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Airbag Dispozitiv umflare 

cu gaz stocat

Dispozitiv 

pretensionare 

centură de 

siguranță

Unitatea de 

comandă SRS

Sistem activ de 

protecție pietoni

Sistem automat 

de protecție la 

răsturnare

Amortizor cu 

gaz/arc 

pretensionat

Zonă cu rezistență 

ridicată

Zonă care 

necesită atenție 

specială

Baterie joasă 

tensiune

Ultra-condensator, 

joasă tensiune

Rezervor de 

combustibil

Rezervor de gaz Supapă de siguranță

Set de baterii, 

înaltă tensiune

Cablu electric de 

înaltă tensiune

Dispozitiv de 

înaltă tensiune 

care decuplează 

tensiunea înaltă

Panou de 

siguranțe care 

dezactivează 

tensiunea înaltă

Ultra-condensator 

înaltă tensiune

Notă: Ilustrația prezintă gama de echipare maximă posibilă.

SEAT ARONA

din 2022



3. Dezactivarea pericolelor directe / norme de siguranță

Oprire motor Oprire motor

Dacă autovehiculul este echipat cu un sistem „keyless entry”:

Apăsați butonul start-stop fără a acționa pedala de frână.
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1. Identificare / recunoaștere

2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Imobilizarea autovehiculului

Cutie de viteze automată: deplasați maneta 

selectorului în poziția „P”.

Cuplați frâna de mână.

Puncte de ridicare

Puncte de 

ridicare 

adecvate

Sigla

Este posibil ca logoul să lipsească.

În locul unei chei cu telecomandă se poate utiliza un card 

cu cod sau o aplicație pentru smartphone.

- Deschideți capota motorului.

- Decuplați mai întâi cablul negativ (-) apoi cablul 

pozitiv (+) de la bateria de bord.

Decuplați sistemului electric al autovehiculului 

(bateria de 12V)
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4. Accesul la ocupanți

Geamuri:

Geam laminat

Geam securit dintr-un singur 

panou

5. Energie stocată / lichide / gaze / substanțe solide

Max 55l

12 V

1

2

10. Explicarea pictogramelor utilizate

Inflamabil Exploziv Substanțe corozive Pericol pentru 

sănătatea umană

Pericol pentru 

mediu

Combustibil 

benzină

Combustibil 

motorină

1
2
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