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• Blokkeer de wielen

• Gebruik de handrem

Het voertuig immobiliseren

Het hoog voltage (HV) en beveiligingssysteem (SRS) uitschakelen

• Bij een aanrijding met activering van de airbag en/of activering van de 

gordelspanner, wordt het aandrijfsysteem uitgeschakeld. De 

veiligheidssystemen zijn nog steeds actief.

• Er zijn 10 minuten nodig om de veiligheidssystemen volledig uit te 

laten schakelen na het uitvoeren van de deactivatie stappen.

• Beschermende uitrusting verplicht (isolerende handschoenen tot 

1000 V en gezichtsbescherming).

Algemene informatie

1. Controleer of de "Ready" indicator aan 

staat in de cockpit. Symbool:

Methode 1

2. Als het systeem actief is, druk dan een 

keer op de Start/Stop knop.

3. Koppel de 12 Volt accu los. De negatieve 

accu kabel eerst.
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Methode 2

Het hoog voltage (HV) en beveiligingssysteem (SRS) uitschakelen
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1. Lokaliseer en open de zekeringkast.

3. Koppel de 12 Volt accu los. De negatieve 

accu kabel eerst.

2. Verwijder de aangegeven zekering uit de 

zekeringkast.

Let op: De veiligheidssystemen zijn compleet uitgeschakeld na 

ongeveer 10 min!
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1. Lokaliseer de Service/Nood-

ontkoppelingsschakelaar.

2. Til de bedekking aan de achterkant op (deze 

zit vastgeklemd) en verwijder deze. Draai de 

schroeven van de bedekking eronder los 

(maat 10 mm) en verwijder deze ook.

3. Verwijder de Nood-ontkoppelingsschakelaar 

zoals aangegeven!

2. Koppel de 12 Volt accu los. De negatieve 

accu kabel eerst.

Methode 3

Het hoog voltage (HV) en beveiligingssysteem (SRS) uitschakelen
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• Als de 12 Volt accu niet losgekoppeld kan worden, zijn de 

veiligheidssystemen nog steeds actief!

• Let op: De veiligheidssystemen zijn compleet uitgeschakeld na 

ongeveer 10 min!


