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Manualens syfte

Den här manualen informerar räddningspersonal och bilbärgare om hur man ska gå tillväga, om en 
Hyundai IONIQ hybrid blivit inblandad i en olycka.

Manualen beskriver bilens olika komponenter och vilka åtgärder som ska vidtas och vad som kan vara 
farligt. I många avseenden är tillvägagångssättet samma som för en bil med förbränningsmotor, men 
med tillägg för hantering av bilens högvoltsystem.

Kort om bilen 

Hyundai IONIQ hybrid, har som andra hybrider en förbränningsmotor som tillsammans med ett 
högvoltbatteri driver bilen. Bilen har ingen anslutning för extern laddning.

Introduktion 3 



 är en av tre IONIQ-modeller

De har i grunden samma formgivning, men det finns speciella skillnader som gör det enkelt 
att identifiera just den här modellen.

Högvolt - Var säker på identifieringen!
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Visar att den är en hybrid.

Bilen har ett högvolt-
batteri

Det finns fler sätt än nedanstående, att identifiera bilen, se sid 5 och 6.

IONIQ Hybrid - Identifikation 



Chassinumret

IONIQ Hybrid har ett C i den 8:e positionen. Det finns:

- På golvet framför höger framsäte (Se bilden nedan).

- Innanför vindrutan på förarsidan.

- På registreringsskyltarna.

XXXXXXXCXXXXXXX 

Position 8

5

Vik upp mattan framför höger framsäte för att kontrollera chassinumret

IONIQ Hybrid - Identifikation 
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Motorkåpan 
HYBRID är präglat i plastkåpan, som 
täcker motorn.

Högvoltkablar i motorrummet
Orange högvoltkablar är synliga i 
motorrummet.

Högvoltkabel under bilen
Den orangefärgade kabeln är dragen på 
förarsidan från högvoltbatteriet, som är 
placerat baktill, till motorrummet.

6IONIQ Hybrid - Identifikation 



Identifiera genom att se på instrumentpanelen:

Laddningsmätare

Typ A

Typ B 

Effektmätare

7 

EV-lampa.
Lyser när bilen 
drivs av elmotorn.

1

READY-lampa. 
Lyser när bilen 
är körklar.

IONIQ Hybrid - Identifikation 
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Hybrid

Bensinmotor Cylindervolym/effekt 1,6 liter  

Växellåda Typ 6-stegad dubbelkopplingslåda

Bränsletank 45 liter 

Elmotor 

Typ Permanentmagnet synkronmotor 

Effekt 35kW (48 hk) 

Vridmoment 170 Nm 

Växelriktare Inmatning 200 ~ 310 volt 

Högvoltbatteri

Typ Litium-jon-polymer 

Max spänning 240 volt 

Kapacitet / energi 6,5 Ah / 1,56 kWh 

Batteripack 64 celler / 4 moduler 

IONIQ Hybrid - Specifikationer 8 
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HPCU
Hybrid - Kontrollenhet 
(Växelriktare + LDC + HCU) 

LDC Lågeffekt växelriktare DC-DC: Laddning av 12-voltbatteriet 

Växelriktare
DC → AC (från högvoltbatteri till elmotor och  luftkonditionering)
AC → DC (laddning vid bromsåtervinning) 

Elmotor Driver bilen i EV-läge.

Högvoltbatteri Matar ström till elmotorn och laddas under körning. 

Hybrid startmotor/generator (HSG) 

Elektrisk A/C-kompressor 

Högvoltkabel 

Högvolt batteripack 
Elmotor 

HPCU

IONIQ Hybrid - Komponentbeskrivning 9 



12-voltbatteriet
Placerat längst bak till höger i bagageut-
rymmet. Det matar bl a ström till högvolt-
systemets reläer.

Högvoltbatteri 240 volt under baksätet
Det består av 64 st seriekopplade celler på 
vardera 3,75 volt som ger 240 volt och 6,5 Ah.

Kompressor för luftkonditioneringen
Den är monterad direkt under startmotorn/
generatorn (HSG) och drivs av högvoltbat-
teriet och är ansluten med en orange kabel. 

IONIQ Hybrid - Komponentbeskrivning 10 



Styrenheten för hybridsystemet
Den består av tre huvudkomponenter:

1) Styrenhet för hybridsystemet.

2) Växelriktare.

3) Lågvolt likströmsomformare.

Elmotorn
Den är monterad mellan bensinmotorn och 
växellådan. Den fungerar också som 
generator genom bromsåtervinning.

Startmotor/generator
Den är placerad framtill, på sidan av 
bensinmotorn, nära motorns luftintag. Den är 
en huvudkomponent som är ansluten med 
en orange högvoltkabel.

IONIQ Hybrid - Komponentbeskrivning 11 



Högvoltkablage
Kablarna är orange enligt SAE-standard och är dragna på förarsidan från högvoltbatteriet, som är 
placerat baktill, till motorrummet. Där ansluter de till elmotorn och andra högvoltkomponenter.

• Rör inte, klipp inte och lossa inga anslutningar utan att först ha tagit bort säkerhetskontakten.
Se sidan 20.

• Var extremt försiktig med orange kablar och anslutande komponenter för att undvika stötar,
som kan vara dödliga.

Högvolt - Fara!

IONIQ Hybrid - Komponentbeskrivning 12 



Bilen drivs av bensinmotorn eller elmotorn eller bägge motorerna samtidigt 
Högvoltbatteriet laddar genom bromsåtervinning eller av startmotorn/generatorn, som 
drivs av bensinmotorn.

Start/låg fart 

Elmotorn driver 

1 

Elmotor 

Acceleration

El- och bensin-
motorn driver  

2 

Bensin- & elmotor 

Bensinmotorn driver 

3   Normal körning 

Bensinmotor 

Motorbroms
i nedförsbacke

Högvoltbatteriet
laddas 

4 

Bromsåtervinning 

Stopp 

IONIQ Hybrid - Drivning/laddning 13 
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Bägge motorerna
avstängda 



Högvoltbatteriet är isolerat från bilen
Till skillnad mot 12-voltbatteriet, som är jordat i bilens chassi, är högvoltsystemet isolerat.

Reglering av högvolt
Strömmen från högvoltbatteriet styrs av en reläenhet (Power Relay Assembly - PRA), som 
består av huvudreläer för plus och minus, PRA-enheten är monterad på framsidan av 
högvoltbatteriet och reglerar strömkretsen mellan högvoltbatteriet och styrenheten 
(Hybrid Power Control Unit - EPCU).

PRA 

BMS 

IONIQ Hybrid - Komponentbeskrivning 14 

Säkerhetssystem 
Högvoltsystemet skyddas av BMS-enheten (Battery Management System). Den är 
placerad i högvoltbatteriet och mäter olika parametrar för att högvoltbatteriet ska ge 
optimal prestanda. Den styr bl a fläkten som kyler batteriet och om det uppstår något fel 
stänger BMS-enheten av PRA-enheten för att skydda systemet.



Det finns totalt 7 krockkuddar/krockgardiner i bilen. Se bilden nedan.

I ratten Sidokrockkudde i ryggstödet 

IONIQ Hybrid - Krockkuddesystemet 15 

I instrumentbrädan Krockgardin

Sidokrockkudde i ryggstödet

Krockgardin

Knäkrockkudde/förare
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Bältessträckare
När bältessträckarna utlöses hörs en smäll och det bildas damm/rök. Det är normalt och inte 
farligt. Men tänk på att det blir mycket varmt när sträckarna aktiveras. Rör därför inte 
komponenter som ansluter till sträckarna förrän de svalnat.

Kontrollenhet och sensorer
Krockkuddar, krockgardiner och bältessträckare styrs av en kontrollenhet (SRSCM), som är 
placerad under den främre mittkonsolen. 

Det finns 2 frontsensorer och 2 konventionella sidokrocksensorer i B-stolparna samt 2 
trycksensorer inuti framdörrarna. Se bilden nedan.

• Vänta! Klipp inte direkt i någon av komponenterna.

• Se till att 12-voltbatteriets minuskabel är frånkopplad.

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

IONIQ    Hybrid   - Krockkuddesystemet 16 

Krockkuddar kan utlösas

Ratt Klockfjäder

Sidokrocksensor 

Frontalkrocksensorer 

Sidotrycksensor 

Kontrollenhet 

Varningslampa för fel i 
krockkuddesystemet.

Bältessträckare 

Höftbältesåtstramare 

Sidokrocksensorer 

Höftbältesåtstramare

Sidotrycksensor 

Bältessträckare
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Före hjälpinsats 
Tänk på att en hybridbil som skadats måste åtgärdas på rätt sätt. Det finns risk för att 
utsättas för hög strömstyrka och därmed en livsfarlig stöt.

Räddningsarbetare bör ha speciell säkerhetsutrustning 

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

Identifiering 
Om en bil blivit skadad i samband med en olycka, utgå ifrån att den är en hybrid eller elbil, 
tills annat konstaterats. Emblem på bilen är ofta det första som kan hjälpa till med 
identifieringen. När det gäller IONIQ Hybrid är det vissa detaljer, som gör att den snabbt 
kan identifieras som en hybrid. Se sidorna 4-7 i den här manualen. 

17 Räddningsinsatser



Åtgärder 
Efter identifieringen, stäng av all strömförsörjning för att undvika personskador på de som 
åkt i bilen och räddningspersonal.

OBS! Bilen kan vara igång även om bensinmotorn är avstängd
IONIQ Hybrid kan stänga av bensinmotorn när den inte behövs. Därför kan man tro att bilen 
är avstängd, eftersom den är tyst. Men om bilen efter olyckan är i READY-läge kan den ändå 
vara "körklar", genom att elmotorn kan driva bilen. Dessutom kan bensinmotorn starta 
automatiskt när bilen är i READY-läge.

Man ska närma sig bilen från sidan (inte framifrån eller bakifrån).

Första steget i samband med räddningsarbetet:

Lägg block vid hjulen Sätt an parkeringsbromsen För väljarspaken till P-läget

18 Räddningsinsatser



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 inte 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.

• Se till att växelväljaren är i P-läget. Trampa inte på
bromsen!

19 

Om Ready-lampan lyser
Trampa inte på bromsen

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

Tändningsläget ändras så här: 

Om Ready-lampan lyser
Trampa på bromsen

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

Tändningsläget ändras så här:

Släckt Lyser orange Lyser röd   Släckt

OFF →            ACC →              ON → OFF

OFF →          ON →           OFF

Räddningsinsatser



Smart Key 
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12-voltbatteriet

Före nästa steg: Om det krävs, sänk ner 
sidorutorna, lås upp dörrarna och öppna 
bakluckan.

Innan minuskabeln lossas från 12-voltbatteriet
Se till att bilens Smart Key är minst 2 meter från 
bilen. Annars kan bilen komma i READY-läge 
(körklar).

Bryt strömmen från 12-voltbatteriet ►
Lossa minuskabeln från batteriet. Då kan bilen 
inte startas och krockkuddarna inte utlösas.

Bryt strömmen från högvoltbatteriet 
Säkerhetskontakten finns innanför luckan, som 
finns framför baksätet innanför höger bakdörr. 
Följ instruktionen, som finns på sidan 22.

Säkerhetskontaktens 
lucka 

Räddningsinsatser



Stäng av bilens system - Alternativ metod

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

Om det krävs, sänk ner sidorutorna, lås upp dörrarna 
och öppna bakluckan innan batterikabeln lossas. Det 
går inte att göra efter att kabeln lossats.

OBS

21 

3) Lyft av kåpan från säkrings-
hållaren. Tryck in låsklack-
arna, som de blå pilarna visar.

1) Öppna motorhuven

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

5) Lossa minuskabeln från 12-voltbatteriet.
12-voltbatteriet

Bryt strömmen från högvoltbatteriet. Se nästa sida.

Räddningsinsatser

Tommy
Linje  



• Innan räddningsåtgärder vidtas, kontrollera att alla strömkretsar är brutna. Vänta sedan
i 5 minuter för att låta kondensatorn i högvoltsystemet laddas ur.

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

Högvolt - Fara!

• 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.

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

Explosionsrisk!

22 

D) Ta bort säkerhetskontakten
från bilen.

5. Ta bort säkerhetskontakten för högvoltbatteriet så här:

A) Ta bort luckan som
finns framför bak-    
sätet innanför höger
bakdörr.

B) Tryck spärrknappen
uppåt och...

C) ...ta tag i "handtaget"
och dra det mot dig.

Räddningsinsatser



18-22

18-22

•

•
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Högvolt - Fara!

Räddningsinsatser



Klipp och skär
Klipp eller skär ingenting förrän alla strömkretsar är brutna. Se sidorna 18-22. Se upp 
med kablage för systemet med krockkuddarna och de orangefärgade kablarna och 
andra högvoltkomponenter. 

24 

Krockkudde/kontrollenhet Gasladdning 12-voltbatteri

Bränsletank

Högvoltbatteri

Bränsletank

Gasladdning

Krockkuddar

Högvoltkabel

12-voltbatteri

Bältessträckare

Kylmedel/AC

Krockkuddar

Krockgardiner

Bältes-
sträckare

Räddningsinsatser
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Släckning
Om det finns risk att elden når högvoltbatteriet eller att det redan brinner:

• Litium-jon-polymer-batterier innehåller en elektrolytgel, som kan läcka ut, antändas
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 kontrollera att temperaturen i högvoltbatteriet 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 batteriet 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 fluorväte, koloxid och koldioxid. Som skydd, använd
NIOSH/MSHA-heltäckande skyddsmask (SCBA).

Även om högvoltbatteriet inte är direkt utsatt för eld, var extremt varsam intill bilen.

Brandsläckare
• En mindre brand i bilen, som inte berör högvoltbatteriet, kan släckas med en ABC-

släckare avsedd för elektriska bränder.

• Om högvoltbatteriet brinner krävs det stora mänger vatten för att släcka och kyla ner det.
Försök aldrig släcka med en mindre mängd vatten.

Räddningsinsats - Bilen brinner 25 



• Om du får elektrolyt i ögonen, skölj med rikligt med vatten i 15 minuter. Uppsök
sedan läkare.

• Om du får elektrolyt på huden, tvätta med tvål och vatten. Om huden blir irriterad,
uppsök läkare.

• Elektrolys i form av vätska eller ånga som kommit i kontakt med vatten avdunstar i
luften och skapar ett oxiderat ämne, som kan irritera ögon och hud. Skölj med rikligt
med vatten i 15 minuter. Uppsök sedan läkare omedelbart.

• Elektrolytångor kan orsaka andningssvårigheter och akut förgiftning. Förflytta dig till
en plats med frisk luft och skölj munnen med vatten. Uppsök sedan läkare
omedelbart.

Skador på högvoltbatteriet och läckage
Batteriet ar inkapslat i ett kraftigt metallhölje, som är stadigt monterat under bilen. Det 
ligger väl skyddat om en kraftig kollision inträffar.

Det här avsnittet informerar om vilka åtgärder som ska vidtas om det uppstått skador på 
högvoltbatteriet, som medför läckage.

• Rökning, gnistor och öppen eld får inte förekomma i närheten av bilen.

• Elektrolytgel om kommer på huden skapar irritation.

• Rör eller kliv inte i elektrolytgel som läckt ut.

• Sanerna  eletrotlytgel, som läckt ut,  iklädd skyddsklädsel och använd  sand, trasor
eller Absol som både suger upp och neutraliserar elektrolytgel.
Mer om Absol finns på yxhult.se/absol/

• Den skapar irritation om den kommer på huden.

• För inte komma i kontakt med elektrolytgelen, använd  skyddsmask (SCBA) och
annan personlig skyddsutrustning (PPE).

Undvik kontakt med elektrolytgel! 

Räddningsinsats - Högvoltbatteriet är skadat 26 



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

OBS! Bilen får inte bärgas på något annat sätt!

Följ anvisningarna för bärgning. 

Bärgning 27 



Starthjälp med startkablar
1. Hjälpbatteriet måste vara på 12 volt.

2. Om batteriet sitter I en annan bil, får
bilarna inte ha kontakt med varandra.

3. Stäng av alla elektriska strömförbrukare.

4. A) Anslut den röda kabelns ena ände till
plus (+) på hjälpbatteriet.
B) Anslut den andra änden till plus (+) på
det urladdade batteriet.
C) Anslut den svarta kabeln till minus (-) på
hjälpbatteriet.
D) Anslut den andra änden till oisolerad
metall (t ex bakluckans lås på bilen med
det urladdade batteriet.

5. Starta bilen med hjälpbatteriet.
6. Starta bilen med det urladdade batteriet.
7. Lossa kablarna i omvänd ordning.

Om du inte vet varför batteriet laddats ur, rekommenderar vi att du vänder dig till en 
Hyundai-verkstad för en kontroll av bilen.

Hjälpstart med startkablar 28 

• Anslut inte i närheten av några delar som rör sig om bensinmotorn startat.
• Kabelklämmorna får inte komma i kontakt med något annat än batteripolerna och

punkten för jordning.
• Stå inte lutad över batterierna i samband med anslutningarna.
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