
Högvoltbatteri max spänning 360 volt

Högvolt - Var säker på identifieringen!

RÄDDNINGSMANUAL

Laddlucka

laddhybrid

plug-in = Text på bakluckan



Identifiering
Kännetecken i och under bilen samt under motorhuven

Orange högvoltkablar i motorrummet.

Att tänka på i samband med räddningsarbeten
Små metallförmål som klockor, pennor, pins, smycken, knappar, etc kan orsaka gnistbildning.

Emblem på motorkåpan.

Chassinummer innanför vindrutan och fram-
för höger framsäte (vik upp mattfliken) .

Orange högvoltkabel under bilen.

Bokstaven D anger att det är en laddhybrid?



Identifiering
Identifiera genom att se på instrumentpanelen

Typ B

READY-lampa
Lyser när bilen är körklar.

Effektmätare Laddningsmätare



• Bilen kan vara igång även om det inte 
hörs något från motorrummet.

• Rör inga kablar eller elledningar förrän 
strömmen i bilen är bruten.

• Demontera inga högvoltkomponenter. 
Allt sådant arbete ska utföras av certifie-
rade tekniker.

• Om READY-lampan lyser i instrument-
panelen är strömmen i bilen inte bruten.  
Det betyder att bilen kan börja röra på 
sig även om förbränningsmotorn inte är 
igång.

• Strömmen i bilen måste brytas innan 
något räddningsarbete påbörjas.

Högvoltbatterier på 360 volt.

• Under baksätet:

Högvoltbatterier max spänning 360 volt!
Läs anvisningarna nedan!

• Under bagagerumsgolvet:

• Undvik kontakt med samtliga högvolt-
komponenter, som är orange!

• Räddningsarbetare bör ha speciell säker-
hetsutrustning.

• Använd säkerhetsutrustning, bl a skydds-
glasögon och handskar för 1 000 volt i 
samband med räddningsarbetet.

• Före ett räddningsarbete, ta av ringar, 
andra smycken och klockor.

• Om du får batterivätska i ögonen eller på 
huden, skölj med riktligt med vatten och 
uppsök omgående läkare.



Stäng av funktionerna i bilen med START-/STOPP-knappen

När bilen säkert står stilla ska både 12-volt- och 
högvolt-systemet stängas av.
Följ anvisningarna nedan:
Om Ready-lampan lyser

Kontrollera om READY-lampan lyser i 
panelen. I så fall är bilen inte avstängd, 
utan körklar.
Om lampan är släckt, rör inte START-/
STOPP-knappen, för då kan bilen bli 
körklar.

Om Ready-lampan lyser grön

ON → OFF

Lyser röd Släckt

VIKTIGT!
Håll bilens Smart Key borta från bilen för att 
undvika att tändningen av misstag slås på igen.

• Se till att växelväljaren är i P-läget.
• Trampa inte på bromsen.
• Tryck på START-/STOPP-knappen till OFF-läget.



Stäng av bilens system - Alternativ metod

Inga kablar får klippas förrän 
strömmen är bruten!

1) Öppna motorhuven.

2) Skjut reglaget (1) åt sidan och 
lyft (2) huven.




3) Lyft av kåpan från säkringshål-
laren. Tryck in låsklackarna, som 
de blå pilarna visar.

4) Ta bort de 3 huvudsäkringarna, som är markerade 
med vita ramar. Då försvinner all tändningsspänning.

5) Ta bort kåpan som döljer 12-volt-
batteriet i bagageutrymmet och 
lossa minuskabeln från batteriet.

12-voltbatteri

Om det krävs, sänk ner sidorutorna, lås upp 
dörrarna och öppna bakluckan innan säk-

ringarna tas bort och batterikabeln lossas. 

OBS

Bryt strömmen från högvoltbatteriet. Se nästa sida.



Bryt strömmen: Ta bort säkerhetskontakten!

1) Lyft bort golvmattan i bagageutrymmet 
och ta bort luckan ovanför säkerhetskon-
takten (se pilen). Bryt loss luckan eller 
lossa skruvarna med en kryssmejsel.

3) Ta bort säkerhets-
kontakten från bilen.

2) Lyft spärrknappen uppåt 
(se pilen) och...

3) ...ta tag i ”handtaget” och 
dra det mot dig.

  Högvolt - Fara!
• Innan räddningsåtgärder vidtas, kontrollera att alla ström-

kretsar är brutna. Vänta sedan i 5 minuter för att låta kon-
densatorn i högvoltsystemet laddas ur.

• Vidrör inga orange kablar som är exponerade förrän alla 
strömkretsar är brutna.

  Explosionsrisk!
• Vänta med att klippa kablar!
• Komponenter i systemet för krockkuddarna kan vara 

aktiva i upp till 3 minuter efter att strömmen för 12-volt-
systemet har brutits.

• Efter att minuskabeln lossats från batteriet, vänta minst 3 
minuter innan räddningsarbete påbörjas.



Komponentöversikt

Högvoltbatteri
Krockgardiner Gasladdning

Bränsletank

12-voltbatteri

12-voltbatteri
Bränsletank

GasladdningKrockkudde/kontrollenhet

Krockkuddar

Krockkuddar

Bältessträckare

Högvoltkabel Bältes- 
sträckare

Klipp och skär
Klipp eller skär ingenting förrän alla strömkret-
sar är brutna. Se föregående sidor.
Se upp med kablage för systemet med krock-
kuddarna och de orangefärgade kablarna och 
andra högvoltkomponenter.

• Vänta med att klippa kablar!
• Komponenter i systemet för krockkuddarna 

kan vara aktiva i upp till 3 minuter efter att 
strömmen för 12-voltsystemet har brutits.



Komponentöversikt - Krockkuddesystemet

Krockgardin

Krockgardin

Sidokrockkuddar på utsidan 
av ryggstöden i framsätet

Krockkruddar fram:
i ratten
för förarens knän
för passageraren

Mer på nästa sida

• Vänta! Klipp inte direkt 
i någon av komponen-
terna.

• Se till att 12-voltbatteri-
ets minuskabel är från-
kopplad.

• Ström kan ligga på i 
upp till 3 minuter ef-
ter att strömmen från 
12-voltbatteriet brutits.



Komponentöversikt - Krockkuddesystemet

Bältessträckare för 
bältena i framsätet

Höftbältesåtstramare

Kontrollenhet Bältessträckare
När bältessträckarna ut-
löses hörs en smäll och 
det bildas damm/rök. 
Det blir mycket varmt när 
sträckarna aktiveras. Rör 
därför inte komponenter 
som ansluter till sträck-
arna förrän de svalnat.

Kontrollenhet & sensorer
Krockkuddar, krockgardi-
ner och bältessträckare 
styrs av en kontrollenhet 
(SRSCM), som är place-
rad under den främre 
mittkonsolen. 
Det finns 2 frontsensorer 
och 2 konventionella si-
dokrocksensorer i B-stol-
parna samt 2 trycksenso-
rer inuti framdörrarna.



Räddningsinsatser
Skador på högvoltbatteriet & läckage
Batterierna är inkapslade i kraftiga me-
tallhöljen, som är stadigt monterat under 
baksätet och bagageutrymmet. De lig-
ger väl skyddade om en kraftig kollision 
inträffar.
Åtgärder som ska vidtas om det uppstått 
skador/läckage på högvoltbatterierna:
• Rökning, gnistor och öppen eld får inte 

förekomma i närheten av bilen.
• Elektrolytgel om kommer på huden 

skapar irritation.
• Rör och kliv inte i elektrolytgel som läckt ut.
• Sanerna  eletrotlytgel, som läckt ut,  

iklädd skyddsklädsel och använd  
sand, trasor eller Absol som både su-
ger upp och neutraliserar elektrolytgel. 
Mer om Absol finns på yxhult.se/absol/

Bilen brinner /Släckning
Om det finns risk att elden når högvolt-
batterierna eller att de redan brinner:
• Litium-jon-polymer-batterier innehåller 

en elektrolytgel, som kan läcka ut, an-
tändas och börja brinna vid ca 150°.

• Brandförloppet kan bli snabbt med 
kraftiga flammor.

• Även om elden ser ut att vara släckt, 
kan den flamma upp på nytt.

• Använd en värmekamera för att kon-
trollera att temperaturen i högvoltbat-
terierna sjunkit, så att det inte finns risk 
att det flammar upp på nytt.

• Informera alla som är inblandade i 
räddningsarbetet att det finns risk att 
batterierna börjar brinna även efter att 
elden släckts.

• Det ska vara en fri yta på 15 meter för en 
bil med ett skadat högvoltbatteri.

• Ett brinnande batteri kan avge fluorvä-
te, koloxid och koldioxid. Som skydd, an-
vänd NIOSH/MSHA-heltäckande skydds-
mask (SCBA).

Rör inte säkerhetskontakten 
om bilen är vattendränkt.

Innan räddningsåtgärder vidtas
Kontrollera att alla strömkretsar är brutna. 
Vänta sedan i 5 minuter för att låta kon-
densatorn i högvoltsystemet laddas ur.
Vidrör inga orange kablar som är expo-
nerade förrän alla strömkretsar är brutna.
Skadade ska hjälpas ur bilen
Kontrollera att READY-lampan är släckt. 
Om inte följ punkterna på sidorna 5-6-7.
Om strömmen inte är bruten, klipp inte 
kablage till krockkuddar, krockgardiner 
och bältessträckare, som inte har löst ut.
OBS!
Det tar ca 3 minuter för krockkuddar/
krockgardiner att deaktiveras, efter att 
strömmen har brutits.
Bilen är helt eller delvis dränkt
Dra upp bilen ur vattnet innan några 
räddningsåtgärder vidtas.

Krockkuddar kan utlösas när 
temperaturen når 160-180°.



Bärgning / bogsering
Inget batteriläckage
IONIQ laddhybrid ska bärgas med alla 
hjulen lyfta från marken. Bäst är transport 
på flakbärgare. Alternativet är med ena 
hjulparet på en dolly, som bilderna visar.

Om det läcker batterivätska
Transportera bilen på en flakbärgare och 
använd sand och/eller mattor för att ab-
sorberas läckande batterivätska.
Tänk på att batterivätskan är eldfarlig. 
När den läcker ut och kommer i kontakt 
med luften bildas giftiga gaser.
Ha brandsläckare tillgänglig. 

OBS!
Bilen får inte startas om det inte finns 
bränsle i tanken. Högvoltbatteriet kan 
skadas.

OBS!
Bilen får inte bärgas på något annat sätt!


