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ANVISNINGAR VID 
NÖDSITUATION 

Dessa anvisningar är endast avsedda att användas av utbildad och auktoriserad räddnings- och utryckningspersonal. Det förutsätter att 

läsaren har en omfattande förståelse för hur säkerhetssystem fungerar och har genomgått lämplig utbildning och blivit certifierad för att agera 

i nödsituationer. Av detta skäl innehåller handledningen endast den specifika information som krävs för att förstå och på ett säkert sätt hantera 

den helt elektriska Model X i en nödsituation. Här beskrivs hur Model X identifieras samt placering och beskrivning av dess 

högspänningskomponenter, krockkuddar, uppblåsningscylindrar, bältesspännare och höghållfasta material som används i karossen. Den här 

handledningen omfattar proceduren för avstängning av högspänningssystemet samt överväganden av säkerhetskaraktär som är specifika för 

Model X. Om de här rekommenderade metoderna eller procedurerna inte följs kan det leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall.

Högspänningsbatteriet är den huvudsakliga energikällan. Model X har ingen traditionell bensin- eller dieselmotor och har därför ingen 

bränsletank. Den bakre motorn i en Model X finns i två varianter: en vanlig och en högprestandaversion. Bilderna i handledningen kanske inte 

stämmer överens med fordonet som du jobbar med.
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VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Det här dokumentet innehåller viktiga anvisningar och varningar som måste iakttas vid hantering av Model X i en nödsituation.

VARNINGAR
Varning: Använd alltid lämpliga verktyg, t.ex. en hydraulisk skärmaskin, och använd alltid den personliga skyddsutrustning som krävs
när skärarbete utförs på Model X. Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall.

Varning: DU MÅSTE DU ALLTID UTGÅ FRÅN ATT ALLA HÖGSPÄNNINGSKOMPONENTER ÄR STRÖMFÖRANDE, oavsett vilken
procedur du använder för avstängning! Om du skär i, krossar eller vidrör högspänningskomponenter kan det leda till allvarlig
kroppsskada eller dödsfall.

Varning: När högspänningssystemet stängs av tar det 2 minuter innan systemet är spänningsfritt.

Varning: Styrenheten för det kompletterande fasthållningssystemet (Supplementary Restraint System, SRS) har en reservströmkälla
som räcker i cirka tio sekunder. Vidrör inte styrenheten för SRS inom 10 sekunder efter aktivering av en krockkudde eller
bältesspännare.

Varning: Hantering av ett vattendränkt fordon utan att använda personlig skyddsutrustning kan orsaka allvarliga kroppsskador eller
dödsfall.

Varning: Om brand föreligger ska du utgå från att fordonet är strömförande. RÖR INTE någon del av fordonet. Använd alltid
fullständig personlig skyddsutrustning inklusive självförsörjande andningsapparat (SCBA).

Varning: Slingan för nödhjälp i det ska skäras av med två snitt för att ta bort en hel sektion. Därigenom elimineras risken för att de
avskurna kabeländarna kommer i kontakt med varandra.

Varning: Skär aldrig av de kraftiga fjädrarna som är anslutna till falkvingedörrarna. De här fjädrarna kan orsaka att delar av dörren
snabbt höjs om dörrarnas vikt minskas vid borttagningsprocessen. Allvarlig kroppsskada eller dödsfall kan bli följden av att skära av
eller snabbt släppa de kraftiga fjädrarna.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
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KÄNNETECKEN
Model X har flera kännetecken som utmärker den.

KÄNNETECKEN
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PEKSKÄRM
Model X har en 17-tums pekskärm.

PEKSKÄRM
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HÖGSPÄNNINGSKOMPONENTER

1. Främre drivenhet
2. Luftkonditioneringskompressor
3. Främre kopplingsbox
4. Högspänningskablage
5. Värmare för batterikylvätska
6. DC-DC-omvandlare
7. Kupévärmare
8. Högspänningsbatteri
9. Snabbrytare
10.Laddare
11. Laddkontakt
12.Bakre drivenhet
13.Högspänningskablage till bakre HVAC-enhet
14.Bakre HVAC-enhet

HÖGSPÄNNINGSKOMPONENTER

Elbilskomponenter 5



HÖGSPÄNNINGSBATTERI
Model X är utrustad med ett golvmonterat 400-volts högspänningsbatteri av litiumjontyp. Bryt aldrig högspänningsbatteriet när du
lyfter fordonet från undersidan. Var särskilt uppmärksam när du använder räddningsverktyg så att du säkert inte bryter bottenplattan. I 
Lyfta fordonet på sidan 22 finns anvisningar om hur fordonet lyfts på korrekt sätt.

HÖGSPÄNNINGSBATTERI
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DC-DC-OMVANDLARE OCH FRÄMRE KOPPLINGSBOX
Högspänning finns i DC-DC-omvandlaren och i den främre kopplingsboxen enligt den röda markeringen. DC-DC-omvandlaren
omvandlar den högspända strömmen från 400-voltsbatteriet till lågspänning för att ladda 12-voltsbatteriet i Model X. Den främre
kopplingsboxen ger högspänning till olika komponenter som batterivärmaren, luftkonditioneringens kompressor och kupévärmaren.
Var försiktig när du skär i det här området under proceduren för lyftning och rullning av instrumentpanelen. Använd alternativ teknik
vid behov.

DC-DC-OMVANDLARE OCH FRÄMRE KOPPLINGSBOX
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HÖGSPÄNNINGSKABLAR
Högspänningskablar markeras med orange färg.

HÖGSPÄNNINGSKABLAR
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LADDARE
Model X har en laddare i hörnpanelen på vänster sida. Den här laddaren omvandlar växelström från en laddningsstation till likström för
laddning av högspänningsbatteriet. Den leder även högspänning till den bakre HVAC-enheten i förekommande fall. Högspänningens
kopplingsbox som sitter i laddaren leder all överskottsenergi från den regenerativa bromsningen tillbaka till högspänningsbatteriet.

LADDARE

Elbilskomponenter 9



DRIVENHETER
Den bakre drivenheten sitter mellan bakhjulen och den främre drivenheten sitter mellan framhjulen. Drivenheterna som visas nedan
omvandlar likström från högspänningsbatteriet till trefas växelström som motorerna använder för att driva hjulen.

DRIVENHETER
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12 V-BATTERI
Förutom högspänningssystemet har Model X ett lågspänningssystem. Dess 12-voltsbatteri driver SRS, krockkuddar, fönster, dörrlås,
pekskärm, samt in- och utvändig belysning. DC-DC-omvandlaren i högspänningssystemet förser 12-voltsbatteriet med ström för att
mata olika lågspänningsfunktioner, och 12-voltsbatteriet levererar ström till högspänningssystemets kontaktorer, vilket möjliggör att
högspänning matas ut från högspänningsbatteriet. 12-voltsbatteriet som markeras med röd färg sitter under huven och
plaståtkomstpanelen.

12 V-BATTERI

Elbilskomponenter 11



SÄTT KLOSSAR VID ALLA FYRA HJULEN
Föraren kan välja en inställning som bestämmer om Model X ska
"krypa" eller inte när en körväxel läggs i. Om den här inställningen
är inaktiverad kan Model X bara förflyttas om gaspedalen trycks
ned, även om växeln är i kör- eller backläge. Förutsätt därför
aldrig att Model X inte kan röra sig. Sätt alltid klossar vid hjulen.

LÄGGA I PARKERINGSLÄGET
Model X är tyst. Förutsätt därför aldrig att strömmen är av. Även
ett lätt tryck på gaspedalen kan medföra att Model X rör sig
snabbt om växeln är i kör- eller backläge. För att säkerställa att
parkeringsbromsen är aktiverad trycker du på knappen i
växelväljarens ände för att välja parkeringsläge. Alltid när Model X
är i parkeringsläge är parkeringsbromsen automatiskt aktiverad.

SÄTT KLOSSAR VID ALLA FYRA HJULEN
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FRÄMRE BAGAGEUTRYMMETS AVSKÄRNINGSSLINGA VID NÖDHJÄLP
Främre bagageutrymmets avskärningsslinga vid nödhjälp består av 2 lågspänningsledningar. Genom att slingan skärs av stängs
högspänningssystemet av utanför högspänningsbatteriet samtidigt som SRS och krockkuddar inaktiveras. I Skära av främre
bagageutrymmets slinga vid nödhjälp på sidan 14 finns anvisningar.

Varning: DU MÅSTE DU ALLTID UTGÅ FRÅN ATT ALLA HÖGSPÄNNINGSKOMPONENTER ÄR STRÖMFÖRANDE, oavsett vilken
procedur du använder för avstängning! Om du skär i, krossar eller vidrör högspänningskomponenter kan det leda till allvarlig
kroppsskada eller dödsfall.

FRÄMRE BAGAGEUTRYMMETS AVSKÄRNINGSSLINGA VID NÖDHJÄLP

Stänga av högspänningssystemet 13



SKÄRA AV FRÄMRE BAGAGEUTRYMMETS SLINGA
VID NÖDHJÄLP
Slingan för nödhjälp ska skäras av med två snitt i syfte att ta bort
en hel sektion. På så sätt elimineras risken för att kablarna
kommer i kontakt med varandra.

1. Öppna motorhuven: I Öppna motorhuven på sidan 27 finns
anvisningar.

2. Ta bort åtkomstpanelen genom att dra den uppåt för att
frigöra klämmorna som håller den på plats.

3. Skär av slingan för nödhjälp med två snitt.

SKÄRA AV FRÄMRE BAGAGEUTRYMMETS SLINGA VID NÖDHJÄLP
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KROCKKUDDAR
Krockkuddar är placerade på de ungefärliga platser som visas. På solskydden finns varningsinformation gällande krockkuddarna.

1. Knäkrockkuddar
2. Främre krockkuddar
3. Gardinkrockkuddar
4. Sätesmonterade sidokrockkuddar
5. Dörrmonterade krockkuddar (gardin)

Varning: Styrenheten för SRS har en reservströmkälla som räcker i ca tio sekunder. Vidrör inte styrenheten för SRS inom 10 sekunder
efter aktivering av en krockkudde eller bältesspännare.

KROCKKUDDAR

Krockkuddar och komponenter 15



UPPBLÅSNINGSBEHÅLLARE FÖR KROCKKUDDAR
Uppblåsningsbehållare för krockkuddar finns i A-stolparna och i falkvingedörrarna enligt den röda markeringen.

Varning: Styrenheten för SRS har en reservströmkälla som räcker i ca tio sekunder. Vidrör inte styrenheten för SRS inom 10 sekunder
efter utlösning av en krockkudde eller bältesspännare.

UPPBLÅSNINGSBEHÅLLARE FÖR KROCKKUDDAR
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BÄLTESSPÄNNARE
Bältesspännare finns vid B-stolparnas nedre del enligt den röda markeringen.

Varning: Styrenheten för SRS har en reservströmkälla som räcker i ca tio sekunder. Vidrör inte styrenheten för SRS inom 10 sekunder
efter utlösning av en krockkudde eller bältesspännare.

BÄLTESSPÄNNARE

Krockkuddar och komponenter 17



FÖRSTÄRKNINGAR OCH STÅL MED ULTRAHÖG STYRKA
Model X är kraftigt förstärkt för att skydda personer i bilen. A-stolparna och B-stolparna har tillverkats av borstål. B-stolpen har
förstärkts ytterligare med ett tvåfas 980-stålrör som sträcker sig från takskenan. Lämpliga verktyg måste användas för att skära eller
krossa de här områdena. Förstärkningar markeras med blågrön färg nedan.

Varning: Använd alltid lämpliga verktyg, t.ex. en hydraulisk skärmaskin, och använd alltid den personliga skyddsutrustning som krävs
när skärarbete utförs på Model X. Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall.

Varning: DU MÅSTE DU ALLTID UTGÅ FRÅN ATT ALLA HÖGSPÄNNINGSKOMPONENTER ÄR STRÖMFÖRANDE, oavsett vilken
procedur du använder för avstängning! Om du skär i, krossar eller vidrör högspänningskomponenter kan det leda till allvarlig
kroppsskada eller dödsfall.

FÖRSTÄRKNINGAR OCH STÅL MED ULTRAHÖG STYRKA

18



ZONER MED SKÄRFÖRBUD
I Model X finns områden som är "zoner med skärförbud" på grund av risker i samband med högspänning, gasledningar, SRS-
komponenter, krockkuddar eller andra faror. Skär eller krossa aldrig i dessa områden. Om du gör det kan det leda till allvarlig
kroppsskada eller dödsfall. "Zoner med skärförbud" markeras med rosa färg.

Varning: Använd alltid lämpliga verktyg, t.ex. en hydraulisk skärmaskin, och använd alltid den personliga skyddsutrustning som krävs
när skärarbete utförs på Model X. Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall.

Varning: DU MÅSTE DU ALLTID UTGÅ FRÅN ATT ALLA HÖGSPÄNNINGSKOMPONENTER ÄR STRÖMFÖRANDE, oavsett vilken
procedur du använder för avstängning! Om du skär i, krossar eller vidrör högspänningskomponenter kan det leda till allvarlig
kroppsskada eller dödsfall.

ZONER MED SKÄRFÖRBUD

Förstärkningar 19



HELT ELLER DELVIS VATTENFYLLDA FORDON
Behandla en vattenfylld Model X som alla andra fordon. Karossen
hos Model X utgör inte en större risk för elektriska stötar om den
är i vatten. Personlig skyddsutrustning ska dock användas när
vattenfyllda fordon hanteras. Lyft fordonet ut ur vattnet och
stäng sedan av högspänningssystemet på normalt sätt.

Varning: Hantering av ett vattendränkt fordon utan att
använda personlig skyddsutrustning kan orsaka allvarliga
kroppsskador eller dödsfall.

TRYCKA PÅ BOTTENPLATTAN
Högspänningsbatteriet sitter under bottenplattan. Tryck aldrig
nedåt på bottenplattan inifrån Model X. Om du gör det kan
högspänningsbatteriet brytas sönder, vilket kan orsaka allvarlig
kroppsskada eller dödsfall. I Lyftområden på sidan 22 finns
anvisningar om hur fordonet lyfts på korrekt sätt.

HELT ELLER DELVIS VATTENFYLLDA FORDON
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BRANDBEKÄMPNING
Släck små bränder, som inte berör högspänningsbatteriet, med
normala procedurer för bekämpning av fordonsbrand.

Undvik helt kontakt med alla högspänningskomponenter vid
undersökning av fordonet. Använd alltid isolerade verktyg vid
undersökningen.

Gas, som förvaras i uppblåsningsbehållare, gasledningar och
andra komponenter kan vid extrema temperaturer orsaka
explosioner genom att vätskan förgasas (BLEVE, Boiling Liquid
Expanding Vapor Explosion). Utför en ordentlig kylning före
tillträde till en het zon.

Om högspänningsbatteriet fattar eld, exponeras för stark hetta
eller är böjt, vridet, sprucket eller sönderbrutet används stora
mängder vatten för att kyla batteriet. Bekämpa INTE med små
mängder vatten. Ordna alltid riklig tillgång till vatten.

Det kan ta upp till 24 timmar att släcka en batteribrand. Överväg
att låta batteriet brinna och skydda omgivningen.

Använd en värmekänslig kamera för att säkerställa att
högspänningsbatteriet är helt kylt innan du lämnar platsen.
Batteriet måste övervakas under minst en timme efter att det har
kylts fullständigt. Rök eller ånga är ett tecken på att batteriet
fortfarande är varmt. Överlämna inte fordonet till
andrahandshjälp, t.ex. polispersonal eller bogseringspersonal
förrän batteriet har varit svalt under en timme.

Informera alltid andrahandshjälp om att det finns risk för att
batteriet återantänds. Om Model X har vattenfyllts, utsatts för
brand eller kollision som har äventyret högspänningsbatteriet ska
fordonet alltid förvaras i ett öppet område med minst 15 m (50
fot) säkerhetsavstånd.

Varning: Om brand föreligger ska du utgå från att fordonet är
strömförande. RÖR INTE någon del av fordonet. Använd alltid
fullständig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive
självförsörjande andningsapparat (SCBA).

HÖGSPÄNNINGSBATTERI - BRANDSKADA
Ett batteri som brinner eller har hettats upp avger giftiga ångor.
Dessa ångor innehåller svavelsyra, koloxider, nickel, litium, koppar
och kobolt. Räddningspersonalen ska skydda sig själv med
fullständig personlig skyddsutrustning, inklusive självförsörjande
andningsapparat (SCBA), och vidta lämpliga åtgärder för att
skydda civilpersoner i vindriktningen från olyckan. Använd
vattendimma eller ventilationsfläktar med positivt tryck (PPV) för
att styra rök och ångor.

Högspänningsbatteriet består av litiumjonceller. Cellerna
betraktas som torra celler. Om de skadas kan bara en liten mängd
vätska läcka ut. Vätskan i litiumjonbatteriet är färglös.

Högspänningsbatteriet, drivenheten/-enheterna, laddstyrenheten
och DC-DC-omvandlaren är alla vätskekylda med en
glykolbaserad kylvätska. Vid skador kan en blå kylvätska läcka ut
från högspänningsbatteriet.

Ett skadat högspänningsbatteri kan skapa en snabb upphettning
av battericellerna. Om du lägger märke till att rök kommer från
högspänningsbatteriet ska du förutsätta att uppvärmning pågår
och vidta lämpliga åtgärder enligt beskrivning i 
Brandbekämpning på sidan 21

BRANDBEKÄMPNING
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LYFTOMRÅDEN
Högspänningsbatteriet sitter under bottenplattan. Högspänningsbatteriet upptar ett stort utrymme i fordonets underrede. Vid lyft eller
upphissning med domkraft ska bara de avsedda lyftområdena som visas med grön färg användas.

Varning: ANVÄND INTE HÖGSPÄNNINGSBATTERIETS OMRÅDE FÖR ATT LYFTA ELLER STABILISERA MODEL X.

Lämpliga lyftområden

Säkra stabiliseringspunkter för en Model X som vilar på sidan

Högspänningsbatteri

LYFTOMRÅDEN
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ANVÄNDA NYCKELN
Använd nyckelns knappar enligt bilden nedan.

1. Bakre bagageutrymme. Dubbelklicka för att öppna det bakre
bagageutrymmet.

2. Lås upp allt. Dubbelklicka för att låsa upp alla dörrar och båda
bagageutrymmena.

3. Huv/främre bagageutrymme. Dubbelklicka för att öppna huven
och få åtkomst till främre bagageutrymmet.

4. Falkvingedörrar. Dubbelklicka för att öppna/stänga respektive
falkvingedörr.

ÖPPNA DÖRRARNA MED STRÖMFÖRSÖRJNING
Tryck på de utvändiga handtagen för att öppna dörrarna på
Model X från utsidan när det finns 12 V-strömförsörjning.

ÖPPNA DÖRRARNA MED ELLER UTAN
STRÖMFÖRSÖRJNING
Öppna framdörrarna från insidan på Model X genom att dra
handtaget mot dig.

ANVÄNDA NYCKELN
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ÖPPNA FALKVINGEDÖRRARNA MED
STRÖMFÖRSÖRJNING
Tryck på knappen på B-stolpens insida för att öppna en
falkvingedörr från insidan av Model X när det finns 12 V-
strömförsörjning.

ÖPPNA FALKVINGEDÖRRARNA UTAN
STRÖMFÖRSÖRJNING
Utan 12 V-strömförsörjning går det bara att öppna
falkvingedörrarna från fordonets insida. Ta bort högtalargallret
från dörren och dra den mekaniska upplåsningsvajern nedåt och
mot framsätet enligt bilden nedan. När spärren har frigjorts kan
dörrarna lyftas upp manuellt.

ÖPPNA FALKVINGEDÖRRARNA MED STRÖMFÖRSÖRJNING
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TA BORT FALKVINGEDÖRREN
Falkvingedörrarna öppnas uppåt och över fordonet. I händelse av
allvarliga skador kan du behöva skära eller bända loss dörrarna
från fordonet. Platserna för gångjärn och spärr markeras med röd
färg.

TA BORT FALKVINGEDÖRREN

Öppna fordonet 25



KRAFTIGA FJÄDRAR
Falkvingedörrarna är utrustade med kraftiga fjädrar som hjälp vid
normal dörröppning. De här fjädrarna kan orsaka att delar av
dörren snabbt höjs om dörrarnas vikt minskas vid
borttagningsprocessen. Håll dig borta från dörrens övre
taksektion när du tar bort dörrar på Model X. Platserna för de
kraftiga fjädrarna markeras med röd färg.

Varning: Skär aldrig av de kraftiga fjädrarna som är anslutna till
falkvingedörrarna. Allvarlig kroppsskada eller dödsfall kan bli
följden av att skära av eller snabbt släppa de kraftiga fjädrarna.

KRAFTIGA FJÄDRAR
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ÖPPNA MOTORHUVEN
Model X har ingen traditionell förbränningsmotor. Därför används det utrymme, som normalt upptas av motorn, som ett extra
bagageutrymme. Tesla kallar detta utrymme för “Front Trunk".

Öppna motorhuven på ett av följande sätt:

• Tryck på FRONT TRUNK på pekskärmens CONTROLS-fönster.
• Dubbelklicka på knappen för det främre bagageutrymmet som finns på nyckeln.

ÖPPNA MOTORHUVEN
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• Dra i upplåsningsvajrarna som finns i dragfästet på den främre stötfångaren. Du måste 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.

ÖPPNA MOTORHUVEN
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ÖPPNA BAGAGEUTRYMMET
Öppna bagageutrymmet på ett av följande sätt:

• Tryck på TRUNK i pekskärmens CONTROLS-fönster.
• Dubbelklicka på knappen för bagageutrymmet på nyckeln.
• Tryck på reglaget som sitter under det utvändiga handtaget på

bakluckan.

ÖPPNA BAGAGEUTRYMMET
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EXEMPEL PÅ EN HÖGSPÄNNINGSETIKETT
Exempel på en etikett som sitter på en högspänningskomponent
visas nedan.

Varning: Samtliga högspänningskomponenter är inte försedda
med en etikett. Använd alltid lämplig personlig
skyddsutrustning när skärarbete utförs på Model X. Om de här
anvisningarna inte följs kan det leda till allvarlig kroppsskada
eller dödsfall.

OBS: Beroende på vilket land det gäller kan etiketterna vara
översatta till andra språk.

EXEMPEL PÅ EN HÖGSPÄNNINGSETIKETT
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