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1. Felismerés, azonosítás1. Felismerés, azonosítás

2. Mozgásgátlás, rögzítés, emelés

Mozgásgátlás

1. Ékelje ki a kereket, és húzza meg a 

rögzítőfék karját vagy gombját!

2. Automatikus erőátvitellel felszerelt 

modelleknél állítsa a váltókart vagy
-gombot parkolóállásba (P).
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Márkajelzés, illetve -név Típusnév

Hybrid-embléma**GT-Line-embléma*

GT-Line-embléma*

■ Emelési pontok a jármű alján

EMELÉSI 

PONTOK 

HELYZETE

Kérjük, ne helyezzen támasztékokat (pl. fakockát, pneumatikus emelőpárnát stb.) 

a kipufogó- és az üzemanyag-rendszer, valamint a nagyfeszültségű vezetékek alá, 
ezek sérülése ugyanis tüzet, áramütést és/vagy gázszivárgást okozhat.
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* Csak a GT-Line modellváltozatnál.

** Nem GT-Line változatnál.
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3. Közvetlen veszély elhárítása, biztonsági előírások

4. Bejutás az utastérbe

1 : Laminált

2-5 : Hőkezelt

■ Üveg ■ Kocsitest
Erősített acél

■ Kormányoszlop-állítás

■ Ülésállítás

MOTOROSKÉZI

Elhelyezkedés: a második üléssor alatt

A 12 voltos és a nagyfeszültségű akkumulátor lekapcsolásához tegye az alábbiakat!

① Várjon 10 percet a motor leállítását követően!

② Távolítsa el a pozitív (+) vezeték saruját a 12 voltos akkumulátorról a motortérben!

③ Húzza szét a nagyfeszültségű rendszer csatlakozóját a motortérben!

④ Húzza szét a 12 V-os rendszer pozitív, valamint a nagyfeszültségű hálózat negatív és pozitív csatlakozóját a hátsó ülés alatt!

⑤ Kapcsolja le a BMS EXTN-vezetéket.

■ Leválasztási folyamat
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■ Hozzáférés az akkumulátorhoz

1. Húzza meg a retesz karját ①, hogy felnyíljon a 

motorháztető! Ilyenkor még csak egy résnyire nyílik ki.

2. Kissé emelje meg a motorháztetőt, majd nyomja be és tartsa benyomva a 

másodlagos reteszt!② Ilyenkor már teljesen felemelhető a motorháztető.③

6. Távolítsa el a hátsó ajtó 

küszöbburkolatának rögzítőjét (A)! 

7. Alatta találja a be-, illetve kimeneti csatlakozót, valamint a 

HEV rendszer akkumulátorcsomagját. 

5. Távolítsa el a hátsó ülőlapot 

(A)!
3. Állítsa a gyújtáskapcsolót kikapcsolt állásba 

és vegye le a 12 V-os akkumulátorról a pozitív 

(+) sarut (A)!

4. Kapcsolja le a BMS EXTN-

vezetéket (A).
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5. Tárolt energia, folyadékok, gázok, szilárd anyagok

6. Tűz esetén

7. Elmerülés esetén

8. Vontatás, szállítás, tárolás

max. 54 liter

12  volt

270  volt

■ Gáztöltésű rugóstag

Megjegyzés: összkerékhajtású jármű (AWD) csak négy kerekével a földön vagy kerekek 

alá tehető, guruló gépkocsimozgatón vontatható, egyéb esetben platóra kell helyezni a 

szállításhoz.

NEM HELYES:

HELYES:

Ha nem juttatható kellő mennyiségű víz a nagyfeszültségű akkumulátorra, érdemes 

megvárni míg kisüti önmagát, azaz lemerül. Ilyenkor a füstelvezetésről, tehát a környezet 
védelméről gondoskodni kell.

Vigyázat! A motortér és a csomagtartó fedele lerepülhet!
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Ne érintse meg a nagyfeszültségű rendszer részegységeit, illetve vezetékeit, mert 

áramütést szenvedhet! A járművet érintő munkálatok csak azt követően 
kezdődhetnek meg, hogy kihúzták a vízből.
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7. Elmerülés esetén

Használjon sok vizet!

Az akkumulátor újra-
indíthatja az autót!

gurítókocsi gurítókocsi


