W strefie wykonywania czynności przestrzegać oznaczeń dotyczących środków
ochrony osobistej.
Podczas montażu należy stosować następujące środki ochrony:
Symbol

Znaczenie
Nosić obuwie ochronne.
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3

Dane techniczne

3.1

Informacje ogólne
Zakres temperatur roboczych
Miejsce montażu
Tryb eksploatacji

Eksploatacja ciągła
(trwałe podłączenie)

Stopień ochrony

II

Typ ochrony

3.2

-35°C do 55°C
-31°F do 131°F
Na ścianie

UL typ 3
IP64

EU GSM Yard Reader Station
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
Ciężar
Częstotliwość odbiorcza

312 × 130 × 410
12,28 × 5,11 × 16,14
ok. 2,1
ok. 74

mm
cala
kg
uncji

433,92

MHz

900/1800

MHz

900/1800/2100
800/900/1800/

MHz

2100/2600

MHz

100–240

VAC

50–60

Hz

Maks. 6,6

W

Min. 2,2

W

Maks. 45

mA

Zakresy częstotliwości
modułu mobilnej transmisji
radiowej
GSM:
UMTS/3G:
LTE:
Zakres napięć wejściowych
Częstotliwość sieci
Zużycie energii w temperaturze otoczenia 23°C
(73,4°F)
Zużycie prądu przy napięciu 230 V
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3.3

US GSM Yard Reader Station
312 × 130 × 410
12,28 × 5,11 × 16,14
ok. 2,1
ok. 74

mm
cala
g
uncji

433,92

MHz

850/900/
1800/1900

MHz

850/
AWS (1700/2100)/
1900

MHz

700/850/
AWS (1700/2100)/
1900

MHz

Zakres napięć wejściowych

120-140

VAC

Częstotliwość sieci
Zużycie energii w temperaturze otoczenia 23°C
(73,4°F)
Zużycie prądu przy
napięciu 120 V

50–60

Hz

Maks. 6,6

W

Min. 2,2

W

Maks. 87

mA

90 × 42 × 28
3,54 × 1,65 × 1,1
44
1,55

mm
cala
g
uncji

433,92

MHz

Wymiary (dł. × szer. × wys.)
Ciężar
Częstotliwość odbiorcza
Zakresy częstotliwości
modułu mobilnej transmisji
radiowej
GSM:
UMTS/3G:

LTE:

3.4

Antena dodatkowa
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
Ciężar
Częstotliwość
Liczba cykli połączenia
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3.5

Zakres dostawy
Urządzenie Yard Reader Station jest dostarczane z następującymi podzespołami:

1

3

2

5

4. Internet Connection
3. Receiver II
2. Receiver I
1. Power Supply

5. GSM Status
ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen
ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only
ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

4

www.conticonnect.com

8

7

6

9

1

Yard Reader Station

2

Antena dodatkowa

3

Wspornik anteny dodatkowej

4

Osłona ochronna anteny dodatkowej

5

Element dystansowy anteny dodatkowej

6

Przewód połączeniowy anteny dodatkowej

7

Specjalny klucz do otwierania rdzenia ferrytowego

8

Rdzeń ferrytowy anteny dodatkowej

9

Cztery śruby do przykręcenia obudowy
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Dwie opaski zaciskowe (brak na rysunku)
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Instrukcja montażu (brak na rysunku)
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Konstrukcja i funkcjonalność
4

Konstrukcja i funkcjonalność

4.1

Opis funkcji
Urządzenie Yard Reader Station wraz z anteną dodatkową to
jest elementem sprzętowym cyfrowej platformy monitorowania opon ContiConnect™.
Urządzenie Yard Reader Station odbiera wszystkie dane z czujników opon znajdujących się w obszarze odbiorczym i przesyła
te informacje do bazy danych firmy Continental za pośrednictwem mobilnej transmisji radiowej.
Urządzenie Yard Reader Station jest montowane w obszarze, w którym pojazdy zatrzymują się na co najmniej dwie
minuty, ponieważ czujniki automatycznie wysyłają dane co
dwie minuty. Antenę dodatkową, podłączoną do urządzenia
Yard Reader Station, można również użyć do zwiększenia zasięgu odbioru.
Urządzenie Yard Reader Station to komfortowy system. Nie
można całkowicie wykluczyć, że w przypadku niekorzystnych
warunków urządzenie Yard Reader Station nie odbierze danych czujników opon lub urządzenie Yard Reader Station nie
prześle żadnych danych.
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4.2

Przegląd ogólny

4
3

GSM

2

1

1

Czujnik opon

2

Yard Reader Station

3

Portal usług firmy Continental

4

Portal internetowy ContiConnect™
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4.3

Yard Reader Station
Urządzenie Yard Reader Station składa się z obudowy i anteny
do odbioru danych z czujników opon. Obudowa jest wyposażona jedno złącze zasilające i jedno złącze anteny dodatkowej.
Cztery wskaźniki LED przekazują informacje o statusie modułu
sterowania. Kolejne wskaźniki LED przekazują informacje o statusie modułu mobilnej transmisji radiowej.

1

2
3
5. GSM Status
ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen
ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only
ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

4. Internet Connection
3. Receiver II
2. Receiver I
1. Power Supply

www.conticonnect.com
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4

5

1

Antena

2

Obudowa

3

Wskaźniki LED statusu modułu sterowania

4

Wskaźnik LED statusu modułu mobilnej transmisji
radiowej

5

Złącze zasilające

6

Złącze anteny dodatkowej

Konstrukcja i funkcjonalność
Wewnątrz urządzenia Yard Reader Station znajdują się dwa
zasilacze przełączające, jedno śrubowe złącze zaciskowe, moduł sterowania ze złączami anteny i anteny dodatkowej oraz
mobilny moduł mobilnej transmisji radiowej z anteną mobilnej
transmisji radiowej.

1

2

3

4

8

7

1

6

1

Rdzenie ferrytowe

2

Antena mobilnej transmisji radiowej

3

Śrubowe złącze zaciskowe

4

Złącze anteny

5

Zasilacze przełączające

6

Moduł sterowania

7

Moduł mobilnej transmisji radiowej

8

Złącze anteny dodatkowej

5

5
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4.3.1

Etykiety
Urządzenie Yard Reader Station zawiera następujące dołączone etykiety:

1

2

4. Internet Connection
3. Receiver II
2. Receiver I
1. Power Supply

5. GSM Status
ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen
ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only
ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

www.conticonnect.com
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3
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1

Ostrzeżenie: Przestroga — niebezpieczne napięcie

2

Kod QR strony internetowej www.conticonnect.com

3

Etykieta samoprzylepna z adresem MAC

4

Informacje o produkcie
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4.4

Antena dodatkowa
Antena dodatkowa jest zamontowana na wsporniku i chroniona osłoną ochronną. Element dystansowy zapewnia odpowiednią odległość od ściany i optymalny odbiór anteny dodatkowej.

1

2

3
4

4.5

1

Osłona ochronna

2

Wspornik

3

Element dystansowy

4

Śruby (brak w zakresie dostawy)

Części zamienne
Przegląd dostępnych części zamiennych i odpowiadających im numerów katalogowych można uzyskać od
Continental sales partner.
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5

Montaż

5.1

Sprawdzenie dostarczonego zestawu
WSKAZÓWKA
► Sprawdzić cały dostarczony zestaw, aby
określić, czy wszystkie elementy zostały
dostarczone oraz czy nie mają widocznych
uszkodzeń.
► Po dostarczeniu urządzenia Yard Reader
Station zapisać w protokole odbioru wszystkie uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim opakowaniem lub transportem
i natychmiast powiadomić o tym fakcie
Continental sales partner.

5.2

Utylizacja opakowania
Opakowanie zabezpiecza system przed uszkodzeniem podczas transportu. Materiały opakowania zostały dobrane w taki
sposób, aby były przyjazne dla środowiska i nadawały się do
utylizacji lub ponownego użycia.
Ponowne wprowadzenie opakowania do cyklu przetwarzania
materiałów zapewnia oszczędzanie surowców i zmniejsza ilość
wytwarzanych odpadów. Materiały opakowania, które nie są
już potrzebne, należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
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5.3

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo spowodowane prądem
elektrycznym!
Dotknięcie przewodów lub podzespołów pod
napięciem stanowi zagrożenie życia!
► Czynności przy urządzeniach elektrycznych
mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy lub osoby przeszkolone
pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanych elektryków zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi prądu
elektrycznego.

OSTRZEŻENIE
Ryzyko obrażeń w wyniku nieodpowiednich
środków ochrony lub ich braku!
Podczas montażu, podłączania i uruchamiania
urządzenia stosować środki ochrony osobistej,
aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia.
► Podczas wykonywania czynności zawsze
stosować środki ochrony wymagane do
wykonania danej czynności.
Urządzenie może być montowane, podłączane i uruchamiane
wyłącznie przez specjalistę, upoważniony do takich czynności
po wcześniejszym szkoleniu i zdobyciu odpowiednich kwalifikacji.
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5.4

Instrukcje dotyczące połączeń elektrycznych
● Urządzenie Yard Reader Station wymaga zasilania jednofazowego.
● Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby
umożliwić odłączenie zasilania za pomocą zewnętrznego
przełącznika, który jest łatwo dostępny i umieszczony
w pobliżu urządzenia Yard Reader Station.
● Urządzenie Yard Reader Station musi być podłączone do
układu zasilania aparatury informatycznej (ITE).
● Ze względów bezpieczeństwa do urządzenia
Yard Reader Station należy zastosować zewnętrzne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
● Jeśli urządzenie Yard Reader Station jest użytkowane
w obszarze kategorii przeciążenia III lub IV, należy zastosować zabezpieczenie przepięciowe.
● Zasilanie sieciowe należy podłączyć zgodnie z lokalnymi
przepisami i zapewnić ochronę przed porażeniem prądem
elektrycznym.
● Upewnić się, że przewody prowadzące od gniazda sieci
zasilającej do urządzenia Yard Reader Station są zgodne
z lokalnymi przepisami. Przewody muszą jednak mieć
minimalną średnicę rdzenia o wartości 1,024 mm, minimalny przekrój rdzenia o wartości 0,823 mm2 (AWG 18)
oraz minimalną rezystancję o wartości 20,95 mΩ/m.
● Podczas montażu należy używać przewodów elastycznych.
● Upewnić się, że przewód uziemiający jest wystarczająco
długi oraz że wszystkie przewody są poprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami.
● Dławik kablowy musi wytrzymać czterokrotny ciężar
urządzenia Yard Reader Station. Ciężar urządzenia
Yard Reader Station podano w rozdziale „3 Dane techniczne”.
● Podłączony kabel zasilający musi wytrzymać siłę ciągnącą
o wartości 5,0 kg po zakończeniu montażu.
● Należy przestrzegać dopuszczalnych wartości temperatury. Więcej informacji podano w rozdziale „3 Dane techniczne”.
● Wewnętrzne układy zasilania są wyposażone w bezpiecznik (bezpiecznik zwłoczny 2 A). Przewody powinno być
odpowiednie i zapewniać wystarczający poziom bezpieczeństwa z użyciem bezpieczników zewnętrznych.
● Należy upewnić się, że zasilacz zabezpieczono przed nadmiernym prądem i upływem prądu do uziemienia.
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5.5

Wymagania dotyczące miejsca montażu
Miejsce montażu musi spełniać następujące wymagania:
● Obszar, w którym pojazdy mogą się zatrzymać na co najmniej dwie minuty.
● Obszar zapewniający odpowiednie odbicie fal elektromagnetycznych, np. ściana po przeciwnej stronie urządzenia Yard Reader Station.
● Dobry odbiór mobilnej transmisji radiowej dla określonego
pasma obsługiwanego przez wybraną wersję urządzenia
Yard Reader Station na danym obszarze.
● Dostęp do zasilania elektrycznego na danym obszarze.
● Urządzenie Yard Reader Station i antenę dodatkową
wykonano zgodnie z klasą odporności IP64, zatem są
przeznaczone do montażu na otwartej przestrzeni. Jeśli
urządzenie zamontowano na otwartej przestrzeni, miejsce
montażu musi być chronione przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec
uszkodzeniom w wyniku przegrzania.
WSKAZÓWKA
► Podczas wybierania miejsca montażu
należy uwzględnić lokalne przepisy i unikać
wszelkich zagrożeń.
► Obiekty w zasięgu czujników opon i anten
mogą zakłócać odbiór.
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5.6

Metody montażu z anteną dodatkową
Zasięg odbioru urządzenia Yard Reader Station wynosi około
15 m (16,4 jarda). Odbiór zależy jednak od warunków lokalnych.
Odbiór można poprawić dzięki zamontowaniu anteny dodatkowej.
Urządzenie Yard Reader Station i antenę dodatkową należy zamontować w taki sposób, aby znajdowały się w odległości co
najmniej 10 m (10,9 jarda) od siebie.
Poniżej przedstawiono trzy przykładowe warianty montażu.
Wariant 1:
Ściany po obu stronach lub w zamkniętych magazynach

5. GSM Status
ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen
ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only
ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

4. Internet Connection
3. Receiver II
2. Receiver I
1. Power Supply

www.conticonnect.com

Wariant 2:
Ściana po jednej stronie

5. GSM Status
ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen
ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only
ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato
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4. Internet Connection
3. Receiver II
2. Receiver I
1. Power Supply

www.conticonnect.com

5. GSM Status
ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen
ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only
ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

4. Internet Connection
3. Receiver II
2. Receiver I
1. Power Supply

www.conticonnect.com
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Warunki montażu
WSKAZÓWKA
► Przed ostatecznym zamontowaniem
urządzenia zaleca się sprawdzenie zaparkowanego pojazdu z czujnikami opon, aby
potwierdzić prawidłowy odbiór wszystkich
danych.
Podczas montażu należy przestrzegać następujących warunków:
● Upewnić się, że system i wszystkie jego podzespoły są
odłączone od zasilania.
● Otworzyć obudowę urządzenia Yard Reader Station
w suchych warunkach otoczenia.
● Zamontować urządzenie bezpośrednio na ścianie w taki
sposób, aby płaska powierzchnia występowała za anteną
w odległości 5 cm (1,97 cala), ponieważ zapewni to lepszą
jakość odbioru.
● Zamontować urządzenie na wysokości od 2,5 do 4 m (od
8,2 do 13,1 stopy). Jeśli wysokość jest ograniczona, należy
wybrać najwyższe możliwe położenie.
● Nigdy nie montować urządzenia do góry nogami.

5. GSM Status

www.conticonnect.com
4. Internet Connection
3. Receiver II
2. Receiver I
1. Power Supply

5.7.1

Montaż i podłączenie urządzenia Yard Reader Station

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen
ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only
ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

5.7

5. GSM Status
ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen
ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only
ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

4. Internet Connection
3. Receiver II
2. Receiver I
1. Power Supply

www.conticonnect.com
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5.7.2

Otwieranie osłony urządzenia Yard Reader Station
 Za pomocą wkrętaka płaskiego podważyć element mocujący, aby wypchnąć go na zewnątrz.

Osłonę można otworzyć wyłącznie na boki.

5.7.3

Zamykanie osłony urządzenia Yard Reader Station
 Umieścić osłonę na obudowie i dokręcić ją, używając
czterech dostarczonych śrub. Śruby znajdują się w małym
worku w obudowie.
 Następnie zamknąć elementy mocujące po obu stronach
do usłyszenia kliknięcia.
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5.7.4

Montaż urządzenia Yard Reader Station
 Zaznaczyć na ścianie odległości między otworami i wywiercić otwory.

 Przykręcić urządzenie Yard Reader Station za pomocą
elementów mocujących przeznaczonych do określonego
materiału ściany. Elementy mocujące nie zostały dołączone do zestawu. Upewnić się, że śruby zostały mocno
dokręcone, a urządzenie Yard Reader Station jest zamocowane w stabilny i bezpieczny sposób.

 Upewnić się, że system i wszystkie jego podzespoły są
odłączone od zasilania.
 Otworzyć obudowę urządzenia Yard Reader Station w
suchych warunkach otoczenia (więcej informacji w
rozdziale „5.7.2 Otwieranie osłony urządzenia Yard Reader
Station”).
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5.7.5

Podłączanie urządzenia Yard Reader Station
 Otworzyć dławik kablowy (po prawej, na dole) poprowadzić przewód zasilający przez dławik kablowy. Przewód
zasilający należy poprowadzić przez dławik kablowy
zgodnie z lokalnymi przepisami.
 Przygotować przewód zasilający, poprowadzić go przez
otwór w obudowie i podłączyć go do śrubowego złącza
zaciskowego.
–

L = przewód pod napięciem (faza)

–

N = przewód zerowy

–

PE = przewód ochronny (uziemienie)

 Zamknąć obudowę urządzenia Yard Reader Station
w suchych warunkach otoczenia (więcej informacji
w rozdziale „5.7.3 Zamykanie osłony urządzenia Yard
Reader Station”).
 Włączyć zasilanie i sprawdzić działanie urządzenia.
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5.8

Montaż anteny dodatkowej

5.8.1

Podłączanie anteny dodatkowej do modułu sterowania
Podłączyć antenę dodatkową do modułu sterowania w następujący sposób:
 Upewnić się, że system i wszystkie jego podzespoły są
odłączone od zasilania.
 Otworzyć obudowę urządzenia Yard Reader Station
w suchych warunkach otoczenia (więcej informacji
w rozdziale „5.7.2 Otwieranie osłony urządzenia Yard
Reader Station”).
 Otworzyć dławik kablowy anteny dodatkowej (po lewej,
na dole obudowy). Wyciągnąć zaślepki i przytrzymać
gumowy pierścień.

 Poluzować śruby gniazda 3-wtykowego i wyciągnąć złącze
śrubowe z przewodu.
 Poprowadzić przewód przez dławik kablowy.

5. GSM Status
ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen
ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only
ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

4. Internet Connection
3. Receiver II
2. Receiver I
1. Power Supply

www.conticonnect.com

1
2

 Ponownie umieścić końcówki przewodów w gnieździe
3-wtykowym (patrz rysunek) i dokręcić śruby.
1 Czarny (GND), 2 żółty (linia K), 3 czerwony (+12 V)

3
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 Jeśli rdzeń ferrytowy jest zamknięty, otworzyć go za pomocą specjalnego klucza.
 Ustawić rdzeń ferrytowy na przewodzie w taki sposób, aby
znajdował się jak najbliżej gniazda 3-wtykowego. Następnie mocno ścisnąć rdzeń ferrytowy, aby go zamknąć.
 Podłączyć gniazdo 3-wtykowe do lewego portu oznaczonego „Rec2” w module sterowania. Poprowadzić przewód
w taki sposób, aby nie przebiegał przez antenę mobilnej
transmisji radiowej ani wskaźniki LED statusu i zamocować
go do wewnętrznej ścianki za pomocą dostarczonej opaski
zaciskowej.

 Zamknąć obudowę urządzenia Yard Reader Station
w suchych warunkach otoczenia (więcej informacji
w rozdziale „5.7.3 Zamykanie osłony urządzenia Yard
Reader Station”).
 Zamknąć dławik kablowy.
 Wykonać instrukcje opisane w rozdziale „5.8.2 Montaż
anteny dodatkowej na ścianie” . Ponownie upewnić się,
że system i wszystkie jego podzespoły są odłączone od
zasilania.
 Podłączyć zasilanie i sprawdzić działanie urządzenia.
Sprawdzić, czy świeci się wskaźnik LED 3.
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5.8.2

Montaż anteny dodatkowej na ścianie
PRZESTROGA
Uszkodzenie urządzenia Yard Reader Station
w wyniku zwarcia przewodu połączeniowego
anteny dodatkowej.
Uszkodzenie przewodu połączeniowego może
spowodować zwarcie i uszkodzenie urządzenia
Yard Reader Station.
► Podczas układania przewodu w podłodze
należy zachować szczególną ostrożność.
► Przewód należy ułożyć w taki sposób, aby
pojazdy po nim nie przejeżdżały.
Podczas montażu należy przestrzegać następujących warunków:
● Antena dodatkowa musi być umieszczona w odległości
5 cm (1,97 cala) od ściany. Aby to osiągnąć, należy użyć
dostarczonego elementu dystansowego.

Zamontować i podłączyć antenę dodatkową w następujący
sposób:
 Upewnić się, że system i wszystkie jego podzespoły są
odłączone od zasilania.
 Nasunąć antenę dodatkową na wspornik, jak pokazano na
rysunku.
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 Poprowadzić przewód połączeniowy przez otwór znajdujący się z tyłu wspornika i podłączyć go do anteny
dodatkowej.

 Zamontować osłonę ochronną na antenie dodatkowej.

 Zaznaczyć na ścianie odległości między otworami i wywiercić otwory.
 Umieścić antenę dodatkową z elementem dystansowym
na ścianie i przykręcić je za pomocą elementów mocujących przeznaczonych do określonego materiału ściany.
Elementy mocujące nie zostały dołączone do zestawu.
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5.9

Kontrole wymagane po zakończeniu montażu
Uzyskać potwierdzenie od Continental sales partner, że
urządzenie Yard Reader Station jest aktywne i gotowe do
eksploatacji.
Po podłączeniu urządzenia Yard Reader Station do zasilania
i odczekaniu co najmniej pięciu minut należy spojrzeć na
pięć wskaźników LED statusu, aby sprawdzić, czy urządzenie
zostało prawidłowo zamontowane:
● Wskaźnik LED 1 świeci się
● Wskaźnik LED 2 świeci się i miga, jeśli aktywny czujnik
opony znajduje się w zasięgu odbioru przez co najmniej
dwie minuty (pierwsza antena jest aktywna)
● Wskaźnik LED 3 świeci się i miga, jeśli aktywny czujnik
opony znajduje się w zasięgu odbioru przez co najmniej
dwie minuty (druga antena jest aktywna)
● Wskaźnik LED 4 nie świeci się
● Wskaźnik LED 5 świeci się na biało
Inne przypadki opisano w rozdziale „6 Rozwiązywanie
problemów”.
Wskaźniki LED modułu sterowania:

4

3

2

1

1

Zasilanie prawidłowe

2

Status pierwszej anteny (odbiornik I)

3

Status drugiej anteny (odbiornik II)

4

Status połączenia internetowego

Wskaźnik LED statusu modułu mobilnej transmisji radiowej:

5
5

Status modułu mobilnej transmisji radiowej
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6

Rozwiązywanie problemów

6.1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
● Usterki mogą być usuwane wyłącznie przez specjalistę po
wcześniejszym odpowiednim przeszkoleniu.
● Czynności muszą być wykonywane zgodnie z instrukcjami
przedstawionymi w niniejszej instrukcji montażu.
WSKAZÓWKA
► Czynności przy elementach elektrycznych
mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy lub osoby przeszkolone
pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanych elektryków zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi prądu
elektrycznego.

6.2

Rozwiązywanie problemów z urządzeniem Yard Reader
Station

Usterka
1

Wskaźnik LED
statusu

Możliwa przyczyna usterki

Wskaźnik
LED 1 nie świeci się.

Awaria zasilania.

Instrukcje
Włączyć zasilanie urządzenia
Yard Reader Station.
Sprawdzić przewód zasilający
urządzenia Yard Reader Station.
Otworzyć obudowę i sprawdzić,
czy układy zasilania wewnątrz
urządzenia Yard Reader Station
są włączone.
Yard Reader Station Wymienić
urządzenie Yard Reader Station.
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Usterka
2

3

Wskaźnik LED
statusu

Możliwa przyczyna usterki

Wskaźnik
LED 1 powoli
miga (1 raz na
sekundę).

Aplikacja została
zainicjowana; brak
połączenia z portalem usług firmy
Continental.

Na krótko wyłączyć, a następnie włączyć urządzenie
Yard Reader Station i poczekać
pięć minut.

Aplikacja została
zainicjowana, ale
żadne dane nie
są wgrywane do
portalu usług firmy
Continental.

Upewnić się, że aktywny czujnik
opon znajduje się
w zasięgu odbioru urządzenia
Yard Reader Station.

Wskaźnik
LED 1 ciągle
świeci i nie
mignie nawet
jeden raz
w ciągu 2,5
minuty.

Instrukcje

Continental sales partner Skontaktować się
z Continental sales partner.

Upewnić się, że świeci wskaźnik
LED 2 lub LED 3.
Na krótko wyłączyć, a następnie włączyć urządzenie
Yard Reader Station i poczekać
pięć minut.
Continental sales partner
Skontaktować się
z Continental sales partner.

4

Wskaźnik
LED 2 jest
ciągle wyłączony.

Błąd komunikacji
z anteną.

Na krótko wyłączyć, a następnie włączyć urządzenie
Yard Reader Station i poczekać
pięć minut.
Sprawdzić gniazdo 3-wtykowe
przewodu anteny.
Sprawdzić, czy napięcie wyjściowe między wtykiem 1
a wtykiem 3 zielonego gniazda
3-wtykowego odbiornika na
płytce drukowanej wynosi 12 V.
Jeśli napięcie jest niższe niż
12 V, wymienić urządzenie
Yard Reader Station.
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Usterka
5

Wskaźnik LED
statusu

Możliwa przyczyna usterki

Wskaźnik
LED 2 ciągle
świeci i nie
mignie nawet
jeden raz
w ciągu dwóch
minut, gdy
aktywny
czujnik opon
znajduje się
w zasięgu
odbioru.

Dane pochodzące
z czujników opon
nie są odbierane.

Instrukcje
Upewnić się, że czujniki zamontowane w oponach są aktywne.
Jeśli czujniki nie są aktywne,
użyć narzędzia ręcznego, aby je
uaktywnić.
Upewnić się, że pojazd
z czujnikami opon znajduje się
w zasięgu odbioru urządzenia
Yard Reader Station. Aby poprawić odbiór sygnału, można
wybrać inne miejsce montażu
systemu.
Wybrać miejsce, w którym syg-nały z czujników są prawidłowo
wykrywane.
Upewnić się, że między
pojazdem a urządzeniem
Yard Reader Station nie znajdują
się żadne przeszkody.

6

Wskaźnik
LED 4 jest
ciągle wyłączony.

Brak połączenia
z portalem usług
firmy Continental.

Sprawdzić, czy świeci się
wskaźnik LED statusu mobilnej
transmisji radiowej.

Ostatnia aktualizacja oprogramowania nie powiodła
się.

Upewnić się, że przewód mobilnej transmisji radiowej jest
podłączony do modułu mobilnej
transmisji radiowej i modułu
sterowania.
Sprawdzić zasięg sieci komórkowej i, jeśli to konieczne,
zmienić położenie urządzenia
Yard Reader Station.
Karta SIM jest uszkodzona.
Yard Reader Station Wymienić
urządzenie Yard Reader Station.
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Wskaźnik LED
statusu

Możliwa przyczyna usterki

7

Wskaźnik
LED 4 powoli
miga (1 raz na
sekundę).

Poczekać na nawią- Włączyć system i poczekać pięć
zanie połączenia
minut.
z portalem usług
Upewnić się, w miejscu montażu
firmy Continental.
urządzenia Yard Reader Station
Yard Reader Station występuje odpowiedni zasięg
Yard Reader Station sieci komórkowej.
pracuje w trybie
Skontaktować się z
nieaktywnym.
Continental sales partner, aby
Nie można nawiąpotwierdzić aktywację urzązać połączenia z
dzenia Yard Reader Station
portalem usług
i karty SIM.
firmy Continental.
Błąd portalu usług — skontaktuj
się z Continental sales partner
w celu uzyskania potwierdzenia.

8

Wskaźnik
LED 4 ciągle
miga.

Połączenie internetowe jest dostępne,
ale urządzenie
Yard Reader Station
nie zostało uwierzytelnione
w portalu usług
firmy Continental.

9

Wskaźnik
LED 1 szybko
miga, a wskaźnik LED4 jest
wyłączony.

Urządzenie
Continental sales partner SkonYard Reader Station taktować się
nie jest aktywne.
z Continental sales partner
i sprawdzić, czy urządzenie
Yard Reader Station jest zarejestrowane i nie zostało przełączone w tryb oczekiwania.

Usterka

Instrukcje

Continental sales partner Skontaktować się
z Continental sales partner
i sprawdzić, czy urządzenie
Yard Reader Station jest zarejestrowane i aktywne.
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6.3

Rozwiązywanie problemów z anteną dodatkową

Usterka
1

Wskaźnik LED
statusu

Możliwa
przyczyna usterki

Instrukcje

Wskaźnik LED 3
jest ciągle wyłączony po podłączeniu anteny
dodatkowej.

Błąd komunikacji
z anteną dodatkową.

Na krótko wyłączyć, a następnie włączyć urządzenie
Yard Reader Station.
Sprawdzić gniazdo 3-wtykowe
anteny dodatkowej.
Sprawdzić, czy napięcie wyjściowej między wtykiem 1
a wtykiem 3 zielonego gniazda
3-wtykowego anteny dodatkowej na płytce drukowanej
wynosi 12 V.
Jeśli napięcie jest niższe niż
12 V, wymienić urządzenie
Yard Reader Station.

2

Wskaźnik LED 3
ciągle świeci
i nie mignie
nawet jeden raz
w ciągu dwóch
minut, gdy
aktywny czujnik
opon znajduje
się w zasięgu
odbioru.

Dane pochodzące
z czujników opon
nie są odbierane.

Upewnić się, że czujniki zamontowane w oponach są aktywne.
Jeśli czujniki nie są aktywne,
użyć narzędzia ręcznego, aby je
uaktywnić.
Upewnić się, że pojazd
z czujnikami opon znajduje się
w zasięgu odbioru urządzenia
Yard Reader Station. Aby poprawić odbiór sygnału, można
wybrać inne miejsce montażu
systemu.
Wybrać miejsce, w którym syg-nały z czujników są prawidłowo wykrywane.
Upewnić się, że między
pojazdem a urządzeniem
Yard Reader Station nie znajdują się żadne przeszkody.
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6.4

Rozwiązywanie problemów z modułem mobilnej transmisji radiowej

Usterka
1

Wskaźnik LED
statusu

Możliwa
przyczyna usterki

Wskaźnik LED 5
jest ciągle wyłączony w kolorze
żółtym.

Błąd połączenia
USB z modułem
sterowania.

Instrukcje
Upewnić się, że przewód USB
jest podłączony do modułu
mobilnej transmisji radiowej
i modułu sterowania.
Na krótko wyłączyć, a następnie włączyć urządzenie
Yard Reader Station i poczekać
pięć minut.
Yard Reader Station Wymienić
urządzenie Yard Reader Station.

2

Wskaźnik LED 5
jest ciągle wyłączony.

Błąd zasilania
modułu mobilnej
transmisji radiowej.

Sprawdzić zasilanie modułu
mobilnej transmisji radiowej.
Na krótko wyłączyć, a następnie włączyć urządzenie
Yard Reader Station i poczekać
pięć minut.
Yard Reader Station Wymienić
urządzenie Yard Reader Station.

45

Demontaż i utylizacja
7

Demontaż i utylizacja

7.1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo spowodowane prądem
elektrycznym!
Dotknięcie przewodów lub podzespołów pod
napięciem stanowi zagrożenie życia!
► Czynności przy urządzeniach elektrycznych
mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy lub osoby przeszkolone
pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanych elektryków zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi prądu
elektrycznego.

OSTRZEŻENIE
Ryzyko obrażeń w wyniku nieodpowiednich
środków ochrony lub ich braku!
Podczas montażu, podłączania i uruchamiania
urządzenia stosować środki ochrony osobistej,
aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia.
► Podczas wykonywania czynności zawsze
stosować środki ochrony wymagane do
wykonania danej czynności.
System może być zdemontowany wyłącznie przez specjalistę
po wcześniejszym odpowiednim przeszkoleniu z uwzględnieniem lokalnych przepisów bezpieczeństwa.
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7.2

Demontaż
 Upewnić się, że system i wszystkie jego podzespoły są
odłączone od zasilania.
 Otworzyć obudowę urządzenia Yard Reader Station
(więcej informacji w rozdziale „5.7.2 Otwieranie osłony
urządzenia Yard Reader Station”).
 Odłączyć przewód zasilający od urządzenia
Yard Reader Station.

7.2.1

Yard Reader Station
 Odkręcić śruby mocujące od urządzenia
Yard Reader Station i zdjąć urządzenie ze ściany.

7.2.2

Antena dodatkowa
 Odkręcić śruby mocujące od wspornika i zdjąć go ze ściany wraz z anteną dodatkową i elementem dystansowym.
 Odłączyć antenę dodatkową od wspornika.

7.3

Utylizacja
Starania firmy Continental na rzecz ochrony środowiska.
Podobnie jak w przypadku innych używanych urządzeń,
niniejsze urządzenie można zwrócić firmie Continental za
pośrednictwem standardowych kanałów obsługi. Więcej informacji na temat utylizacji można uzyskać u autoryzowanego
Continental sales partner.
 Metale i tworzywa sztuczne należy oddzielnie posegregować w celu przekazania do recyklingu lub złomowania.
 Inne podzespoły, takie jak elementy elektryczne (np.
moduł stertowania, antena dodatkowa), należy utylizować
zgodnie z przepisami ustawowymi.
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7.3.1

Podzespoły elektryczne/elektroniczne
Podzespoły elektryczne/elektroniczne należy utylizować zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE dotyczącą zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). W przypadku
pytań należy skontaktować się z lokalnym organem władzy odpowiedzialnym za utylizację w danym obszarze.

7.3.2

Punkt zbiórki w celu utylizacji
Adres:
Continental Trading GmbH
„Disposal division”
VDO-Strasse 1
Building B14
64832 Babenhausen
Niemcy
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8

Certyfikaty
Poszczególne certyfikaty dołączono do dokumentacji systemu
i/lub udostępniono pod adresem www.conticonnect.com.

8.1

Licencja radiowa
Licencja radiowa została udzielona na
Yard Reader Station w następujących krajach:
Listę
krajów
można
www.conticonnect.com.

zobaczyć

pod

urządzenie
adresem

To urządzenie może być przyczyną zakłóceń w środowisku
mieszkalnym.

8.2

Informacje dotyczące przepisów FCC
Urządzenie US GSM Yard Reader Station zostało przetestowane i spełnia ograniczenia określone dla urządzenia cyfrowego
klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te
mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami podczas obsługi urządzenia w środowisku
mieszkalnym. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może
emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie
zamontowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją
obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że zakłócenia nie
wystąpią w przypadku określonego montażu. Jeśli urządzenie
wywołuje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie
i wyłączenie urządzenia, zaleca się, aby użytkownik spróbował
zmniejszyć zakłócenia, stosując jeden lub kilka przedstawionych poniżej sposobów:
● Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
● Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
● Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż
ten, do którego podłączono odbiornik.
● Skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.
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8.3

Deklaracja zgodności
Urządzenie EU GSM Yard Reader Station spełnia podstawowe
wymogi wymagania i postanowienia odpowiednich przepisów
Stanów Zjednoczonych, a także innych krajów wymienionych
pod adresem www.conticonnect.com.
Pełna, oryginalna deklaracja zgodności znajduje się we wkładce do produktu:
Deklaracja zgodności WE
Déclaration CE de Conformité
EG-Konformitätserklärung
Można ją również znaleźć pod adresem
www.conticonnect.com.
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9

Tabele kodów kolorów
Tabele kodów kolorów uzyskano z następującej strony internetowej:
„https://www.allaboutcircuits.com/textbook/reference/chpt-2/
wiring-color-codes-infographic/”
Stan na dzień: 12 lutego 2018 r.

9.1

Kody kolorów dla przewodów elastycznych

Kody kolorów dla przewodów elastycznych
(np. przedłużacze, przewody zasilające i przewody lamp)
Region lub kraj

Faza

Zero

(mosiężny)

(srebrny)

Przewód ochronny/uziemienie

Unia Europejska (UE),
Argentyna, Australia,
Republika Południowej
Afryki (IEC 60446)
Australia, Nowa Zelandia
(AS/NZS 3000:2007
3.8.3)
Brazylia
USA, Kanada

(zielony)
lub
(zielonożółty)

9.2

Kody kolorów dla przewodów jednolitych

Kody kolorów dla przewodów jednolitych (np. wewnętrzne przewody urządzeń,
instalacje rurowe lub podtynkowe)
Przewód ochronRegion lub kraj
Faza
Zero
ny/uziemienie
Argentyna
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Kody kolorów dla przewodów jednolitych (np. wewnętrzne przewody urządzeń,
instalacje rurowe lub podtynkowe)
Przewód ochronRegion lub kraj
Faza
Zero
ny/uziemienie
Unia Europejska (UE)
(IEC 60446) i Wielka Brytania od 31 marca 2004 r.
(BS 7671)
Wielka Brytania przed 31
marca 2004 r. (BS 7671)
(wcześniej)
przewód
nieizolowany,
osłona izolacyjna na
końcu (wcześniej)
Australia, Nowa Zelandia
(AS/NZS 3000:2007,
sekcja 3.8.1, tabela 3.4)

(od około

Kolory inne niż
lub

1980 r.)
(od około 1980 r.)

Zalecane dla
jednej fazy:

przewód
nieizolowany,
osłona izolacyjna na
końcu (wcześniej)

Zalecane dla
wielu faz:

Brazylia

Republika Południowej
Afryki
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lub

przewód
nieizolowany,
osłona izolacyjna na
połączeniu
(wcześniej)

Tabele kodów kolorów
Kody kolorów dla przewodów jednolitych (np. wewnętrzne przewody urządzeń,
instalacje rurowe lub podtynkowe)
Przewód ochronRegion lub kraj
Faza
Zero
ny/uziemienie
Indie, Pakistan

USA
(120/208/
240 V)
(mosiężny)

(120/208/
240 V)
(srebrny)
(277/480 V)

(zielony)
przewód
nieizolowany
(uziemienie
lub izolowane uziemienie)

(277/480 V)
(zielony)

Kanada
(120/208/
240 V)

(120/208/
240 V)
(600/347 V)

przewód
nieizolowany
(izolowane
uziemienie)

(600/347 V)
(izolowane
obwody jednofazowe)

(izolowane obwody
trójfazowe)
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