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+ S5/RS5 Coupé

Legenda

Audi A5 / S5 / RS5 Coupé
2007 – 2011

Zastrzeżenie prawne:
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla członków zespołów ratowniczych, którzy odbyli specjalne
przeszkolenie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych po zdarzeniach z udziałem pojazdów i posiadają w
związku z tym kwalifikacje niezbędne do wykonania czynności opisanych w niniejszej instrukcji. Ponadto niniejsza
instrukcja zawiera specyfikacje maksymalnego dostępnego wyposażenia poszczególnych modeli.
Specyfikacje pojazdów oraz opcje specjalne, a także dostępność poszczególnych modeli Audi stale ulegają zmianom.
W związku z tym Audi zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji w dowolnym czasie.
Uwaga: Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie są przeznaczone dla klientów ani warsztatów
samochodowych lub dealerów. Klienci mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat eksploatacji pojazdu oraz
opisy elementów i systemów pojazdu zapewniających bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów w instrukcji obsługi
pojazdu.
Warsztaty samochodowe oraz dealerzy mogą uzyskać informacje dotyczące napraw pojazdu zwykłymi kanałami.
(Stan na: 02/2021)
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Cechy rozpoznawcze

Model Audi e-tron można rozpoznać po charakterystycznej sylwetce nadwozia (wyłącznie wariant z napędem
elektrycznym), gnieździe ładowania oraz logo „e-tron”.

Rezygnacja z logo „e-tron” z
tyłu i z boku samochodu jest
oferowana jako opcja

Unieruchomienie pojazdu

1. Nacisnąć przycisk „P” na dźwigni zmiany biegów
2. Włączyć hamulec postojowy

Wyłączanie zapłonu

Nacisnąć przycisk START-STOP, nie naciskając jednocześnie pedału hamulca.

Uwaga: Jednoczesne naciśnięcie
przycisku START-STOP i pedału
hamulca spowoduje uruchomienie
pojazdu!

Silnik elektryczny jest cichy.
Wyświetlacz po lewej stronie wskaźnika
(miernik mocy) wskazuje, czy
układ napędowy jest wyłączony („OFF”) lub
gotowy do jazdy („READY”).
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Audi e-tron
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Dezaktywacja układu wysokiego napięcia

Układ wysokiego napięcia zostaje automatycznie odłączony, jeżeli podczas wypadku doszło
do uruchomienia poduszki powietrznej.
W pozostałych przypadkach układ wysokiego napięcia należy odłączyć w następujący sposób:
Wariant 1 – Awaryjne odłączanie przy nieutrudnionym dostępie do przedniej części pojazdu,
po otwarciu maski
1. Zlokalizować odłącznik awaryjny  po lewej stronie obok rynny podszybia
2. Wyciągnąć czerwoną wypustkę z odłącznika awaryjnego
3. Wyciągnąć czarną wtyczkę, dociskając jednocześnie czerwoną wypustkę

Wariant 2 – Awaryjne odłączanie przy użyciu bezpiecznika w bagażniku
1. Zdjąć podłogę bagażnika
2. Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników
3. Zidentyfikować bezpiecznik awaryjnego odłączania i wyjąć go
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Audi e-tron
od roku 2019

Odłączenie akumulatora 12V

Akumulator 12V znajduje się pod osłoną w przedniej części pojazdu obok rynny podszybia.
Czarny kabel uziemienia akumulatora jest przykręcony albo do kolumny zawieszenia podwozia, patrz rysunek 1,
albo do korpusu na przedniej ścianie komory wyrównawczej, patrz rysunek 2. W tym miejscu można odłączyć
uziemienie.

rysunek 2

rysunek 1

Aby uzyskać dostęp do akumulatora 12V, należy zdjąć osłonę i wyjąć moduły sterowania umieszczone
nad akumulatorem, jak pokazano na rys. 3-5.

rysunek 3

rysunek 4

Odłączenie przewodu ładowania

Pojazd podłączony do stacji ładowania:
1. Odblokować pojazd przy użyciu pilota
2. Odłączyć przewód ładowania naciskając przycisk

Ręczne zwalnianie złącza ładowania w przypadku awarii:
otwórz maskę

1.
2.
3.

Otwórz pokrywę w komorze silnika po
odpowiedniej stronie dla danego
połączenia
Zwolnij żółty pierścień z uchwytu i
ostrożnie pociągnij
Odłącz złącze ładowania

W razie potrzeby zapoznaj się z dodatkowymi krokami w tym arkuszu ratunkowym
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Uwolnij punkt separacji

Usuń osłonę

Opcja 2: (Bezpiecznik w bagażniku)
Otwórz listwę panelu bocznego

Wyciągnij bezpiecznik

Zdejmij pokrywę

Odłącz ujemny zacisk

Otwórz drzwi

Pociągnij gałkę

Odłącz złącze ładowania

1.
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3.

Kompozytowe szkło
bezpieczeństwa
Jednowarstwowe szkło
bezpieczeństwa
Szyby boczne opcjonalnie
Kompozytowe szkło
bezpieczeństwa

Akumulator litowo-żelazowofosforanowy 12V

Zapalny

Do gaszenia użyć
dużej ilości wody

Wybuchowy

Bateria llitowojonowa

Żrący, działający
drażniąco na skórę
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środowiska

Pojazd elektryczny
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Zdejmij maskę

Odblokuj bagażnik
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termowizyjnej na
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Usuń kluczyk z
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Uwaga
niebezpieczeństwo

