
12 V-batteri Nödfrånkoppling SRS-styrenhet

Gasfjäder Krockkuddar (knäkrockkuddar
endast i Nordamerika)

Säkerhetsbältets förspännare
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Uppblåsningsbehållare Högspänningskomponenter Förstärkningar



Brandbekämpning

ANVÄND VATTEN FÖR ATT BEKÄMPA
BRAND I HÖGSPÄNNINGSBATTERIET. Om
batteriet fattar eld, exponeras för stark hetta
eller utsöndrar gas eller hetta ska du använda
stora mängder vatten för att kyla batteriet.
Det kan krävas att ungefär 3 000 gallons (11
356 liter) vatten hälls direkt på batteriet.
Säkerställ en tillräcklig vattenförsörjning.

Släck små bränder som inte berör batteriet
med normala procedurer för bekämpning av
fordonsbrand.

Använd alltid isolerade verktyg vid
undersökningen.

Hetta och eldslågor kan påverka vissa
komponenter och orsaka en oväntad
explosion. Utför en ordentlig kylning före
tillträde till en het zon.

Innan fordonet kan lämnas till efterföljande
räddningstjänst får det inte finnas eld, rök eller
värme i batteriet i minst en timme (använd
gärna en värmekänslig kamera för att mäta
temperaturen) och batteriet måste ha svalnat
helt. Informera alltid efterföljande
räddningstjänst om att det finns risk för att
batteriet återantänds.

Varningar och anmärkningar

Varning: Anta alltid att Model X är på och
att högspänningskomponenterna (HV) är
strömförande.

Varning: Använd alltid fullständig
personlig skyddsutrustning inklusive
självförsörjande andningsapparat.

Varning: Rör aldrig vid, kapa aldrig och
öppna aldrig orangea
högspänningskablar eller
högspänningskomponenter.

Varning: Skär av slingan för nödhjälp med
två snitt och ta bort den mellanliggande
delen. Det hindrar att kablarna ansluts
igen.

Varning: Använd inte
högspänningsbatteriet till att lyfta eller
stabilisera Model X.

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

Varning: Styrenheten för SRS har en
reservströmkälla som räcker i ca tio
sekunder.

Varning: TRANSPORTERA ALDRIG
FORDONET MED HJULEN PÅ MARKEN.
DET KAN LEDA TILL ÖVERHETTNING,
VILKET KAN ORSAKA ATT VISSA DELAR
FATTAR ELD.

Notera: Hantera en vattendränkt Model X som
vilken annan vattendränkt bil som helst.

Notera: Se motsvarande nödhjälpsanvisningar
för mer information.

Stabilisera fordonet

1. Sätt klossar vid hjulen.
2. Aktivera parkeringsbromsen.

Avaktivera högspänningssystemet

1. Öppna motorhuven:

• Tryck på CONTROLS > DOORS >
FRONT TRUNK på pekskärmen.

• Dubbelklicka på den främre knappen
på nyckeln.

• Dra i upplåsningsvajrarna som finns i
dragfästet på den främre
stötfångaren. Du behöver lossa
dragkroksskyddet först för att frilägga
remmarna och sedan dra i remmarna
som är märkta med A och B i
alfabetisk ordning för att öppna den
primära och sekundära spärren.

2. Ta bort åtkomstpanelen genom att dra
uppåt för att lossa klämmorna.

 | Model X Nödhjälpsblad | 



3. Skär av slingan för nödhjälp med två snitt
och ta bort den mellanliggande delen.
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