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Airbag Gerador de gás Pré-tensor de 

cinto de 

segurança

Unidade de 

controlo SRS

Sistema ativo de 

proteção para os 

peões

Sistema de 

proteção contra 

o capotamento

Suporte a gás / 

mola pré-carregada

Zona de alta 

resistência

Zona que requer 

uma atenção 

especial

Bateria de baixa 

tensão

Ultra condensador Depósito de 

combustivel
Depósito de gás Válvula de segurança

Bateria de alta 

tensão

Cabo de 

alimentação / 

componente de alta 

tensão

Seccionador de 

emergencia alta 

voltagem

Caixa de fusiveis 

de alta voltagem

Ultra condensador 

alta tensão

Informação: A ilustração mostra a gama máxima possível de equipamentos.
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3. Controlo riscos diretos / normas de segurança

Desligar o motor Desligar o motor

Se o veículo estiver equipado com um sistema "Keyless-Entry":

premir o botão de arranque e paragem sem acionar o pedal do travão.
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1. Identificação / reconhecimento

2. Imobilização / estabilização / levantamento

Imobilizar o veículo

Caixa de velocidades automática: colocar a 

alavanca seletora na posição “P”.

Acionar o travão de mão.

Pontos de levantamento

Pontos de 

levantamento 

adequados

Logótipo

Eventualmente não existe nenhum logótipo.

Em vez de uma chave da ignição também pode ser utilizado 

um cartão com código ou uma aplicação de smartphone.

- Abrir o capot.

- Desligar primeiro o cabo negativo (-) e depois o 

cabo positivo (+) da bateria da rede de bordo.

Desconecte o sistema elétrico do veículo (bateria de 

12V)
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4. Acesso aos ocupantes

Vidros:

Vidro laminado

Vidro de segurança temperado

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

Max 55l

12 V

1

2
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10. Explicação dos pictogramas usados

Inflamável Explosivo Corrosivo Perigoso para a 

saúde humana

Perigo ambiental Gasolina Gasóleo

1
2
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