
Notă: Ilustrația prezintă gama de echipare maximă posibilă.
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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

Conținut 

rezervor de 

combustibil, 

benzină/etanol

Rezervor de gaz cu 

indicarea tipului de 

gaz (GNC)

Supapă de 

închidere manuală 

pentru gaz cu 

indicarea tipului de 

gaz (GNC)

Punct de ridicare; 

suport central
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1. Identificare / recunoaștere

Punct de umplere rezervor de combustibil (benzină + GNC)

2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Imobilizarea autovehiculului Puncte de ridicare

Cutie de viteze automată: deplasați maneta 

selectorului în poziția „P”.

Cuplați frâna de mână.

3. Dezactivarea pericolelor directe / norme de siguranță

Oprire motor

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

Apăsați butonul start-stop fără a acționa pedala de frână.

Închidere manuală rezervor de gaz

Scoateți capacele din plastic. Identificați supapele de siguranță 

rezervor (consultați pagina 1).

Închideți supapele de siguranță (cheie fixă sau 

inelară de 5 mm).

Decuplați sistemului electric al autovehiculului (bateria de 12V)

În locul unei chei cu telecomandă se poate utiliza un card 

cu cod sau o aplicație pentru smartphone.

2 3

Puncte de 

ridicare 

adecvate

Rezervor 

de gaz

1

- Deschideți capota motorului.

- Decuplați mai întâi cablul negativ (-) apoi cablul pozitiv (+) de 

la bateria de bord.
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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. 260 bar

9 l

12 V

6. În caz de incendiu

7. În caz de scufundare

8. Tractarea / transportul/ depozitarea

1

2

Siguranțele de suprapresiune din rezervoarele de gaz se deschid la circa 110ºC (sunet de 

explozie). După aproximativ 90 de secunde, rezervoarele sunt goale. Purtați echipament 

individual de protecție corespunzător!

1
2
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După recuperarea autovehiculului din apă, lăsați apa să se scurgă. În cazul unei scurgeri de gaz, 

închideți rezervoarele de la supapele de închidere (consultați capitolul 3). Purtați echipament de protecție 

corespunzător!

- În cazul unei scurgeri de gaz, închideți rezervoarele 

(consultați capitolul 3).

- Nu tractați autovehiculul folosind puntea motoare.

- Nu deteriorați rezervoarele de gaz.
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9. Informații suplimentare importante

Asigurați protecția împotriva incendiului prin mijloace adecvate, urmând 

instrucțiunile managerului de operațiuni.

Colectați substanțele și lichidele de lucru conform instrucțiunilor 

managerului de operațiuni sau împrăștiați nisip/liant în jurul 

autovehiculului pentru a preveni dispersarea lor.

Evitați contactul direct al lichidelor și substanțelor de lucru cu pielea.

10. Explicarea pictogramelor utilizate

Inflamabil Exploziv Pericol pentru 

sănătatea umană

Pericol pentru mediu Gaze sub presiune Autovehicul cu 

combustibil din grupa 

de lichide 2

Autovehicul pe GNC

Conductă gaz 

(generic)

Utilizați apă pentru a 

stinge incendiul

Utilizați spumă umedă 

pentru a stinge 

incendiul

Utilizați pulbere ABC 

pentru a stinge 

incendiul

Capotă Utilizați camera 

termică cu infraroșu

Scoateți cheia 

inteligentă
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