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Brak odgłosu pracy silnika nie oznacza, że pojazd jest wyłączony.Cichy ruch lub możliwośc
natychmiastowego ponownego uruchomienia istnieje do momentu całkowitego wyłączenia pojazdu.

■ Umiejscowienie oznaczeń samochodu

■ Żródło energii: Akumulator niklowo-wodorkowy

2. Unieruchomienie / Stabilizacja / Podnoszenie

1. Identyfikacja

■ Całkowicie unieruchomic pojazd

1. Zablokowac koła i uruchimic
hamulec postojowy

2. Przestawic dźwignię przekładnmi      
     napędowej w położenie P (parking)

■ Stabilizacja - punkty podparcia i podnoszenia
W czterech punktach pod przednimi i tylnymi słupkami umieścic elementy usztywniające, takie jak klocki drewniane

Dodatkowe wzmocnione
punkty podparcia

Standardowe punkty
podparcia

Środek ciężkości
pojazdu

Nie umieszczac pod układem wydechowym, układem paliwowym lub przewodami wysokiego napięcia elementów
zabezpieczających, takich jak drewniane klocki lub ratownicze poduszki podnoszące. Może to spowodować wyciek paliwa,
pożar lub porażenie prądem.

3. Usunięcie bezpośrednich zagrożeń / Przepisy bezpieczeństwa

■ Jeśli wymagana jest obsługa któregokolwiek z poniższych podzespołów/układów, należy użyc ich
PRZED odłączeniem akumulatora.

Centralny zamek Elektryczne szyby Drzwi bagażnika

Elektryczny hamulec postojowy

Gdy akumulator 12V jest odłączony, uruchomienie elementów elektrycznych nie będzie możliwe
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■ Wykonac procedurę główną lub alternatywną, aby całkowicie wyłączy pojazd
<Procedura główna>

<Procedura alternatywna>

*1: 5 m (16.4 ft) lub więcej

■ Dostęp do akumulatora 12V

*2: Bezpiecznik IG2-MAIN FUSE (25 A bezbarwny)

4. Dostęp do pasażerów
■ Szyby

Hartowane

Laminowane
Hartowane

Laminowane
Hartowane

Laminowane Laminowane
Hartowane Hartowane

5. Zmagazynowana energia / Ciecze / Gazy / Ciała stałe

Wysokonapięciowy
akumulator niklowo-wodorkowy Akumulator 12V

Zbiornik paliwa: 65 L
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• Podczas pracy z tymi elementami należy zawsze używac odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej (PPE).
• W żadnym wypadku nie wolno naruszac ani zdejmowac pokrywy zespołu akumulatora, w tym podczas pożaru. Może to
spowodowac poważne obrażenia lub śmierc w wyniku poważnych poparzeń lub porażenia prądem.

6. W razie pożaru

UŻYWAC DUŻEJ ILOŚCI WODY
Jeśli zastosowanie dużej ilości wody do akumulatora
wysokonapięciowego jest utrudnione, zalecane jest pozwolenie na
samoczynne wypalanie akumulatora wysokonapięciowego.

Możliwy ponowny zapłon !

7. W przypadku zanurzenia w wodzie

Nie dotyka żadnych elementów ani przewodów wysokiego napięcia, w tym zwory serwisowej, gdy pojazd
jest zanurzony. Może to spowodowa porażenie prądem.
Prace na pojeździe należy wykonywac dopiero po wyciągnięciu go z wody.

8. Holowanie / Transport / Przechowywanie

Możliwy ponowny zapłon !

Samochód powinien znajdowac się w bezpiecznej odległości (15m lub więcej) od innych pojazdów

9. Ważne informacje dodatkowe
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