Sportstourer (din 2021)

Notă: Ilustrația prezintă gama de echipare maximă posibilă.
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Sportstourer (din 2021)
1. Identificare/caracteristici de identificare
Motorul electric este silențios. Afișajul din stânga panoului de bord (indicator de putere)
arată dacă motorul electric este oprit „OFF” sau pregătit de funcționare „READY”.
Priză de încărcare

Cablu portocaliu

2. Imobilizare/stabilizare/ridicare
Imobilizarea autovehiculului
Puncte de ridicare

Apăsați butonul „P” (parcare) și
acționați frâna de mână.

Puncte de
ridicare adecvate
Set de baterii,
înaltă tensiune

3. Controlul riscurilor directe/reguli de siguranță
Oprirea motorului (indicator de putere „Off”)
Apăsați butonul START-STOP fără a acționa pedala de
frână
În locul unei chei cu telecomandă se
poate utiliza un card cu cod sau o
aplicație pentru smartphone.
Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune
Opțiunea 1: Dezactivarea din compartimentul motor

Marca

Tip

Etapa

Anul lansării

Referință internă

Data de creare

Versiune/putere

Nr. versiune

Pagina

SEAT

Leon

1

2021

VSC-KL80H50

21.10.2020

28.01.2021

1

2 din 4

Sportstourer (din 2021)
Opțiunea 2: Asigurarea din habitaclu

Autovehicule cu volan pe stânga
(lângă coloana de direcție)

Autovehicule cu volan pe
dreapta (în torpedo)

Nu atingeți, decuplați sau deschideți componentele de înaltă tensiune și bateria de
înaltă tensiune! Purtați echipament de protecție corespunzător!
Sistemul de înaltă tensiune al autovehiculului este dezactivat automat în cazul accidentelor care implică
declanșarea airbagurilor.
Sistemul de înaltă tensiune este scos de sub tensiune în aprox. 20 de secunde după dezactivare.

Dezactivarea bateriei de 12V

Decuplarea de la stația de încărcare (deblocare manuală)

4. Accesul la ocupanții autovehiculului
Geamuri:

Geam laminat
Geam securit dintr-un
singur panou
5. Sistem de stocare energie/lichide/gaze/substanțe solide
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Sportstourer (din 2021)

Dacă din sistemul de răcire se scurge lichid de răcire, există pericolul
unei reacții chimice în bateria de înaltă tensiune.
Verificați temperatura bateriei de înaltă tensiune!
6. În caz de incendiu

Bateriile litiu-ion se pot aprinde atât spontan, cât și după o perioadă de întârziere ca
urmare a deteriorării și manipulării inadecvate.
Acestea se pot de asemenea reaprinde după ce focul a fost stins.
Purtați echipament individual de protecție corespunzător!
7. La scufundare
După recuperarea autovehiculului din apă, dezactivați sistemul de înaltă tensiune (consultați capitolul 3) și
lăsați apa să se scurgă. Purtați echipament de protecție corespunzător!

Nu tractați autovehiculul folosind puntea motoare.
Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune (consultați
capitolul 3). Amplasați autovehiculul la o distanță
sigură indicată față de clădiri și alte autovehicule
(min. 5m) (zonă de carantină).
Bateriile litiu-ion se pot aprinde. Bateriile litiu-ion se pot reaprinde după
stingerea incendiului.
10. Semnificația pictogramelor utilizate
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