Przegląd modeli
Audi Q8
Audi A5 / S5 / RS5 Coupé
2007 – 2011
Nazwa modelu
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Niniejszy dokument jest objęty prawem autorskim przysługującym spółce AUDI AG z siedzibą w Ingolstadt. Powielanie, rozpowszechnianie,
przechowywanie, udostępnianie, nadawanie i kopiowanie lub przekazywanie jego treści osobom trzecim bez pisemnej zgody AUDI AG jest zabronione.

Stan na: 11/2018, AUDI AG

+ 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: 11/2019)
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Przegląd modeli
gazuzawsze zawiera specyfikacje maksymalnego
na wypadekdostępnego wyposażenia.

dachowania
Wytyczne dla Służb Ratowniczych stanowią oddzielną część tej
samej publikacji.
Niniejsze Karty ratownicze powstały przy wsparciu ze strony Moditech Rescue Solutions (www.moditech.com).
Przeglądy pojazdów w załączniku są również dostępne w wersji interaktywnej w bazie danych programu „Crash
Recovery System”.
Napinacz
Sprężyna
Zbiornik

gazowa
paliwa
Niniejszy dokument jest pasów
objęty prawem autorskim przysługującym
spółce AUDI AG z siedzibą w Ingolstadt.
bezpieczeństwa
Powielanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, udostępnianie, nadawanie i kopiowanie lub przekazywanie
jego treści osobom trzecim bez pisemnej zgody AUDI AG jest zabronione.
Niniejszy dokument jest objęty prawem autorskim przysługującym spółce AUDI AG z siedzibą w Ingolstadt. Powielanie, rozpowszechnianie,
przechowywanie, udostępnianie, nadawanie i kopiowanie lub przekazywanie jego treści osobom trzecim bez pisemnej zgody AUDI AG jest zabronione.

Stan na: 11/2018, AUDI AG

+ S5/RS5 Coupé

Legenda

Audi Q8 SQ8
od roku 2018

Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V

Akumulator litowo-jonowy 48V (w mildhybrid 48V)
Uwaga dot. modeli z akumulatorem 48V:
Ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego!
Przed odłączeniem akumulatora 48V
należy wyłączyć zapłon!
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+ SQ8

Legenda

Audi Q8 / SQ8
od roku 2018

Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V
1. wyjąć dywanik
2. otworzyć klapę w podłodze
3. odłączyć ujemny biegun akumulatora 12V.

Akumulator litowo-jonowy 48V (w mildhybrid 48V)
Akumulator litowo-jonowy 48V zasilający obwody wewnętrzne zostaje automatycznie odłączony,
jeżeli podczas wypadku doszło do uruchomienia poduszki powietrznej.
W pozostałych przypadkach, aby odciąć zasilanie obwodów wewnętrznych, należy odłączyć zarówno
akumulator litowo-jonowy 48V, jak i akumulator kwasowo-ołowiowy 12V. W tym celu należy:
UWAGA! Ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego przy 48 V
Przed odłączeniem akumulatora 48V należy wyłączyć zapłon!
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego, zaleca się odłączenie akumulatorów w następujący sposób:
zdjąć podłogę bagażnika
wyjąć zapasowe koło i zestaw narzędzi samochodowych
zdjąć osłonę akumulatora litowo-jonowego 48V, odkręcając śrubokrętem cztery wkręty
wyjąć wtyczkę przewodu komunikacyjnego
zdjąć osłonę bieguna i oddzielić biegun ujemnym akumulatora litowo-jonowego 48V

+ SQ8
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