
8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual
OPTima HYBrid

Högvoltbatteri max spänning 300 volt

Exteriör identifiering



identifiering
nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell sedan med bensin- eller dieselmotor.

Chassinumrets 8:e position är ett d. Numret finns: 

Framför höger framsäte. 
Vik upp mattfliken, som 
pilen visar.

Innanför vindrutan. På förardörrens bakre 
stolpe.

Orangefärgade kablar i motorrummet ▲.

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 motorkåpan



• drivbatteriet är på 270 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 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 räddnings-
arbete påbörjas.

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



Primärt sätt att bryta strömmen: Ta bort säkerhetskontakten!

1. Öppna bakluckan och ta bort 
luckan i bagageutrymmet.

5. Lossa säkerhetskontakten och 
placera den på en säker 
plats utanför bilen.

Om det inte går att öppna bakluckan utifrån, använd nödöppnaren.
1. Peta bort den lilla luckan upptill på ryggstödet, bakom 

nackskyddet på bilens vänstra sida.

2. Dra i öglan för att öppna bakluckan.

2. Håll den svarta spärrknap-
pen tryckt uppåt, som bilden 
visar.

3. Tryck ner handtaget på säker-
hetskontakten.





OBS! Vänta minst fem 
minuter medan kondensatorn i 
högvoltsystemet laddas ur!



Övriga alternativ för att bryta strömmen

stäng av tändningen
Bilen har en Smart Key samt en 
Start-/Stopp-knapp för de olika 
tändningslägena.
För att kunna stänga av bilen 
(släcka READY-lampan) måste 
bilens Smart Key finnas tillgäng-
lig i bilen.

Koppla loss minuskabeln från 
bilens 12 volt servicebatteri, 
som är placerat på höger sida i 
bagageutrymmet.

OBS! Öppna alla rutor, lås upp 
dörrarna och se till att bakluckan 
står öppen innan batteriet kopp-
las bort.
När batteriet är bortkopplat fun-
gerar inga elektriska funktioner 
i bilen.

Ta bort reläet från säkringshål-
laren som sitter under huven 
intill kylvätskans expansionskärl.

Om -lampan lyser:
1. För väljarspaken till P-läget.
2. Tryck på Start-/Stopp-knappen 

tills READY-lampan slocknar.
3. Bilens Smart Key måste 

sedan bort från bilen för att 
undvika ofrivillig start.

När READY-lampan är släckt, 
rör inte Start-/Stopp-knappen.

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

Ta bort alla säkringarna om du 
är osäker på vilket relä som ska 
tas bort.



Komponentbeskrivning

Kablar för 
luftkonditionering 
och startmotor/generator

Elmotor

Kabel för
huvudelmotor

Högvolt drivbatteri - 270 volt

Högvoltkabel

Luftkonditioneringens 
kompressor 

Generator

HPCU - Styrenhet

12-voltbatteri*

* 12-voltbatteriet används för tändningen, elektriska 
funktioner som t ex radion samt alla kontrollfunktioner.

 Om det är skadat eller urladdat är alla funktioner i 
bilen avstängda.
12-voltbatteriet används inte för att driva startmotorn.



Komponentbeskrivning

Krockkuddesystemet

Krockkudde i ratten Passagerarkrockkudde

SidokrockkuddeSidokrockkudde

KrockgardinKrockgardin

Bältessträckare Bältessträckare

Varningslampa

Kontrollenhet

Sensorer för frontalkrock

Sensor för påkörning från sidan Sensor för påkörning från sidan

Varningslampa för bortkopplad passagerarkudde
Reglage för bortkoppling av passagerarkkudden

Sidokrockkudde Sidokrockkudde

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



Om vätska vid släckningsarbetet 
tränger ner genom drivbatteriets 

ventilationsgaller, bakom baksätet, är 
risken för elchock stor.

räddningsarbete
Om PErsOnEr sKa HjälPas ur BilEn
Kontrollera att READY-lampan är släckt. 
Om inte följ punkterna på sidorna 4-5.
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.

Högvoltsystemet kan stängas av auto-
matiskt
I samband med en kollision kan högvolt-
systemet eventuellt stängas av automa-
tiskt. I så fall visas meddelandet ”Check 
Charging System” i instrumentpanelen 
och en ljudsignal hörs.

BilEn BrinnEr
Släck inte med vatten. Använd en släckare 
avsedd för släckning av brinnande vätskor 
och elektriska komponenter.

Krockkuddar kan utlösas
när temperaturen når 160 - 180°.

Eldfarliga vätskor i bilen 
Bensin: Tanken rymmer 65 liter. 
Motorolja: 4,75 liter. 
Olja i automatisk växellåda: 6,5 liter. 
Luftkonditioneringens kylmedel.

BilEn är HElT EllEr dElvis dränKT
Dra upp bilen ur vattnet innan några rädd-
ningsåtgärder vidtas.

rör inte säkerhetskontakten 
när bilen är dränkt i vatten.

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.

utgå alltid ifrån att strömmen inte 
är bruten, även om högvoltsys-

temet kan ha stängts av automatiskt.
Kontrollera att strömmen är bruten 
innan personer hjälps ur bilen.



Bärgning / bogsering
Om inget batteriläckage förekommer

Bilen kan bärgas på samma sätt som kon-
ventionella framhjulsdrivna bilar.

Om batteriläckage förekommer
Transportera bilen på en flakbärgare och 
använd sand och/eller mattor för att absor-
beras läckande batterivätska.
Tänk också på att batterivätskan är eldfar-
lig. När den läcker ut och kommer i kontakt 
med luften bildas giftiga gaser.
Se till att en brandsläckare finns tillgänglig. 

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

Bogsering med lina i nödfall
• Säkerhetskontakten måste demonteras. 

Följ anvisningarna på sidan 4. 
• Vänta därefter i 5 minuter innan någon 

annan åtgärd vidtas. Spänningen måste 
sjunka helt.

• Innan bogseringen påbörjas, kontrollera 
att inte växellådsoljan läcker. Om olja 
läcker ut får bilen inte bogseras med lina.

• Bogsering bör bara ske på bra väg och 
det får inte vara något fel på bilens väx-
ellåda, hjul, hjulupphängningar, styrning 
eller bromsar.

när bilen bogseras
• 12-voltbatteriet får inte vara urladdat.
• Tändningen ska vara i ACC-läget.
• Lägg växeln i neutralläge för att växel-

lådan inte ska skadas*.
• Frigör parkeringsbromsen helt.

OBS! För att växellådan inte ska skadas, 
bogsera bilen max 1,5 km och inte med 
högre hastighet än 15 km/tim.


