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ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

• Förutsätt alltid att fordonets elsystem har spänning även om allt är tyst!

• Vidrör aldrig och klipp aldrig av eller öppna några orangefärgade högspänningskablar eller 
högspänningskomponenter.

• Skada inte batteripaketet även om drivsystemet är avaktiverat.

• Om en kollision har utlöst en förspänningsanordning eller en airbag skall högspänningssystemet 
automatiskt stängas av.

VARNING: När högspänningssystemet stängs av tar det två minuter innan systemet är spänningsfritt.

VARNING: SRS-styrenheten har en reservströmförsörjning, som räcker ca tio sekunder.

AVAKTIVERA FORDONET

Avskärningsslingan finns under framhuven på fordonets högra sida.

STEG 1: Öppna framhuven med en av följande metoder:

• Dubbelklicka på knappen Front Trunk  
(framhuv) på nyckeln.

• Tryck på Front Trunk på pekskärmen.

• Drag i frigöringshandtaget under handskfacket  
och tryck sedan ned den andra låsspaken. För  
att få bort motkraften på den andra låsspaken  
kan du behöva trycka ned framhuven något.

FÖRHINDRA KÖRNING AV FORDONET

STEG 1: Sätt klossar vid hjulen.

STEG 2: Sätt an parkeringsbromsen genom att trycka 
på knappen i änden på växelspaken.
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Skär av  
slingan på  
två ställen

Ta bort åtkom- 
stpanelen
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3 sätt att öppna 
framhuven

STEG 2: Ta bort åtkomstpanelen (torpedskärmen) 
genom att dra dess bakre kant uppåt så att 
de fem fästclipsen lossas.

STEG 3: Skär med två snitt bort en bit av slinga 
så  att de kvarvarande ändarna inte kan 
komma i kontakt med varandra.

• Om du inte kan komma åt den främre 
avskärningsslingan på fordon som 
producerats efter juni 2013, inaktiverar du 
högspänningen genom att skära i dörrstolpen 
i den andra raden närmast laddkontakten.

• Använd en 12-tums cirkelsåg för att skära  
152 mm genom etiketten (höger) och pelaren.


