
Kia räddningsmanual
sOul EV

Högvoltbatteri max spänning 360 volt

Exteriör identifiering

Grillen är 
ersatt av en 
laddlucka 

Emblem på båda sidorna 
och på bakluckan.

Avvikande färg på taket

Avvikande färg nedtill på fronten
Unika fälgar på elbilen



identifiering
nedanstående skiljer Kia soul EV från en konventionell soul med förbränningsmotor.

Chassinumrets 6:e position är ett E. Numret finns ▼: 

Framför höger framsäte. Innanför vindrutan.

i samband med räddningsarbeten
Bär inga metallföremål som kan medföra att gnistbildning uppstår. 

Det gäller även så små föremål som klockor, pennor, pins, smycken, knappar, etc.

Emblem på kabelboxen

Orange högvoltkablar är dragna från 
batteriet, som ligger under golvet, till 
styrenheten, elmotorn, växelriktaren 
och andra högvoltkomponenter som 
finns under motorhuven.

12 volt servicebatteri
Batteriet förser den elektriska styren-
heten (EPCU) med ström.
Styrenheten reglerar högvolten till 
kopplingsboxen och motorn m m.
Belysningen, radion och luftkonditio-
neringen matas direkt med 12-volt.



• drivbatteriet är på 360 volt, d v s livsfarligt hög spänning.

• använd säkerhetsutrustning, bl a skyddsglasögon och 
handskar för 1 000 volt i samband med räddningsarbetet.

• undvik kontakt med samtliga högvoltkomponenter, som är 
orange!

• demontera inga högvoltkomponenter. allt sådant arbete 
ska utföras av certifierade tekniker.

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

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

• Om rEadY-lampan lyser i instrumentpanelen är ström-
men i bilen inte bruten.  det betyder att bilen kan börja 
röra på sig

• strömmen i bilen måste brytas innan något räddnings-
arbete påbörjas.

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

Primära åtgärder vid olycka med Kia soul EV:

Lägg block vid hjulen. Sätt an den elektriska parkerings-
bromsen.

Väljarspaken till P-läget.

risK FÖr ElCHOCK



Primärt sätt att bryta strömmen: Ta bort säkerhetskontakten!

1. Lyft mattan på golvet i baksätet. 2. Skruva loss locket som täcker 
säkerhetskontakten.

3. Lyft bort locket för att komma åt säkerhetskontakten.

10 mm

4. Dra spärrknappen som 
pilen visar.

5. Lyft handtaget. 6. Lyft ut säkerhetskontakten ur 
bilen och placera den på en 
säker plats.

OBS! Vänta sedan 
minst fem minuter 
medan kondensatorn 

i högvoltsystemet laddas ur!



Övriga alternativ för att bryta strömmen

Tryck på POWEr-knappen
Utan att trampa på bromspeda-
len fungerar det stegvis så här:

OBS! Öppna eventuellt sido-
rutorna och bakluckan innan 
strömmen bryts!

OBS! Det tar ca 3 mi-
nuter för krockkuddar/

krockgardiner att deaktive-
ras, efter att strömmen har 
brutits.

OBS! För att kunna stänga av 
bilen (släcka READY-lampan) 
måste bilens Smart Key finnas 
tillgänglig i bilen.
 
Bilens Smart Key måste där-
efter bort från bilen för att 
undvika ofrivillig start.

◄ Om rEadY-lampan lyser

1:a tryckningen (gult ljus)
Elektriska funktioner inkopplade.
2:a tryckningen (rött ljus)
Startläge.
3:e tryckningen (släckt lampa)
Elsystemet avstängt.

När READY-lampan är släckt, 
rör inte POWER-knappen.

Fortsättning på nästa sida ▼.



Övriga alternativ för att bryta strömmen

a) lossa säkringar
1. Öppna huven.
2. Lyft bort locket på säkrings-

hållaren.
3. Lossa de säkringar som 

är markerade med rött. Eller 
samtliga säkringar om de mar-
kerade kan vara svåra att hitta.

B) lossa jordanslutningen till 
12-voltbatteriet

OBs! Öppna eventuellt sidorutorna och bakluckan innan strömmen bryts!

12-volt- 
batteriets 

jordanslutning

Säkringshållaren 



Komponentbeskrivning

Drivbatteri - 360 volt

EPCU - Styrenhet

Kabelbox

Laddningsenhet/växelriktare

Elmotor/reduktionsväxel

Högvolt

Högvoltkablar i motorrummet



Komponentbeskrivning

OBS! Det tar ca 3 minuter för krockkuddar/krockgar-
diner att deaktiveras, efter att strömmen har brutits.

Krockkuddesystemet

Krockkudde i ratten
Passagerarkrockkudde

Sidokrockkudde
Sidokrockkudde

KrockgardinKrockgardin

Bältessträckare

Bältessträckare

Varningslampa

Kontrollenhet

Sensorer för frontalkrock

Trycksensor för påkörning från sidan

Sensor för påkörning från sidan

Varningslampa för bortkopplad passagerarkudde

Sensorer för frontalkrock

Sensor för påkörning från sidan

Trycksensor för påkörning från sidan



materialbeskrivning - Karossen 

Normal stålkvalitet

Höghållfast stål

Extra höghållfast stål



drivbatteriet är skadat och läcker
Åtgärd
Dränk batteripacket med rikligt med vat-
ten (inte saltvatten). Det medför att bat-
teritemperaturen stabiliseras, men inte att 
batteriet laddas ur.
• Se till att det inte förekommer rök, gnist-

bildning eller eld intill bilen.
• Kliv inte i batterivätska som runnit ut.
• Använd, jord, sand eller trasor för att suga 

upp läckande batterivätska, om inte effek-
tivt medel som t ex Absol (se information 
till höger) finns tillgängligt.

Effektiv absorbering av batterivätska
Absol i riklig mängd suger 
upp och neutraliserar både 
organiska och oorganiska 
syror som läckt ut.
Efter att Absol verkat under 
cirka två timmar finns bara 
3–5 % syra kvar. Efter 24 
timmar är all syra neutra-
liserad och restprodukten 
kan läggas på en avfallstipp.

Mer information: yxhult.se/absol/

använd säkerhetsutrustning 
med bl a skyddsglasögon och 
handskar i samband med 

saneringsarbetet.

Batterivätska
• Om du får batterivätska på huden, skölj 
omgående med rikligt med vatten.
• Om du får batterivätska i ögonen, skölj 
med rikligt med vatten i minst 15 minuter. 
Kontakta därefter läkare omgående.
• Gaser från batteriet kan orsaka and-
ningsproblem och akut förgiftning. Om du 
utsätts för gaser, förflytta dig bort från om-
rådet och andas frisk luft. Kontakta däref-
ter läkare omgående.

Total mängd batterivätska i drivbatte-
riets 192 celler: Ca 25 liter.

För att absorbera 1 liter batterivätska 
krävs t ex 4 liter absol ►. 



rör inte säkerhetskontakten 
när bilen är dränkt i vatten.

räddningsarbete
Om PErsOnEr sKa HjälPas ur BilEn
Kontrollera att READY-lampan är släckt. 
Om inte följ punkterna på sidan 5.
Om strömmen inte är bruten, klipp inte kab-
lage till krockkuddar, krockgardiner och 
bältessträckare, som inte har löst ut.

OBS! Det tar ca 3 minuter för krockkud-
dar/krockgardiner att deaktiveras, efter att 
strömmen har brutits.

BilEn är HElT EllEr dElVis dränKT
Dra upp bilen ur vattnet innan några rädd-
ningsåtgärder vidtas.
Det går att vidröra karossen och chassit i 
samband med att bilen dras upp. Det finns 
inte någon risk för elektrisk chock. 

1. Stäng av tändningen med bilens START-
knapp eller med bilens Smart Key.

 READY-lampan i panelen måste släckas.
2. Bryt strömmen. Följ anvisningarna på 

sidorna 4-5.

BilEn BrinnEr
• använd i första hand en släckare av-

sedd för brinnande vätskor och elek-
triska komponenter och i andra hand 
stora mängder vatten.

• Ett batteri som brinner eller är överhettat 
avger giftiga gaser: H2SO4, koloxid, nick-
el, aluminium, litium, koppar och kobolt.

• Även om branden i ett batteri har släckts 
kan det flamma upp igen.

• Rök från en brinnande Soul Elbil skiljer 
sig inte från röken från en konventionell 
bil med förbränningsmotor.

använd säkerhetsutrustning 
med bl a skyddsglasögon och 
handskar i samband med 

släckningsarbetet.

Krockkuddar kan utlösas när tempe-
raturen når 160 - 180°.
Om bilen lämnas efter släckningsar-
betet måste den märkas ut med att 
den har ett högvoltbatteri.



Bärgning / bogsering
Om inget batteriläckage förekommer

Bilen kan bärgas på samma sätt som kon-
ventionella framhjulsdrivna bilar.
Bilen måste ha alla hjulen lyfta från mar-
ken. Se bilderna ovan.

Om batteriläckage förekommer
Transportera bilen på en flakbärgare och 
använd sand och/eller mattor eller t ex 
Absol (se sidan 10) för att absorbera läck-
ande batterivätska.
Tänk också på att batterivätska är eldfar-
lig. När den läcker ut och kommer i kontakt 
med luften bildas giftiga gaser.
Se till att en brandsläckare finns tillgänglig. 

VIKTIGT!
Säkerhetskontakten 
måste vara demonte-
rad när bilen bärgas. 
Se sidan 4.


