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Legenda

GasgeneratorPomp  
voor opgeslagen gas

12V-batterij

SRS-regeleenheid

Gasfles onder druk

Uitschakelen in 
noodsituaties

Gordelspanner

HS-kabel en -batterij

Airbags

Versterking



ALGEMENE INSTRUCTIES

• Ga er altijd vanuit dat een auto onder spanning staat, zelfs als u geen geluid hoort!

• De oranje hoogspanningskabel of een ander hoogspanningsonderdeel mag nooit worden aangeraakt, 
doorgesneden of geopend.

• Veroorzaak geen beschadigingen aan batterij, zelfs niet wanneer het aandrijfsysteem gedeactiveerd is.

• Bij een botsing waarbij de gordelspanner of de airbag geactiveerd wordt, schakelt het 
hoogspanningssysteem in principe automatisch uit.

WAARSCHUWING: Het duurt na deactivering twee minuten voordat er geen stroom meer staat op het hoogspanningscircuit.

WAARSCHUWING: De SRS-regeleenheid heeft een back-upstroomvoorziening die na ongeveer tien seconde wordt 
ingeschakeld.

DE AUTO DEACTIVEREN

De circuitonderbreker bevindt zich onder de motorkap aan de passagierszijde van de auto.

STAP 1: Open de motorkap op een van de volgende manieren:

• Druk de toets voor de voorklep op de sleutel  
twee kaar achter elkaar in.

• Tik op "Front Trunk" op het touchscreen.

• Trek aan de hendel onder het dashboardkastje en  
druk dan de extra beveiliging in. Het kan zijn dat u  
de voorklep iets moet indrukken om de spanning  
van het slot te nemen en de klep te openen.

DE AUTO STILZETTEN

STAP 1: Blokkeer de wielen.

STAP 2: Stel de parkeerrem in door de knop aan het eind 
van de versnellingspook in te drukken.
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Het circuit op 
twee plaatsen 
doorknippen

Afdekplaat 
servicecom-
partiment 
verwijderen

2012 en later

3 manieren waarop 
de motorkap kan 
worden  
geopend

STAP 2: Verwijder de afdekplaat van het 
servicecompartiment (kapscherm) door de 
achterzijde ervan omhoog te trekken om de 
vijf klemmen los te maken die het paneel op 
zijn plek houden.

STAP 3: Knip het circuit op twee plaatsen door zodat de 
uiteinden niet opnieuw contact kunnen maken.

• Als u niet bij de circuitonderbreker voorin 
kunt (en uw auto is gebouwd na juni 2013), 
schakelt u de hoogspanning uit door de stijl 
open te zagen van het achterportier dat zich 
het dichtst bij de oplaadpoort bevindt.

• Gebruik een cirkelzaag van 300 mm om 152 mm  
door het label (rechts) en de stijl te zagen.


