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Legend

Stored Gas Inflator

12V Battery (Left Hand Drive vehicles)
NOTE: Located on the opposite (left)
side in Right Hand Drive vehicles.

SRS Control Unit

Pressured Gas Cylinder

Emergency
Disconnect

Seat Belt Pre-tensioner

HV Cables & Battery

Airbags NOTE: Knee airbags
are installed in North America
vehicles only.

Reinforcement

Billedtekst

Gaspatronsudløser Trykgascylinder HV-kabler og -batteri

12 V-batteri (venstrestyrede køretøjer)
BEMÆRK: Placeret i modsatte (venstre) 
side på højrestyrede køretøjer.

Afbrydelse  
i nødsituationer

Airbags BEMÆRK: Knæairbags 
installeres kun i Nordamerika.

SRS-kontrolsystem Seleforstrammer til
sikkerhedsseler Forstærkning



GENERELLE ANVISNINGER

• Gå altid ud fra, at køretøjet er tændt, også selvom det er stille!

• Undlad at berøre, klippe eller åbne nogen af de orange stærkstrømskabler eller stærkstrømskomponenter.

• Undgå at beskadige batteriet, også selvom drivsystemet er deaktiveret.

• I tilfælde af kollision med forstrammer eller airbagudløsning bør stærkstrømssystemet deaktiveres automatisk.

ADVARSEL! Efter deaktivering skal højspændingskredsløbet bruge to minutter til at aflades.

ADVARSEL! SRS-kontrolsystemet er forsynet med en reservestrømforsyning med en aktiveringstid på cirka ti sekunder.

DEAKTIVER KØRETØJET

El-skæreområdet findes under motorhjelmen i passagersiden.

TRIN 1: Åbn motorhjelmen med en af følgende metoder:

• Tryk to gange på knappen til det forreste  
bagagerum (motorhjelmen) på nøglen.

• Berør Front Trunk på bilens touchscreen.

• Træk i udløserhåndtaget under handskerummet, 
og tryk sikkerhedsstangen ned. Det kan være 
nødvendigt at trykke let ned på motorhjelmen  
for at lette trykket på sikkerhedsstangen.

FORETAG SIKRING AF KØRETØJET

TRIN 1: Anbring stopklodserne under hjulene.

TRIN 2: Aktivér parkeringsbremsen ved at trykke  
på knappen for enden af gearskiftearmen.
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Anvend dobbelt 
gennemskæring af 
el-skæreområdet

Fjern  
adgangspanelet
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3 måder  
til åbning 
af motorhjelmen

TRIN 2: Fjern adgangspanelet (motorkappen) ved at 
trække den bageste kant opad for at frigøre 
de fem fastgørelsesclips.

TRIN 3: Foretag dobbelt gennemskæring af en sektion 
af området, så enderne ikke kan nå hinanden.

• Hvis du ikke kan få adgang til det forreste el-
skæreområde på et køretøj, skal du deaktivere 
højspændingen ved at skære gennem 
dørstolpen i anden række nærmest ladeporten.

• Brug en 12” rundsav til at skære 152 mm 
gennem mærkaten (til højre) og ind i stolpen.


