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Airbag Dispozitiv umflare cu 

gaz stocat

Dispozitiv 

pretensionare 

centură de 

siguranță

Unitatea de 

comandă SRS

Sistem activ de 

protecție pietoni

Sistem automat 

de protecție la 

răsturnare

Amortizor cu gaz/arc 

pretensionat

Zonă cu rezistență 

ridicată

Zonă care necesită 

atenție specială

Baterie joasă 

tensiune

Ultra-condensator 

joasă tensiune

Rezervor de 

combustibil

Rezervor de gaz Supapă de siguranță

Set de baterii, 

înaltă tensiune

Cablu electric de 

înaltă tensiune

Dispozitiv de înaltă 

tensiune care 

decuplează 

tensiunea înaltă

Panou de siguranțe 

care dezactivează 

tensiunea înaltă

Ultra-condensator 

înaltă tensiune

Dispozitiv de 

joasă tensiune 

care decuplează 

tensiunea înaltă

Panou de siguranțe 

care dezactivează 

tensiunea înaltă

Componentă de 

înaltă tensiune

Întrerupere cablu



1. Identificare / recunoaștere

Inscripție                                             Conexiune de încărcare                            Compartiment motor

2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Imobilizarea autovehiculului

Acționați frâna de parcare electronică. Puncte de ridicare

3. Dezactivarea pericolelor directe / norme de siguranță

Decuplați contactul (afișaj contor de putere „OFF”)

Dezactivați sistemul de înaltă tensiune

În locul unei chei cu telecomandă se poate utiliza un 

card cu cod sau o aplicație pentru smartphone.

Motorul electric este silențios. Afișajul din panoul de bord (contor de putere) indică dacă motorul 

electric este oprit „OFF” sau pregătit de funcționare „READY”.

Puncte de 

ridicare 

adecvate

Set de baterii, 

înaltă tensiune

Opțiunea 1: din compartimentul motor
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1. Bateria de 12V: Decuplați borna negativă din 

punctul de contact cu caroseria.

2. Trageți comutatorul de service.

2

1



În cazul accidentelor în care airbagul este declanșat, sistemul de înaltă tensiune este dezactivat automat.

Sistemul de înaltă tensiune rămâne fără tensiune în aprox. 20 de secunde după dezactivare.

Decuplați de la stația de încărcare (deblocare de urgență)

4. Accesul la ocupanți

Tip de sticlă:

Geam laminat

Geam securit dintr-un singur panou

5. Energie stocată / lichide / gaze / substanțe solide

400 V
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Opțiunea 2: din habitaclu

Volan pe stânga: Volan pe dreapta:

2

1

Opțiunea 3: din zona hayonului

Nu atingeți, tăiați sau deschideți componentele de înaltă tensiune și bateriile de înaltă tensiune!

Purtați echipament de protecție adecvat!

2
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12 V

6. În caz de incendiu

7. În caz de scufundare

8. Tractarea / transportul/ depozitarea

După salvarea autovehiculului din apă, dezactivați sistemul de înaltă tensiune (consultați capitolul 3) și lăsați 

apa să se scurgă. Purtați echipament de protecție adecvat!

Dacă din sistemul de răcire se scurge lichid de răcire, există pericolul unei 

reacții termice în bateria de înaltă tensiune.

Monitorizați temperatura bateriei de înaltă tensiune!

Nu tractați autovehiculul salvat folosind puntea motoare.

Dezactivați sistemul de înaltă tensiune (consultați capitolul 3).

Parcați autovehiculul la o distanță sigură față de clădiri și alte 

autovehicule (min. 5 m). [Zona de carantină].
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Bateriile litiu-ion se pot auto-aprinde după ce incendiul a fost stins.

Purtați echipament de protecție adecvat!

10. Explicarea pictogramelor utilizate

Inflamabil Exploziv Coroziv Pericol pentru 

sănătatea umană

Pericol pentru mediu Autovehicul electric Avertizare, 

electricitate

Indicator general de 

avertizare

Utilizați apă pentru a 

stinge incendiul

Bateria litiu-ion Tensiune periculoasă Scoateți cheia 

inteligentă

Utilizați camera 

termică cu infraroșu

Bateriile litiu-ion se pot auto-aprinde după ce incendiul a fost stins.

Purtați echipament de protecție adecvat!

Autovehiculul nu are inel de tractare în partea din spate a autovehiculului.
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