
Information till 
räddningspersonal

Mitsubishis Outlander PHEV
Plug-in hybrid



2

INLEDNING
Den här informationen innehåller instruk-
tioner som beskriver hur man ska gå tillväga 
när personer ska räddas ur bilen (ladd- 
hybrid), om den har blivit allvarligt skadad i 
samband med en olycka.

Eftersom bilen är utrustad med ett högvolt 
drivbatteri (12 kWh/300 volt)  måste speciella 
åtgärder vidtas för att inte passagerare och 
räddningspersonal ska riskera att utsättas 
för högvolt.

När den här sym-
bolen finns i an-

slutning till en informationstext eller 
bilder är risken för allvarliga person-
skador  stor om instruktionerna inte följs.

Innehåll

När den här sym-
bolen förekommer i 

anslutning till en informationstext kan det 
medföra mindre personskador och/eller 
skador på bilen om instruktionerna inte följs.
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Ta noga del av

informationen 
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innan något 

räddningsarbete 

utförs!
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Att tänka på i samband med räddningsarbetet

• 10 mm U-nyckel för att bl a lossa minuskabeln från 12-voltbatteriet som finns baktill i bilen.
• Sand eller mattor som absorberar läckande batterivätska, olja och bensin.
• Brandsläckare avsedd för brinnande vätskor och brand i elektriska komponenter.
• Isolertejp för att isolering av blottade högvolt elkablar och eller verktyg.

Rör aldrig skadade orangefärgade högvoltkablar, elektriska 
komponenter eller skyddslock.

• Om det läcker ut batterivätska ur drivbatteriet, använd andningsskydd, skydds-
handskar och skyddsglasögon.

• Se till att vätska som läcker ut absorberas av sand eller en matta. Tänk också på 
att vätskan är brandfarlig och giftig. Den har samma viskositet som vatten, är 
färglös och luktar en aning sött.

• Om batterivätska kommer i kontakt med huden, skölj omedelbart med en riklig 
mängd vatten.

• Om batterivätska kommer i ögonen skölj omedelbart med en riklig mängd med 
vatten. Gnugga inte ögonen. Sök också kontakt med läkare så snart som möjligt.

• Om några komponenter i högvoltsystemet är skadade, bryt strömmen enligt 
anvisningarna på sidan 6 eller 10.

Använd alltid skyddsutrustning vid arbeten med en krock-
skadad hybridbil.

• Skyddsutrustningen ska tåla minst 400 volt starkström (Personal Protective 
Equipment (PPE).

• Handskar + skor med gummiisolering.
• Skyddsglasögon.
• Skyddsmask om det läcker vätska från batteriet som kan medföra gasutveckling.

Rör inte! Bil med högvoltbatteri!
Om den skadade bilen lämnas på plat-

sen, efter att räddningsarbetet är utfört, sätt upp en varnings-
skylt, som den till höger. Gärna med en tilläggstext som ovan.

HÖGVOLT

SKYDDSUTRUSTNING

BASUTRUSTNING
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Vätskor och oljor i hybridbilen

Var? Vätsketyp Färg
Bränsletank och ledningar Bensin Ljus orange
Bensinmotor Olja Mörkbrun
Elmotor och generator CVT-olja Blågrön
Transmission Växellådsolja Röd
Kylvätska Glykol/vatten Blågrön
Vätska i värmesystem Glykol/vatten Blågrön
Bromssystem Bromsvätska Färglös
Drivbatteriet (300 volt) Elektrolyt Färglös
Servicebatteriet (12 volt) Elektrolyt Färglös

Bilens vikt och mått

Längd 4,65 meter
Bredd 180 cm

Höjd 168 cm
Axelavstånd 267 cm

Frigångshöjd 19 cm
Tjänstevikt 1 885 kg

Bränsletankens volym 45 liter
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300 volt drivbatteri
Litiumjonbatteriet på 300 volt används för drivningen och för vissa andra komponenter som 
t ex luftkonditioneringen. Det är därför nödvändigt att känna till hur man isolerar och bryter 
strömkretsarna för att undvika att någon utsätts för högvolt i samband med räddnings-
arbeten på bilen.

Snabbladdare

Laddare och växelriktare

Elektrisk värmare
Bakre elmotor

Främre elmotor

Bakre elmotor

Bakre elmotor
Snabbladdare

Generator

Luftkonditioneringens 
kompressor

Elmotor / 3-fas

Snabbladdare

Även om inget hörs från bilen behöver det inte innebära att hybrid-
systemet är avstängt. Kontrollera alltid att strömmen från högvolt-

batteriet är isolerad eller bruten innan något räddningsarbete påbörjas.

Högvoltkretsarna är isolerade från chassit
Alla högvoltkomponenter är inkapslade och isolerade. Kablar för högvolt är orange och skiljer 
sig därför från övrigt kablage.
Bilen har ett system som gör att högvoltbatteriet isoleras automatiskt om det inte kan göras 
i samband med räddningsarbetet.
Högvoltkretsen isoleras om man drar loss laddningskontakten när batteriet laddas.

Att tänka på när åkande ska hjälpas ur bilen
• Bilens högvoltsystem kan ha en spänning på upp till 336 volt.

• Risken att batterivätska läcker ut från drivbatteriet är mycket liten med tanke 
på konstruktionen och placeringen mitt under bilen.

• Batterivätskan är eldfarlig och när den kommer i kontakt med luft utvecklar den 
en giftig gas. Därför måste räddningspersonal vara utrustad med skyddsutrustning 
inklusive gasmask, speciella gummihandskar och skyddsglasögon.

• Mitsubishis laddhybrid har också ett 12-volt servicebatteri för funktioner för 
laddning och fjärrkontroll av klimatanläggningen. Det medför att även om el-
motorn är tyst, så kan högvoltsystemet vara aktivt.

Högvoltkablar - Översikt
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System för krockkuddar/krockgardiner

Varningslampan

Klockfjäder
Krockkudde  

Passagerarkrockkudde

Bortkoppling av 
passagerar- 
krockkudden

Styrenhet Knäkrockkudde

Krockgardiner

Sensorer / sidokrock
Sensorer 

frontkrock

Sidokrockkuddar

Bältessträckare

Högvolt - Avstängning
Normal avstängning: Med POWER-knappen.
Om bilen blivit utsatt för en kraftig kollison: Automatisk avstängning via krocksensor.
Vid laddning: Lossa laddhandsken.
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OBS!
Hybriden har en bensinmotor som innebär 
att motorljud gör att den kan förväxlas 
med en konventionell Outlander.

Om inget hörs från 
bilen behöver det inte 

innebära att högvoltsystemet är avstängt. 
Kontrollera alltid att strömmen från hög-
voltbatteriet är avstängt innan något rädd-
ningsarbete påbörjas.

Lucka/elanslutning

Identifiering av Mitsubishi Outlander PHEV Laddhybrid

Nedanstående är specifikt för hybriden:

OBS!

Hybridversionen 

kan vara svår 

att skilja från 

Outlander-modeller 

utan hybridsystem.

Under motorhuven:Exteriöra kännetecken:
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Grundläggande åtgärder vid en olycksplats
med en skadad Mitsubishi Outlander laddhybrid.

JA

NEJKontrollera om bilen är en 
Mitsubishi laddhybrid.

Följ anvisningarna för den bil 
som är aktuell.

Kontrollera att rätt skyddsutrustning finns på platsen. Se sidan 3.
Sätt upp varningsskyltar som uppmanar om att inte röra vid eller närma 
sig bilen.

Finns det någon i bilen?

JA

Följ anvisningarna som börjar på 
sidan här till höger.

NEJ
Följ anvisningarna som börjar 
på sidan 10.

• Bilen ska närmas från sidan, aldrig frami-
från eller bakifrån. Det finns risk att bilen 
börjar röra sig.

• Stäng av högvoltsystemet med POWER- 
kappen (parkeringsbromsen aktiveras).

• Placera klossar intill hjulen så att bilen 
inte kan rulla.

• Markera olycksplatsen för att varna andra 
trafikanter.

• Se till att fjärrkontrollen (nyckeln) inte 
finns intill bilen och att någon knapp på 
den inte trycks oavsiktligt.

• Se till att få bilens nyckel/fjärrkontroll från 
föraren. (Bilen kan inte köras utan nyck-
eln/fjärrkontrollen).

• Koppla bort minuskabeln från 12-volt-
batteriet, så att inga funktioner startas 
oavsiktligt. Se sidan 11.

Stäng inte bakluck-
an när 12-voltbatteriet 

är bortkopplat. Då går den inte att öppna.

JA
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Om någon ska räddas ur bilen

JA

NEJBehöver bilen klippas upp?
Kan högvoltsystemet 

stängas av? (Se nedtill ).

Går det att vänta ca 10 min så att 
högvoltsystemet kan stängas ner genom att 

servicebrytaren demonteras?

JA

Går det att stänga av 
högvoltsystemet ➊

eller lossa säkringen F7. ➋

NEJ

Se sidan 12.

Går det att dra ut servicebrytaren. 

NEJ

NEJ Se sidan 10.

JA

NEJ

Se sidan 12.

JA

Se sidan 11.

	Lossa säkringen F7 i motorrummet.
 Mer information på nästa sida.

 Stäng av högvoltsystemet genom att 
trycka på POWER-knappen.

Kontrollera att högvoltsystemet är avstängt.    
READY -lampan i panelen ska vara släckt.
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Bilen behöver inte klippas upp
Högvoltsystemet är inte skadat.
(Högvoltkablaget är orange.)
A. Kontrollera att inga orange högvoltkablar 

är skadade.
B. Stäng av högvoltsystemet genom att trycka 

på POWER-knappen .

C. Kontrollera att högvoltsystemet är avstängt. 
READY-lampan 	ska vara släckt.

D. Hjälp de åkande ur bilen, om det behövs.
E. Om rutorna eller dörrarna måste öppnas, 

gå tillväga på samma sätt som med 
konventionella bilar.

Om bilen måste klippas upp 
eller om orange högvoltkablar är skadade...
...men det går att vänta 10 minuter med räddningsarbetet.

1. Stäng av högvoltsystemet högvoltsystemet 
genom att trycka på POWER-knappen .

2. Kontrollera att högvoltsystemet är avstängt. 
READY-lampan 	ska vara släckt.







Tryck in

3. Lyft på locket till säkringshållaren  i 
motorrummet, som bilden visar.

4. Ta loss säkringen F7  (eller samtliga 
säkringar och reläer i hållaren).

5. Vänta minst 1 min före nästa åtgärd.

READY
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F. Lossa jordanslutningen från 12 voltbatteriet, som finns baktill i bilen:

Lyft på luckan i bagagerummet.
Ta bort locket som täcker batteriet och lossa jordanslutningen med en 10 mm U-nyckel.

Vänta minst 5 minuter före nästa åtgärd.

G. Använd skyddsutrustning och demontera servicebrytaren för att separera 
cellerna i drivbatteriet:

1. Locket för servicebrytaren, som finns på 
golvet framför baksätet och är fäst med 
4 st clips.

2. Ta bort skyddskåpan som täcker service-
brytaren. Använd en 10 mm U-nyckel.

3. Dra upp handtaget på service-
brytaren och lyft upp den.

4. Se till att den demonterade 
servicebrytaren placeras på en 
säker plats utanför bilen.


Service- 
brytaren

H. Nu är det klart för att klippa i bilen.
 Men klipp inte i närheten av drivbatteriet.

◄Front

Bilen sedd underifrån

Krockkuddarna kan utlösas i upp till ca 1 minut efter att 
12-voltkretsen har brutits.

Högvolt kan förekomma i upp till 5 minuter i vissa kablar 
och komponenter. Innan några kablar och komponenter 

för högspänning klipps måste servicebrytaren demonteras. Se nedan.

Om inte anvisningarna för demontering av servicebrytaren följs 
exakt kan det bli kortslutning med gnistbildning som följd.

• Den demonterade servicebrytaren ska placeras på en säker plats utanför bilen.
• Klipp aldrig i drivbatteriet.
• Använd ett hydrauliskt klippverktyg eller annat verktyg som inte orsakar gnistor.

Service- 
brytaren

Kablage för parkeringsbromsen

 



Batterilock
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Om bilen måste klippas upp omgående 
eller om orangefärgade högvoltkablar är skadade.

Om räddningsarbetet måste sättas igång omgående och bilen måste klippas upp.

Krockgardiner

HöGvOlT!
Klipp aldrig i 

rödmarkerade områden!

Markerade områden kan klippas om krockkuddarna har 
utlösts och det gått minst 1 minut sedan jordkabeln på 
12-voltbatteriet lossats eller om tändningen stängts av 
(READY-lampan ät släckt).

Front

Bilen sedd underifrån

Använd ett hydrauliskt klippverktyg eller annat verktyg som 
inte orsakar gnistor.

• Kom inte i kontakt med och klipp inte orange kablar eller markerade ytor.
• Se illustrationerna nedan samt informationen på nästa sida.
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NEJ

JAFörekommer det gnistor, rök eller eld i 
eller intill bilen? Se "Bilen brinner" sid 14.

Kontrollera under bilen:
• Läcker det ut batterivätska?
• Luktar det annorlunda än bensin, diesel 

eller oljor?
Om det läcker ut bensin, gå tillväga på 
samma sätt som för vanliga bensindrivna 
bilar.

Kontrollera i kupén och under bilen:
• Är batteriet och andra elektriska kom-

ponenter skadade?
• Har främmande föremål trängt in i 

batteriet?
• Har förarsätet, passagerarsätet och/eller 

baksätet förskjutits och/eller skadats 
genom att golvet har deformerats?

Har bilen blivit vattendränkt?

Att tänka på i samband med att hjälpa ut åkande

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

JA Se "Batteriläckage" sid 14

Se "Batteriskada" sid 19

Se "Bilen är dränkt..." sid 15

Se "Om bilen voltat" sid 15Har bilen voltat?

Transportera bilen till närmaste Mitsub-
ishi-verkstad för en noggrann kontroll.
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Bilen brinner
Larma räddningstjänsten och påbörja om möjligt släckningen.

1. Drivbatteriet läcker endast om det är skadat.
2. Batterivätskan är eldfarlig. När den läcker ut och kommer i kontakt 

med luften bildas giftiga gaser. Därför krävs skyddsutrustning inklusive skyddsmask (se 
sidan 3.) vid bekämpning av elden.

Släckning

Använd inte saltvatten vid släckning!

1. Använd en brandsläckare för släckning av brinnande vätskor och elektriska komponenter.
2. Gör inga försök att släcka elden med en mindre mängd vatten!
3. Branden måste släckas med en stor mängd vatten från en vattenpost eller en brandbil.
4. Om inte en stor mängd vatten finns tillgänglig, gå bort från bilen.

När elden är släckt
Drivbatteriet måste alltid laddas ur när branden är släckt. Se åtgärd för "Batteriskada".

• Om batteriet inte är helt urladdat finns det risk för återan- 
 tändning.

• Om det luktar konstigt kan det brinna inuti batteriet.
• Om det låter konstigt i eller i direkt anslutning till batteriet brinner det san-

nolikt i batteriet. Släck i så fall och se till att öppna bilens dörrar/rutor för 
att undvika att läckande gaser antänds.

Batteriläckage - Vätska rinner ut från drivbatteriet

1. Batteriet är konstruerat så att det inte ska läcka även om det  
   blir skadat. Men om du vidtar någon felaktig åtgärd kan du få  
   en elektrisk stöt.

2. Batterivätskan är eldfarlig. När den läcker ut och kommer i kontakt med luften bildas 
giftiga gaser. Därför krävs skyddsutrustning inklusive andningsmask och skyddsglasögon 
(se sidan 3.) för de som befinner sig intill bilen.

▪ Rör aldrig någon orangefärgad komponent eller kabel, som kan vara skadad.
▪ Använd sand eller mattor som absorberar läckande batterivätska.

Sand och/eller mattor som använts för att absorbera batterivätska 
måste omhändertas enligt gällande miljöbestämmelser.

OBS! När alla åtgärder för att samla upp läckande batterivätska är klar, ska drivbatteriet 
laddas ur. Se åtgärd för ”Batteriskada” på sidan 19.
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Bilen är dränkt i vatten

Om bilen har blivit vattendränkt kan det ha trängt in vatten i drivbatteriet. Gör så här:
Räddningsarbete
Kontrollera om bilen blivit skadad.
Om den är allvarligt skadad och drivbatte-
riet är deformerat, spräckt eller är exponerat 
eller om det inte går att bedöma skadorna. 
I så fall ska skyddsutrustning användas i 
samband med räddningsarbetet. Se sidan 3. 
Ingen får komma i kontakt med batteriet.

Det får inte komma saltvatten i batteriet. Det kan medföra att 
det snabbt bildas eldfarlig vätgas och den kan bildas under 84 

timmar (3 1/2 dygn) efter att batteriet dränkts.
För att minska risken för brand, följ nedanstående anvisningar:
▪	  Se till att bilen står utomhus på en fri yta.
▪ öppna alla dörrarna och bakluckan så att det inte ackumuleras vätgas i kupén.

Vattnet från batteriet måste samlas upp och deponeras enligt 
gällande miljöbestämmelser.

Om bilen voltat och ska vändas rätt

Kontrollera först att det inte finns något som 
kan skada drivbatteriet när bilen ska vän-
das rätt.
Vänd bilen rätt så långsamt och försiktigt 
som möjligt.
Om det läcker ut bensin, vidta samma åtgär-
der som gäller för en vanlig bensindriven bil.

Om batteriet skadats i samband med voltningen finns det 
risk för elektriska stötar och att batterivätska läcker ut.

Drivbatteri

Motorrum Bränsletank

Efter räddningsarbetet
Om batteriet är allvarligt skadat ska det 
dränkas i vatten. Se sidan 20.
Om batteriet inte är skadat ska det laddas 
ur. Fyll det med rent vatten.
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Bilen kan köras efter en olycka, om...
... det inte finns några skador på högvolt-

komponenterna.
... det inte finns några skador på bensin- 

motorn, elmotorerna, transmission, bromsar, 
hjulupphängning, hjul och däck.

... det inte läcker ut bränsle, olja eller några 
andra vätskor.

Trampa på bromsen och tryck på POWER-
knappen för att starta.

... READY-lampan blinkar och/eller om 
någon varningslampa tänds, eller om det 
låter eller luktar konstigt eller om bilen 
vibrerar under körning, gör så här:
1. Stanna bilen på en trafiksäker plats.
2. Stäng av högvoltsystemet genom att 

trycka på POWER-knappen.
3. Vänta i minst 1 minut.
4. Lossa jordkabeln från 12-voltbatteriet 

(baktill i bilen).
5. Använd skyddsutrustning och lossa 

servicebrytaren (se sidan 10).

Men om...
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Bilen ska vara i READY-läget och transmissionen i N-läget. Sätt 
på varningsblinkers för att varna andra trafikanter. Om 12-volt-

batteriet är urladdat eller om jordkabeln är bortkopplad kan bilen inte bogseras.

• Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt så att det inte blir några 
    ryck som sliter av linan eller skadar bilen eller personer intill den.

• Bilen får absolut inte bogseras i högre hastighet än 30 km/tim.
• Var mycket uppmärksam vid bogsering av bilen. Om du hör något konstigt ljud, känner 

någon konstig lukt eller om bilen vibrerar på något sätt, stanna omgående och se till att 
bilen transporteras på en flakbärgare.

• Med hybridsystemet avstängt krävs det mer kraft för att bromsa och styra.
• När bilen bogseras med POWER-knappen i läge ON laddas 12-voltbatteriet successivt ur. 

När det är urladdat kommer det att krävas det mer kraft för att bromsa och styra.
• Det går bara att flytta när den är i READY-läget.

Nödbogsering med lina

Transport av skadad bil
Om bilen inte är körbar efter en olycka ska den transporteras på en flakbärgare.

Var försiktig i samband med lastning av bilen!

När bilen står på flaket ska parkeringsbrom-
sen vara ansatt.

Om dolly används ska parkeringsbromsen 
vara ansatt när bilen transporteras.

Om servicebatteriet (12 volt) är urladdat eller om jordkabeln är lossad 
går det inte att avaktivera den elektriska parkeringsbromsen.

Rör aldrig någon orangefärgad högvoltkabel, som kan vara 
skadad. Det finns risk för stötar.

Om någon högvoltkomponent måste vidröras, använd säkerhetsutrustning 
(se sidan 3).
Om bilen är skadad och måste bärgas, följ anvisningarna nedan.

Att tänka på när bilen bogseras

Innan bogseringen påbörjas
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Om bilen bogseras 
med högre hastig-

het än 30 km och/eller annat än en kort 
sträcka, finns det risk för kortslutning 
och brand.
Om bilen har panikbromssystem (FCM) 
och/eller avståndsavkännande fart-
hållare (ACC) ska systemen stängas av 
i samband med bogsering. I annat fall 
kan de aktiveras.

Nödbogsering med lina

▪ Bilen ska vara i READY-läget och trans-
missionen i N-läget.

Det finns 2 st bogseröglor fram ▲

A) Stäng av panikbromssystemet
Panikbromsen aktiveras automatiskt varje 
gång bilen startas. FCM ON visas i displayen. 
Stäng av den så här:

1. Håll in FCM-knappen tills ett summer-
ljud hörs...

2. …och FCM OFF visas i displayen.

B) Stäng av farthållaren (ACC)
Farthållaren aktiveras inte automatiskt när 
bilen startas.

I displayen kan du se om farthållaren (ACC) 
är aktiverad.

Tryck på PÅ/AV-knappen för att 
stänga av den.

Om bilen måste bogseras med alla 4 hjulen i marken:
▪ Hastigheten får inte överskrida 30 km/tim.
▪ Körsträckan ska minimeras.
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Drivbatteriet är skadat

Batteriet är konstruerat att inte läcka även om det blir skadat. 
Men om du vidtar någon felaktig åtgärd kan du få en elektrisk stöt.

▪ Batterivätskan är eldfarlig. När den läcker ut och kommer i kontakt med luften bildas 
giftiga gaser. Därför krävs skyddsutrustning inklusive andningsmask och skyddsglasögon 
(se sidan x.) för de som befinner sig intill bilen.

▪ Skador på bilen och/eller drivbatteriet kan medföra att gas bildas och att brand uppstår.

Om drivbatteriet är allvarligt skadat, måste det laddas ur för att elektriska stötar 
och brand ska undvikas. Se sidan 20.

Åtgärd
1. Transportera bilen på en flakbärgare till närmaste 

Mitsubishi-verkstad eller till en öppen plats där det 
inte finns någon risk att elden sprider sig om bilen 
skulle börja brinna.

2. När bilen är lastad på bärgaren, kontrollera om det 
läcker batterivätska. Om det läcker, använd sand 
och/eller mattor för att absorbera batterivätskan.

3. Se till att en brandsläckare finns med i samband med transporten. Som en extra säker-
hetsåtgärd bör bärgaren ha en följebil som har uppsikt över den skadade bilen.

4. När transporten av bilen är klar måste batteriet omgående laddas ur.
5. Om det inte är möjligt att ladda ur batteriet direkt, placera bilen på en öppen plats där 

det inte finns någon risk att elden sprider sig om den skulle börja brinna. Håll bilen under 
uppsikt tills urladdningen av högvoltbatteriet är utförd och brandrisken är eliminerad.

Om det luktar konstigt kan det brinna inuti batteriet. Om det 
låter konstigt i eller i direkt anslutning till batteriet brinner 

det sannolikt. låt i så fall brandkåren släcka och se till att öppna bilens dörrar/
rutor för att undvika att läckande gaser antänds. Se "Bilen brinner" på sidan 14.
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Det får inte komma saltvatten i batteriet. Det kan medföra 
att det snabbt bildas eldfarlig vätgas och den kan bildas upp 

till 3 1/2 dygn efter att  batteriet dränkts.
För att minska risken för brand, följ nedanstående anvisningar:
▪ Se till att bilen står utomhus på en fri yta.
▪ öppna alla dörrarna och bakluckan så att det inte ackumuleras vätgas i kupén.

1. Ordna med en garanterat tät uppsam-
lingspool av plast för batterivätskan. ►
Minsta format: L 5,5 m x B 2,5 m x H  70 cm.

2. Om det finns risk att uppsamlingspoolen 
läcker eller att vatten kan svämma över, 
placera en plastduk under den.

3. Placera bilen i en tom pool. Vänta med att 
fylla på vatten. Se punkt 7!

Placera bilen så att den står horisontellt eller något lutad framåt. 
I annat fall kommer bilen inte att kunna dränkas som den ska.

4. Ta bort locket för servicebrytaren som 
finns under baksätet och hålls på plats av 
4 st clips.

5. Ta bort gummiproppen på skyddskåpan 
som täcker servicebrytaren.

6. Öppna alla dörrarna.

Propp
Lock

7. Fyll poolen med rent (inte salt) vatten så 
att det kommer upp ovanför bilens golv. 
D v s ca 50 cm.

8. Kontrollera att servicepluggen är dränkt i 
vatten.

Anm. Om karossen är deformerad i sam-
band med en krock kan det medföra att 
vattennivån måste vara högre än 50 cm.

◄

Bilens batteri ska vara dränkt på detta sätt i minst 84 timmar (3,5 
dygn). Kontrollera att nivån hålls konstant hela tiden.

POOL

Verkstadens åtgärder för att ladda ur batteriet
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9. Töm ur vattnet från poolen tidigast efter 
84 timmar.

10. Använd en 12 mm nyckel och skruva loss 
◄ serviceluckorna som finns under bat-
teriet. Låt vatten rinna ut ur batteriet.

11. På den främre serviceluckan finns en 
jordanslutning som ska lossas först. ▼

▲ Bilens front ▲

Serviceluckor

Jordanslutning Lucka

Vattnet från poolen och batteriet måste samlas upp och deponeras 
enligt gällande miljöbestämmelser.
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Fyll drivbatteriet med vatten

Propp
Lock

1. Ta bort locket för servicebrytaren som 
finns under baksätet och hålls på plats av 
4 st clips.

2. Ta bort proppen på servicebrytaren.

3. Ställ ett uppsamlingskärl under bilen för att samla upp vattnet som rinner ut genom 
dräneringshålet.

4. Lossa dräneringspluggen som finns i drivbatteriets främre del.
5. Fyll på med rent vatten i hålet. Fyll 3 liter i minuten i 30 minuter (totalt 90 liter) för att 

spola rent batteriet invändigt.
6. Vänta därefter i ca 20 minuter tills allt vatten runnit ur batteriet.

Vattnet från batteriet måste samlas upp och deponeras enligt 
gällande miljöbestämmelser.

Dräneringspluggen finns under täckplåten.

Dräneringspluggen (täckplåten demonterad).
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Silikongummi Specialverktyg

Vattnet från batteriet måste samlas upp och deponeras enligt 
gällande miljöbestämmelser.

7. Om bilen står inomhus, flytta den utomhus.

8. Nu behövs ett silikongummi 70x70x3 mm (MB992947) och ett specialverktyg (MB992946) 
samt en domkraft. för att täppa till dräneringshålet.

Dränerings- 
hålet

9. Placera silikongummit och specialverkty-
get under dräneringshålet och använd en 
domkraft för att hålla gummit och kåpan 
på plats.

10. Fyll på med rent vatten i hålet tills det 
rinner över.

11. Batteriet ska vara vattenfyllt i minst 
3 1/2 dygn. Under den tiden produceras 
vätgas i batteriet. Dörrarna och bakluckan 
ska stå öppna.

Silikongummi

Specialverktyg

Domkraft ▲

12. Ta bort silikongummit och kåpan och samla upp vätskan som rinner ur batteriet.

Vattnet från batte-
riet måste samlas 

upp och deponeras enligt gällande miljö-
bestämmelser.

Dränera vattnet från batteriet

13. Lossa serviceluckorna med en 12 mm 
nyckel.

14. Lossa först jodanslutningen och därefter 
de 4 bultarna som håller serviceluckan.

Jordanslutning

Lucka

Serviceluckor
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Räddningsmanual för Mitsubishi Outlander PHEV Plug-in hybrid.
  

Version 1 på svenska 2014-01. Den här instruktionen sammanställdes i samband med de 
första leveranserna av Mitsubishi PHEV på den svenska marknaden. Uppdateringar kan 
komma att göras beroende på den produktutveckling som fabriken bedriver.

©	Materialet	i	denna	trycksak/digitala	fil	får	inte	kopieras,	varken	helt	eller	delvis,	utan	medgivande	från	
Mitsubishi	Motorns	Sverige.


