Záchranné karty

FORD

as of 12/2022

Právní oznámení
Tyto záchranné karty byly navrženy jako pomůcka pro odpovídajícím způsobem
vyškolené pracovníky pohotovostních služeb, kteří pomáhají u dopravních
nehod, při nichž došlo k havárii vozidel společnosti Ford prodávaných
v Evropské unii.
Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku
správné.
Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací,
designu nebo výbavy bez předchozího upozornění a bez vzniku jakýchkoli
závazků.
Bez předchozího písemného povolení společnosti je zakázáno reprodukovat
jakoukoli část této publikace, ukládat ji ve vyhledávacím systému, překládat ji
do jiného jazyka nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky.
Společnost neodpovídá za chyby a tiskové výpadky.
Všechna práva vyhrazena.
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FORD

as of 12/2022

Model
B
B-MAX
B-MAX
C
C-MAX
C-MAX
C-MAX
C-MAX
C-MAX
C-MAX
C-MAX
C-MAX

Datum výroby

Fiesta mHEV
08/2012 – >
03/2013 – >
06/2003 – 10/2007
10/2007 – 12/2010
11/2010 – 03/2015
06/2003 – 10/2007
10/2007 – 12/2010
06/2003 – 10/2007
10/2007 – 12/2010
03/2015 – >
06/2012 – 03/2015
03/2015 – >
11/2010 – 03/2015
03/2015 – >
10/2014 – >
09/2013 – >
06/2018 – >
10/2015 – 06/2018

01/1996 – 02/2000
02/2000 – 02/2002
06/2008 – 04/2017

Focus
Focus
Focus
Focus
Focus

08/2007 – 03/2011
07/2004 – 08/2007
07/2004 – 08/2007
08/1998 – 12/2004
08/2007 – 03/2011
03/2011 – 09/2014
09/2014 – 04/2018

(4dveřové vozidlo)

Focus

04/2018 – >

(4dveřové vozidlo)

Focus

08/2007 – 03/2011
08/1998 – 12/2004

Focus

(1,0l EcoBoost (92kW/125k) (B7),
1,0l EcoBoost (114kW/155k)
(BZ), 3dveřové vozidlo)

07/2004 – 08/2007

(5dveřové vozidlo)

08/2007 – 03/2011

(5dveřové vozidlo)

07/2004 – 08/2007

(5dveřové vozidlo)

05/2012 – 09/2014

(5dveřové vozidlo)

Focus
04/2017 – >

08/2007 – 03/2011

(5dveřové vozidlo)

Focus
06/2008 – 04/2017

04/2018 – >

(5dveřové vozidlo)

Focus
04/2017 – >

09/2014 – 04/2018

(5dveřové vozidlo)

Focus
06/2008 – 04/2017

07/2004 – 08/2007

(5dveřové vozidlo)

Focus
11/2001 – 09/2008

03/2011 – 09/2014

(5dveřové vozidlo)

Focus
06/2008 – 04/2017

(5dveřové vozidlo)

Fiesta mHEV

Focus

Focus
04/2017 – >

(5dveřové vozidlo)

Fiesta

Focus

Focus
11/2001 – 09/2008

(5dveřové vozidlo)

Fiesta

08/2007 – 03/2011

(3dveřové vozidlo)

(5dveřové vozidlo)

(5dveřové vozidlo)

Fiesta

Focus

Focus

(3dveřové vozidlo)

Fiesta

07/2004 – 08/2007

(3dveřové vozidlo)

(5dveřové vozidlo)

(3dveřové vozidlo)

Fiesta

Focus

Focus

(3dveřové vozidlo)

Fiesta

08/1998 – 12/2004

(3dveřové vozidlo)

(4dveřové vozidlo)

(3dveřové vozidlo)

Fiesta

Focus

(4dveřové vozidlo)

(5dvéřové SUV)

E-Transit
Explorer PHEV
F
Fiesta
Fiesta
Fiesta

08/2007 – 03/2011

(3dveřové vozidlo)

(4dveřové vozidlo)

(Grand MAV (5+2sedadlový))

C-MAX E=NERGI
E
Eco Sport
Edge
Edge

Focus

(4dveřové vozidlo)

(Grand MAV (5+2sedadlový))

C-MAX

07/2004 – 08/2007

(3dveřové vozidlo)

(3dveřové vozidlo)

(Compact MAV (5sedadlový))

C-MAX

04/2017 – >

(3dveřové vozidlo)

(Compact MAV (5sedadlový))

C-MAX

Datum výroby

(1,0l EcoBoost (92kW/125k) (B7),
1,0l EcoBoost (114kW/155k)
(BZ), 5dveřové vozidlo)

Focus

(Compact MAV (5sedadlový))

C-MAX

Model

09/2014 – 04/2018

(5dveřové vozidlo)

Focus

03/2007 – 07/2010

(Kabriolet)

Focus

07/2004 – 08/2007

(Kombi)
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FORD

as of 12/2022

Model
Focus

Datum výroby
08/2007 – 03/2011

(Kombi)

Focus

08/1998 – 12/2004
03/2011 – 09/2014
09/2014 – 04/2018
04/2018 – >
08/2007 – 03/2011
07/2004 – 08/2007
05/2012 – 09/2014
09/2014 – 04/2018

04/2018 – >

06/2002 – >
02/2006 – 05/2015
04/2000 – 02/2006
05/2015 – >

Mondeo
Mondeo

02/2007 – 09/2014
09/2014 – >
02/2007 – 09/2014
10/2014 – >

(4dveřové vozidlo)

Mondeo "Hybrid"
Mustang

01/2019 – >
03/2015 – >

(Kabriolet)

P
Puma
Puma mHEV

03/2015 – >
10/2019 – >
10/2019 – 04/2020

(1,0l EcoBoost (92kW/125k) (B7),
1,0l EcoBoost (114kW/155k)
(BZ))

Puma mHEV

03/2021 – >
12/2017 – >

(1,0l EcoBoost (92kW/125k) (B7),
1,0l EcoBoost (114kW/155k)
(BZ))

08/2008 – >
09/1996 – 07/2008
05/2016 – >
02/2008 – 10/2012
10/2012 – >
07/2019 – >
10/2020 – >

R
Ranger
Ranger
Ranger
Ranger1
S
S-MAX
S-MAX

04/2020 – >

06/2006 – 07/2011
07/2011 – >

02/2006 – 05/2015
05/2015 – >

(5dveřové vozidlo SAV)

06/2019 – >
06/2019 – >

10/2000 – 02/2007

(4dveřové vozidlo)

Mondeo

10/2000 – 02/2007

(Kupé)

(2,5l Duratec – Hybrid
(121kW/164k) (BG))

M
Mondeo

Mondeo

Mustang

(2,5l Duratec – Hybrid
(121kW/164k) (BG))

Kuga mHEV
Kuga PHEV

02/2007 – 09/2014

(Kombi)

(5dveřové vozidlo LMV)

Galaxy - FHEV
GT
K
KA
KA
Ka+
Kuga
Kuga
Kuga
Kuga FHEV

Mondeo

Mondeo "Hybrid"
04/2018 – >

(1,0l EcoBoost (92kW/125k) (B7),
1,0l EcoBoost (114 kW/155k)
(M0), Kombi)

Fusion
G
Galaxy
Galaxy
Galaxy

Mondeo

(Kombi)

(1,0l EcoBoost (92kW/125k) (B7),
1,0l EcoBoost (114 kW/155k)
(M0), 5dveřové vozidlo)

Focus mHEV

09/2014 – >

(Kombi)

(Kombi)

Focus E=LECTRIC
Focus mHEV

Mondeo

(Kombi)

(Kombi)

Focus

02/2007 – 09/2014

(Kombi)

(Kombi)

Focus

Mondeo

(5dveřové vozidlo)

(Kombi)

Focus

10/2000 – 02/2007

(5dveřové vozidlo)

(Kombi)

Focus

Mondeo
(5dveřové vozidlo)

(Kombi)

Focus

02/2007 – 09/2014

(5dveřové vozidlo)

(Kombi)

Focus

Mondeo

Datum výroby

(4dveřové vozidlo)

(Kombi)

Focus

Model

02/2007 – 09/2014

(4dveřové vozidlo)
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S-MAX - FHEV
Streetka

03/2021 – >
01/2003 – 07/2005

(Kabriolet)

T
Tourneo Connect
Tourneo Connect
Tourneo Connect
Tourneo Courier
Tourneo Custom

09/2013 – >
06/2002 – 07/2013
03/2022 – >
03/2014 – >
07/2012 – >
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FORD

as of 12/2022

Model
Tourneo Custom mHEV
Transit 2014.5

Datum výroby
04/2019 – >
08/2013 – >

(Bus M2)

Transit 2014.5

08/2013 – >

(Podvozek s kabinou)

Transit 2014.5

08/2013 – >

(Podvozek s dvojitou kabinou)

Transit 2014.5

08/2013 – >

(Van)

Transit 2014.5

08/2013 – >

(Kombi N1)

Transit Connect

02/2013 – >

(Dodávka s dlouhým rozvorem)

Transit Courier
Transit Custom
Transit Custom mHEV
Transit Custom PHEV

07/2012 – >
04/2019 – >
09/2019 – >

(1,0l EcoBoost (90kW/120k))

Transit Tourneo

08/2007 – >
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FORD B-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD B-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí

© Ford Motor Company
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí

© Ford Motor Company
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as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí

© Ford Motor Company
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí

© Ford Motor Company
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí

© Ford Motor Company

Page
19 of 257

FORD C-MAX E=NERGI
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí

© Ford Motor Company
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

Deaktivace VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUSTAVY
Úvodem
VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE JE VYSOKONAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NAPÁJENA!
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NA VOZIDLE OVĚŘTE, ŽE JSOU ODPOJENY VŠECHNY EXTERNÍ ZDROJE
NAPĚTÍ (např. elektrická nabíječka, elektrické nářadí atd.). Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k
závažnému poranění osob nebo úmrtí.

IDENTIFIKACE ELEKTROMOBILU

Identifikace podle identifikačního čísla vozidla (VIN)
Pátá, šestá a sedmá číslice identifikačního čísla vozidla (VIN), určuje vozidla C-MAX E=NERGI.

© Ford Motor Company
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

POZICE ČÍSLIC VIN 1, 2, 3, 4, 5, 6
a7

VOZIDLO

WF0D

C-MAX E=NERGI
VZOROVÝ KÓD VIN
WF0DU0FL123456

Identifikace podle charakteristických rysů vozu

1. Štítek E=NERGI na obou předních dveřích a na zadních výklopných dveřích
2. VYSOKONAPĚŤOVÁ nabíjecí zásuvka (vestavěná do levého předního blatníku)

© Ford Motor Company

Page
22 of 257

FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

Identifikace podle charakteristických prvků v motorovém prostoru

1. Vozidlo C-MAX E=NERGI má unikátní vzhled krytu motoru se zvýšeným profilem ikony “HYBRID”.

FUNKCE ODPOJENÍ VYSOKONAPĚŤOVÉ ELEKTROSOUSTAVY
Vyjmutím vysokonapěťového servisního konektoru dojde k odpojení vysokého napětí od vozidla.
Soustava vysokonapěťového akumulátoru zůstává pod proudem a je nebezpečná. Neprořízněte
kryt vysokonapěťového akumulátoru. V žádném případě neprorážejte akumulátory nebo kryt
akumulátoru. Pokud je to možné, odizolujte vysokonapěťové součásti vozidla a zabraňte kontaktu
s těmito součástmi.
Při nehodě elektromobilu může dojít k poškození bezpečnostních systémů vysokonapěťové
soustavy, což představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem. Postupujte opatrně a při práci
noste odpovídající ochranné pomůcky. Sundejte si jakékoliv kovové šperky, včetně hodinek
a prstenů. Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k závažnému poranění osob nebo úmrtí.
Zapalování je vypnuto (OFF) — Kdykoliv je zapalování VYPNUTO (a vozidlo se nedobíjí), tak je
vysokonapěťový systém deaktivován.
Vysokonapěťový servisní konektor — Kdykoliv je vysokonapěťový servisní konektor odpojen, tak je
vysokonapěťový systém deaktivován.

© Ford Motor Company
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

Deaktivace

1. způsob
Pokud není možné přistoupit k akumulátoru, přejděte ke 2. způsobu.
18. Zkontrolujte, zda je vysokonapěťová soustava napájena.

© Ford Motor Company
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as of 12/2022

19. Pokud je vysokonapěťový systém aktivní, stiskněte jednou tlačítko MOTOR START STOP.

© Ford Motor Company
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20. Sejměte kryt, abyste získali přístup k 12V akumulátoru.

© Ford Motor Company
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as of 12/2022

21. Odpojte kabel 12voltového akumulátoru.

2. způsob
POZNÁMKA: Pro získání přístupu k vysokonapěťovému servisnímu konektoru je nutné sklopit zadních 40 %
opěradla sedadla.

© Ford Motor Company
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

22. Na horní straně opěradla vyhledejte odjišťovací páčku.

© Ford Motor Company
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

23. Sejmutím krytu vytvořte přístup k hornímu servisnímu konektoru akumulátoru.

© Ford Motor Company
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

24. Odpojte VYSOKONAPĚŤOVÝ SERVISNÍ KONEKTOR.

© Ford Motor Company
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25. Odpojte VYSOKONAPĚŤOVÝ SERVISNÍ KONEKTOR.

© Ford Motor Company
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FORD Eco Sport
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí

© Ford Motor Company
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FORD Edge
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Edge
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD E-Transit
as of 12/2022

1. Identifikace/rozpoznávání

Elektromotor je tichý. Indikátor na levé straně přístrojového panelu (měřič výkonu) ukazuje, zda
je elektrická hnací jednotka VYPNUTÁ nebo PŘIPRAVENA k provozu.

Štítek na přední masce a zadních dveřích.

2. Imobilizace/stabilizace/zvedání
Znehybněte vozidlo

Zatáhněte parkovací brzdu.

Zvedací místa

© Ford Motor Company

1.

Zvedací místa

2.

Vysokonapěťový akumulátor
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FORD E-Transit
as of 12/2022

3. Zakázat přímá nebezpečí / bezpečnostní předpisy

Možnost 1: z prostoru pro cestující – vypněte zapalování (měřič výkonu „VYP“)

Die Zündung ausschalten (Leistungsmesser "AUS").

Vyjměte klíč.

Možnost 2: z motorového prostoru – deaktivujte vysokonapěťovou soustavu
Nedotýkejte se vysokonapěťových součástí ani vysokonapěťových akumulátorů, neřežte je ani
neotevírejte. Používejte vhodné ochranné pomůcky.

V případě nehody, při níž dojde k aktivaci airbagů, se vysokonapěťový systém automaticky deaktivuje.
Vysokonapěťová soustava je odpojena od napětí přibližně 20 sekund po deaktivaci.

© Ford Motor Company
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Uvolněte sponu pro zajištění polohy konektoru (CPA).

Zatlačte na západku a zatáhněte za konektor, dokud
nebude v horní části konektoru zcela viditelný otvor.

Zasuňte vhodný nástroj dovnitř otvoru konektoru, abyste
zabránili zavření konektoru.

© Ford Motor Company
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Odpojení od nabíjecí stanice (nouzové uvolnění)

1. Zatáhněte za kroužek pro ruční uvolnění směrem
nahoru a odpojte jej od průchodky.
2.

Zatáhněte za uvolňovací šňůru ručního ovladače
zámku nabíjecího kabelu.

1.

Vrstvené bezpečnostní sklo

2.

Tvrzené bezpečnostní sklo

4. Přístup k cestujícím

Typy skel:

5. Uložená energie / kapaliny / plyny / pevné látky

400 V

12 V

© Ford Motor Company
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FORD E-Transit
as of 12/2022

Pokud z chladicí soustavy akumulátoru unikne chladicí kapalina, hrozí nebezpečí
tepelné reakce ve vysokonapěťovém akumulátoru. Sledujte teplotu
vysokonapěťového akumulátoru.

6. V případě požáru

Lithium-iontové akumulátory mohou být poškozené nebo nevhodné. Použijte
ihned nebo se zpožděním k zapálení nebo po opětovném zapálení požáru.
Používejte vhodné ochranné pomůcky.

7. V případě ponoření
Po vyproštění vozidla z vody deaktivujte vysokonapěťový systém (viz kapitola 3) a nechte vodu odtéct. Používejte
vhodné ochranné pomůcky.

8. Tažení/přeprava/skladování

Netahejte vozidlo, které mělo nehodu na hnacích
nápravách. Deaktivujte vysokonapěťovou soustavu (viz
kapitola 3). Zaparkujte vozidlo v bezpečné vzdálenosti,
nejméně 5 m, od budov a ostatních vozidel (karanténní
prostor).

© Ford Motor Company
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FORD E-Transit
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Lithium-iontové akumulátory mohou samovolně vznítit nebo znovu vznítit po
uhašení požáru.

9. Důležité doplňující informace
10. Vysvětlení použitých piktogramů

hořlavé

K uhašení
požáru
použijte
velké
množství
vody

výbušné

Lithiumiontový
akumulátor

žíravé

Nebezpečí
pro zdraví
lidí

Ohrožení
životního
prostředí

Nebezpečné
napětí

Použijte
infračervenou
termokameru

Vyjměte
inteligentní
klíč

© Ford Motor Company

Elektrické
vozidlo

Výstraha
před
vysokým
napětím

Pozor,
nebezpečí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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IDENTIFIKACE ELEKTROMOBILU

Identifikace podle charakteristických rysů vozu

1. VYSOKONAPĚŤOVÝ nabíjecí port
2. Označení Hybrid

Deaktivace VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUSTAVY
VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE JE VYSOKONAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NAPÁJENA!
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NA VOZIDLE OVĚŘTE, ŽE JSOU ODPOJENY VŠECHNY EXTERNÍ ZDROJE
NAPĚTÍ (např. elektrická nabíječka, elektrické nářadí atd.). Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k
závažnému poranění osob nebo úmrtí.

FUNKCE ODPOJENÍ VYSOKONAPĚŤOVÉ ELEKTROSOUSTAVY
Vyjmutím servisního konektoru dojde k odpojení vozidla od vysokého napětí. Vysokonapěťový
akumulátor zůstane pod proudem a nebezpečný. Neprořízněte kryt vysokonapěťového
akumulátoru. V žádném případě nesahejte do vysokonapěťových akumulátorů ani skříně. Pokud
je to možné, odizolujte vysokonapěťové součásti vozidla a zabraňte kontaktu s těmito součástmi.
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Elektrická vozidla, která byla poškozena při nehodě, mohou mít poškozeny také bezpečnostní
systémy vysokonapěťové soustavy a mohou představovat nebezpečí zásahu vysokým elektrickým
proudem. Postupujte opatrně a při práci noste odpovídající ochranné pomůcky. Sundejte si
jakékoliv kovové šperky, včetně hodinek a prstenů. Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k
závažnému poranění osob nebo úmrtí.
Zapalování je vypnuto – Vždy, když je zapalování vypnuto (a vozidlo se nenabíjí), je vysokonapěťová
soustava deaktivována.
Servisní konektor – Při každém vyjmutí servisního konektoru je vysokonapěťová soustava deaktivována.

Deaktivace vysokonapěťového systému – postup 1
Pokud nelze získat přístup ke 12V akumulátoru, přejděte ke 2. způsobu.
47. Zkontrolujte, zda je vysokonapěťová soustava pod napětím.
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48. Pokud je vysokonapěťová soustava aktivní, vypněte zapalování.

POZNÁMKA: Pod kapotou se nenachází žádná další západka.
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49. Otevřete kapotu.
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50.

POZNÁMKA: Při odpojování akumulátoru za účelem přerušení napájení elektrického systému vozidla odpojte
pouze kabel(y) ukostření akumulátoru. Kladný kabel(y) akumulátoru není nutno odpojovat.
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51.
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52.
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53.
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54.
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55.

Deaktivace vysokonapěťového systému – postup 2
Systém vysokonapěťového akumulátoru využívá nízkonapěťovou uzavírací zátku, která rozepne 12V řídicí
napájecí obvod stykače a nachází se v motorovém prostoru. Jakmile je uzavírací zátka odpojena, vysokonapěťové
stykače, které dodávají vysoké napětí do vozidla, se nedokážou uzavřít.
56. Otevřete kapotu.
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57. Umístění servisního konektoru.
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58.
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59. Zatáhněte horní část nahoru, dokud nebude vidět nápis „OFF“ (Vypnuto). Posuvný díl nelze z hlavičky
vyjmout.
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60.

61. Vyčkejte nejméně 5 min.
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn
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Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Focus
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Focus E=LECTRIC
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Focus E=LECTRIC
as of 12/2022

Deaktivace VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUSTAVY
Úvodem
VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE JE VYSOKONAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NAPÁJENA!
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NA VOZIDLE OVĚŘTE, ŽE JSOU ODPOJENY VŠECHNY EXTERNÍ ZDROJE
NAPĚTÍ (např. elektrická nabíječka, elektrické nářadí atd.). Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k
závažnému poranění osob nebo úmrtí.

IDENTIFIKACE ELEKTROMOBILU

Identifikace podle charakteristických rysů vozu

1. Nápis E=LECTRIC na obou předních dveřích a na zadních výklopných dveřích
2. VYSOKONAPĚŤOVÁ nabíjecí zásuvka (vestavěná do levého předního blatníku)
3. Absence výfukového systému
4. Absence víka palivové nádrže (obvykle se nachází na pravé straně)
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FORD Focus E=LECTRIC
as of 12/2022

Identifikace podle charakteristických prvků v motorovém prostoru

1. Nápis E=LECTRIC na horním krytu motoru
2. Oranžové kabelové svazky vysokonapěťové soustavy

FUNKCE ODPOJENÍ VYSOKONAPĚŤOVÉ ELEKTROSOUSTAVY
Při nehodě elektromobilu může dojít k poškození bezpečnostních systémů vysokonapěťové
soustavy, což představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem. Postupujte opatrně a při práci
noste odpovídající ochranné pomůcky. Sundejte si jakékoliv kovové šperky, včetně hodinek
a prstenů. Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k závažnému poranění osob nebo úmrtí.
Zapalování je VYPNUTO – Vždy, když je zapalování vypnuto (a vozidlo není nabíjeno), je vysokonapěťová
soustava izolována.
Servisní konektor vysokonapěťové soustavy – Vždy, když je rozpojen některý z kontaktů vysokonapěťové
soustavy, je vysokonapěťová soustava izolována.

Deaktivace

1. způsob
Pokud není možné přistoupit k akumulátoru, přejděte ke 2. způsobu.
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FORD Focus E=LECTRIC
as of 12/2022

1. Zkontrolujte, zda je vysokonapěťová soustava napájena.

2. Je-li vysokonapěťová soustava aktivní, stiskněte startovací tlačítko.
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3. Odpojte kabel 12voltového akumulátoru.

2. způsob
POZNÁMKA: K zajištění přístupu k hornímu servisnímu konektoru vysokonapěťového akumulátoru je nutné sklopit
velké opěradlo zadního sedadla ze 60 %.
Pokud není možné opěradlo zadního sedadla sklopit, přejděte ke 3. způsobu.
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FORD Focus E=LECTRIC
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4. Na horní straně opěradla vyhledejte odjišťovací páčku.
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5. Sejmutím krytu vytvořte přístup k hornímu servisnímu konektoru akumulátoru.
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FORD Focus E=LECTRIC
as of 12/2022

6. Stlačte uvolňovací příčku servisního konektoru a otočte uvolňovací rukojeť přibližně o 45 stupňů směrem
dolů.
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FORD Focus E=LECTRIC
as of 12/2022

7. Znovu stlačte uvolňovací příčku servisního konektoru a otočte uvolňovací rukojeť přibližně o dalších
45 stupňů do krajní polohy. Vytažením rukojeti odpojte horní servisní konektor.

3. způsob
POZNÁMKA: Dolní servisní konektor se odpojuje stejným způsobem jako horní. K zajištění přístupu k dolnímu
servisnímu konektoru vysokonapěťového akumulátoru je nutné zvednout záď vozu vhodným zvedákem.
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8. Dolní servisní konektor vysokonapěťového akumulátoru se nachází na pravé straně vozu poblíž zadního
kola.

9. Z držáku lanka parkovací brzdy vytáhněte přidržovací díl a posuňte lanko parkovací brzdy stranou.
Stlačte uvolňovací příčku na zadní části servisního konektoru a otočte uvolňovací rukojeť přibližně
o 45 stupňů směrem k přídi vozidla. Znovu stlačte uvolňovací příčku servisního konektoru a otočte
uvolňovací rukojeť přibližně o dalších 45 stupňů do krajní polohy. Vytažením rukojeti odpojte dolní
servisní konektor.
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Focus mHEV
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Fusion
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Galaxy
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Galaxy
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Galaxy
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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IDENTIFIKACE ELEKTROMOBILU

Identifikace podle charakteristických rysů vozu

1. Označení Hybrid

Deaktivace VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUSTAVY
VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE JE VYSOKONAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NAPÁJENA!
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NA VOZIDLE OVĚŘTE, ŽE JSOU ODPOJENY VŠECHNY EXTERNÍ ZDROJE
NAPĚTÍ (např. elektrická nabíječka, elektrické nářadí atd.). Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k závažnému
poranění osob nebo úmrtí.

FUNKCE ODPOJENÍ VYSOKONAPĚŤOVÉ ELEKTROSOUSTAVY
Vyjmutím servisního konektoru dojde k odpojení vozidla od vysokého napětí. Vysokonapěťový
akumulátor zůstane pod proudem a nebezpečný. Neprořízněte kryt vysokonapěťového
akumulátoru. V žádném případě nesahejte do vysokonapěťových akumulátorů ani skříně. Pokud
je to možné, odizolujte vysokonapěťové součásti vozidla a zabraňte kontaktu s těmito součástmi.

© Ford Motor Company

Page
122 of 257

FORD Galaxy - FHEV
as of 12/2022

Elektrická vozidla, která byla poškozena při nehodě, mohou mít poškozeny také bezpečnostní
systémy vysokonapěťové soustavy a mohou představovat nebezpečí zásahu vysokým elektrickým
proudem. Postupujte opatrně a při práci noste odpovídající ochranné pomůcky. Sundejte si
jakékoliv kovové šperky, včetně hodinek a prstenů. Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k
závažnému poranění osob nebo úmrtí.
Zapalování je vypnuto – Vždy, když je zapalování vypnuto (a vozidlo se nenabíjí), je vysokonapěťová soustava
deaktivována.
Servisní konektor – Při každém vyjmutí servisního konektoru je vysokonapěťová soustava deaktivována.

Deaktivace vysokonapěťového systému – postup 1
Pokud nelze získat přístup ke 12V akumulátoru, přejděte ke 2. způsobu.
81. Zkontrolujte, zda je vysokonapěťová soustava pod napětím.
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82. Pokud je vysokonapěťová soustava aktivní, vypněte zapalování.
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83.
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84. Odpojte kabel 12voltového akumulátoru.

Deaktivace vysokonapěťového systému – postup 2
Systém vysokonapěťového akumulátoru využívá nízkonapěťovou uzavírací zátku, která rozepne 12V řídicí
napájecí obvod stykače a nachází se v motorovém prostoru. Jakmile je uzavírací zátka odpojena, vysokonapěťové
stykače, které dodávají vysoké napětí do vozidla, se nedokážou uzavřít.
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85. Otevřete kapotu. Pod kapotou se nenachází žádná další západka.
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86. Umístění servisního konektoru.
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87.
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88. Zatáhněte horní část nahoru, dokud nebude vidět nápis „OFF“ (Vypnuto). Posuvný díl nelze z hlavičky
vyjmout.
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89.
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD KA
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Kuga
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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IDENTIFIKACE ELEKTROMOBILU

Identifikace podle charakteristických rysů vozu

1. Označení Hybrid

Deaktivace VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUSTAVY
VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE JE VYSOKONAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NAPÁJENA!
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NA VOZIDLE OVĚŘTE, ŽE JSOU ODPOJENY VŠECHNY EXTERNÍ ZDROJE
NAPĚTÍ (např. elektrická nabíječka, elektrické nářadí atd.). Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k závažnému
poranění osob nebo úmrtí.

FUNKCE ODPOJENÍ VYSOKONAPĚŤOVÉ ELEKTROSOUSTAVY
Vyjmutím servisního konektoru dojde k odpojení vozidla od vysokého napětí. Vysokonapěťový
akumulátor zůstane pod proudem a nebezpečný. Neprořízněte kryt vysokonapěťového
akumulátoru. V žádném případě nesahejte do vysokonapěťových akumulátorů ani skříně. Pokud
je to možné, odizolujte vysokonapěťové součásti vozidla a zabraňte kontaktu s těmito součástmi.
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FORD Kuga FHEV
as of 12/2022

Elektrická vozidla, která byla poškozena při nehodě, mohou mít poškozeny také bezpečnostní
systémy vysokonapěťové soustavy a mohou představovat nebezpečí zásahu vysokým elektrickým
proudem. Postupujte opatrně a při práci noste odpovídající ochranné pomůcky. Sundejte si
jakékoliv kovové šperky, včetně hodinek a prstenů. Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k
závažnému poranění osob nebo úmrtí.
Zapalování je vypnuto – Vždy, když je zapalování vypnuto (a vozidlo se nenabíjí), je vysokonapěťová soustava
deaktivována.
Servisní konektor – Při každém vyjmutí servisního konektoru je vysokonapěťová soustava deaktivována.

Deaktivace vysokonapěťového systému – postup 1
Pokud nelze získat přístup ke 12V akumulátoru, přejděte ke 2. způsobu.
70. Zkontrolujte, zda je vysokonapěťová soustava pod napětím.
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71. Pokud je vysokonapěťová soustava aktivní, vypněte zapalování.
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72.
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73. Hybridní vozidla s náhradním kolem
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FORD Kuga FHEV
as of 12/2022

74. Odpojte kabel 12voltového akumulátoru.
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75. Hybridní vozidla bez náhradního kola

Deaktivace vysokonapěťového systému – postup 2
Systém vysokonapěťového akumulátoru využívá nízkonapěťovou uzavírací zátku, která rozepne 12V řídicí
napájecí obvod stykače a nachází se v motorovém prostoru. Jakmile je uzavírací zátka odpojena, vysokonapěťové
stykače, které dodávají vysoké napětí do vozidla, se nedokážou uzavřít.
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76. Otevřete kapotu. Pod kapotou se nenachází žádná další západka.
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as of 12/2022

77. Umístění servisního konektoru.
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78.
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79. Zatáhněte horní část nahoru, dokud nebude vidět nápis „OFF“ (Vypnuto). Posuvný díl nelze z hlavičky
vyjmout.
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80.
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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IDENTIFIKACE ELEKTROMOBILU

Identifikace podle charakteristických rysů vozu

1. VYSOKONAPĚŤOVÝ nabíjecí port
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Identifikace podle charakteristických rysů vozu

1. Označení Hybrid

Deaktivace VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUSTAVY
VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE JE VYSOKONAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NAPÁJENA!
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NA VOZIDLE OVĚŘTE, ŽE JSOU ODPOJENY VŠECHNY EXTERNÍ ZDROJE
NAPĚTÍ (např. elektrická nabíječka, elektrické nářadí atd.). Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k
závažnému poranění osob nebo úmrtí.

FUNKCE ODPOJENÍ VYSOKONAPĚŤOVÉ ELEKTROSOUSTAVY
Vyjmutím servisního konektoru dojde k odpojení vozidla od vysokého napětí. Vysokonapěťový
akumulátor zůstane pod proudem a nebezpečný. Neprořízněte kryt vysokonapěťového
akumulátoru. V žádném případě nesahejte do vysokonapěťových akumulátorů ani skříně. Pokud
je to možné, odizolujte vysokonapěťové součásti vozidla a zabraňte kontaktu s těmito součástmi.
Elektrická vozidla, která byla poškozena při nehodě, mohou mít poškozeny také bezpečnostní
systémy vysokonapěťové soustavy a mohou představovat nebezpečí zásahu vysokým elektrickým
proudem. Postupujte opatrně a při práci noste odpovídající ochranné pomůcky. Sundejte si

© Ford Motor Company

Page
155 of 257

FORD Kuga PHEV
as of 12/2022

jakékoliv kovové šperky, včetně hodinek a prstenů. Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k
závažnému poranění osob nebo úmrtí.
Zapalování je vypnuto – Vždy, když je zapalování vypnuto (a vozidlo se nenabíjí), je vysokonapěťová
soustava deaktivována.
Servisní konektor – Při každém vyjmutí servisního konektoru je vysokonapěťová soustava deaktivována.

Deaktivace vysokonapěťového systému – postup 1
Pokud nelze získat přístup ke 12V akumulátoru, přejděte ke 2. způsobu.
36. Zkontrolujte, zda je vysokonapěťová soustava pod napětím.
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37. Pokud je vysokonapěťová soustava aktivní, vypněte zapalování.
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38.
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39. Hybridní vozidla s náhradním kolem
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40. Odpojte kabel 12voltového akumulátoru.
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41. Hybridní vozidla bez náhradního kola

Deaktivace vysokonapěťového systému – postup 2
Systém vysokonapěťového akumulátoru využívá nízkonapěťovou uzavírací zátku, která rozepne 12V řídicí
napájecí obvod stykače a nachází se v motorovém prostoru. Jakmile je uzavírací zátka odpojena, vysokonapěťové
stykače, které dodávají vysoké napětí do vozidla, se nedokážou uzavřít.
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42. Otevřete kapotu. Pod kapotou se nenachází žádná další západka.
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43. Umístění servisního konektoru.
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as of 12/2022

44.
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FORD Kuga PHEV
as of 12/2022

45. Zatáhněte horní část nahoru, dokud nebude vidět nápis „OFF“ (Vypnuto). Posuvný díl nelze z hlavičky
vyjmout.
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FORD Kuga PHEV
as of 12/2022

46.
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FORD Mondeo
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Mondeo
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Mondeo
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Mondeo
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Mondeo
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Mondeo
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Mondeo
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Mondeo
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Mondeo
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Mondeo
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Mondeo
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí

© Ford Motor Company

Page
178 of 257

FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

Deaktivace VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUSTAVY
Úvodem
VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE JE VYSOKONAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NAPÁJENA!
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NA VOZIDLE OVĚŘTE, ŽE JSOU ODPOJENY VŠECHNY EXTERNÍ ZDROJE
NAPĚTÍ (např. elektrická nabíječka, elektrické nářadí atd.). Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k
závažnému poranění osob nebo úmrtí.

IDENTIFIKACE ELEKTROMOBILU

Identifikace podle identifikačního čísla vozidla (VIN)
Desátá číslice identifikačního čísla vozidla (VIN), určuje hybridní řadu vozidel.
POZICE ČÍSLIC VIN 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 a 10

VOZIDLO

WF0DXXWPC

Mondeo Hybrid
VZOROVÝ KÓD VIN

WF0DXXWPCEB12345

Identifikace podle charakteristických rysů vozu

1. Štítek HYBRIDNÍHO vozidla na obou předních dveřích a na zadních výklopných dveřích.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

Identifikace podle charakteristických prvků v motorovém prostoru

1. Hybridní vůz Mondeo má unikátní vzhled krytu motoru se zvýšeným profilem ikony “HYBRID”.

FUNKCE ODPOJENÍ VYSOKONAPĚŤOVÉ ELEKTROSOUSTAVY
Vyjmutím vysokonapěťového servisního konektoru dojde k odpojení vysokého napětí od vozidla.
Soustava vysokonapěťového akumulátoru zůstává pod proudem a je nebezpečná. Neprořízněte
kryt vysokonapěťového akumulátoru. V žádném případě neprorážejte akumulátory nebo kryt
akumulátoru. Pokud je to možné, odizolujte vysokonapěťové součásti vozidla a zabraňte kontaktu
s těmito součástmi.
Při nehodě elektromobilu může dojít k poškození bezpečnostních systémů vysokonapěťové
soustavy, což představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem. Postupujte opatrně a při práci
noste odpovídající ochranné pomůcky. Sundejte si jakékoliv kovové šperky, včetně hodinek
a prstenů. Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k závažnému poranění osob nebo úmrtí.
Zapalování je vypnuto (OFF) — Kdykoliv je zapalování VYPNUTO (a vozidlo se nedobíjí), tak je
vysokonapěťový systém deaktivován.
Vysokonapěťový servisní konektor — Kdykoliv je vysokonapěťový servisní konektor odpojen, tak je
vysokonapěťový systém deaktivován.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

Deaktivace

1. způsob
POZNÁMKA: Je nutné vypnout zapalování před odpojením 12V akumulátoru. Při zapnutém zapalování by mohl
vysokonapěťový systém zůstat aktivní.
Pokud není možné přistoupit k akumulátoru, přejděte ke 2. způsobu.
10. Zkontrolujte, zda je vysokonapěťová soustava napájena.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

11. Pokud je vysokonapěťový systém aktivní, stiskněte jednou tlačítko MOTOR START STOP.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

12. Sejměte kryt, abyste získali přístup k 12V akumulátoru.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

13. Odpojte kabel 12voltového akumulátoru.

2. způsob
POZNÁMKA: Pro získání přístupu k vysokonapěťovému servisnímu konektoru je nutné sklopit zadních 60 %
opěradla sedadla.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

14. Na horní straně opěradla vyhledejte odjišťovací páčku.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

15. Sejmutím krytu vytvořte přístup k hornímu servisnímu konektoru akumulátoru.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

16. je-li ve výbavě.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

17. Odpojte VYSOKONAPĚŤOVÝ SERVISNÍ KONEKTOR.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

Deaktivace VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUSTAVY
Úvodem
VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE JE VYSOKONAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NAPÁJENA!
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NA VOZIDLE OVĚŘTE, ŽE JSOU ODPOJENY VŠECHNY EXTERNÍ ZDROJE
NAPĚTÍ (např. elektrická nabíječka, elektrické nářadí atd.). Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k
závažnému poranění osob nebo úmrtí.

IDENTIFIKACE ELEKTROMOBILU

Identifikace podle identifikačního čísla vozidla (VIN)
Desátá číslice identifikačního čísla vozidla (VIN), určuje hybridní řadu vozidel.
POZICE ČÍSLIC VIN 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 a 10

VOZIDLO

WF0DXXWPC

Mondeo Hybrid
VZOROVÝ KÓD VIN

WF0DXXWPCEB12345

Identifikace podle charakteristických rysů vozu

1. Štítek HYBRIDU na obou předních dveřích.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

Identifikace podle charakteristických prvků v motorovém prostoru

1. Hybridní vůz Mondeo má unikátní vzhled krytu motoru se zvýšeným profilem ikony “HYBRID”.

FUNKCE ODPOJENÍ VYSOKONAPĚŤOVÉ ELEKTROSOUSTAVY
Vyjmutím vysokonapěťového servisního konektoru dojde k odpojení vysokého napětí od vozidla.
Soustava vysokonapěťového akumulátoru zůstává pod proudem a je nebezpečná. Neprořízněte
kryt vysokonapěťového akumulátoru. V žádném případě neprorážejte akumulátory nebo kryt
akumulátoru. Pokud je to možné, odizolujte vysokonapěťové součásti vozidla a zabraňte kontaktu
s těmito součástmi.
Při nehodě elektromobilu může dojít k poškození bezpečnostních systémů vysokonapěťové
soustavy, což představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem. Postupujte opatrně a při práci
noste odpovídající ochranné pomůcky. Sundejte si jakékoliv kovové šperky, včetně hodinek
a prstenů. Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k závažnému poranění osob nebo úmrtí.
Zapalování je vypnuto (OFF) — Kdykoliv je zapalování VYPNUTO (a vozidlo se nedobíjí), tak je
vysokonapěťový systém deaktivován.
Vysokonapěťový servisní konektor — Kdykoliv je vysokonapěťový servisní konektor odpojen, tak je
vysokonapěťový systém deaktivován.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

Deaktivace

1. způsob
POZNÁMKA: Je nutné vypnout zapalování před odpojením 12V akumulátoru. Při zapnutém zapalování by mohl
vysokonapěťový systém zůstat aktivní.
Pokud není možné přistoupit k akumulátoru, přejděte ke 2. způsobu.
62. Zkontrolujte, zda je vysokonapěťová soustava napájena.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

63. Pokud je vysokonapěťový systém aktivní, stiskněte jednou tlačítko MOTOR START STOP.

64. Sejměte kryt, abyste získali přístup k 12V akumulátoru.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

65. Odpojte kabel 12voltového akumulátoru.

2. způsob
POZNÁMKA: Pro získání přístupu k vysokonapěťovému servisnímu konektoru je nutné sklopit zadních 60 %
opěradla sedadla.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

66. Na horní straně opěradla vyhledejte odjišťovací páčku.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

67. Sejmutím krytu vytvořte přístup k hornímu servisnímu konektoru akumulátoru.
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FORD Mondeo "Hybrid"
as of 12/2022

68. Je-li ve výbavě.
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69. Odpojte VYSOKONAPĚŤOVÝ SERVISNÍ KONEKTOR.

© Ford Motor Company

Page
198 of 257

FORD Mustang
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Mustang
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Puma
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Puma mHEV
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Puma mHEV
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Ranger
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Ranger
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Ranger
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí

© Ford Motor Company

Page
206 of 257

FORD Ranger
as of 12/2022

1. Identifikace/rozpoznávání

Štítek na přední masce a zadních dveřích.

2. Imobilizace/stabilizace/zvedání
Znehybněte vozidlo
Vozidla s elektronickou parkovací brzdou

Zatáhněte parkovací brzdu.

Vozidla bez elektronické parkovací brzdy

Zatáhněte parkovací brzdu.

Místa přiložení zvedáku.
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FORD Ranger
as of 12/2022

Místa přiložení zvedáku/zvedací místa.

Vypněte zapalování

POZNÁMKA: Místo rádiového klíče lze také použít
karetní klíče nebo aplikaci pro smartphone.
Stiskněte tlačítko „START-STOP“ na hřebenu řízení.

3. Zakázat přímá nebezpečí / bezpečnostní předpisy
Odpojte 12V akumulátor

Odpojte připojení uzemnění (-)

4. Přístup k cestujícím

Typy skel:

© Ford Motor Company

1.

Vrstvené bezpečnostní sklo

2.

Tvrzené bezpečnostní sklo

Page
208 of 257

FORD Ranger
as of 12/2022

Typy skel:
1.

Vrstvené bezpečnostní sklo

2.

Tvrzené bezpečnostní sklo

5. Uložená energie / kapaliny / plyny / pevné látky

80l

12 V

6. V případě požáru

7. V případě ponoření
Po vyproštění vozidla z vody deaktivujte vysokonapěťový systém (viz kapitola 3) a nechte vodu odtéct. Používejte
vhodné ochranné pomůcky.

8. Tažení/přeprava/skladování
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FORD Ranger
as of 12/2022

Netahejte vozidlo, které mělo nehodu na hnacích
nápravách.

9. Důležité doplňující informace
10. Vysvětlení použitých piktogramů

hořlavé

Nebezpečí
pro zdraví
lidí

Vyjměte
inteligentní
klíč

Kapota

Ohrožení
životního
prostředí
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Vozidlo na
kapalné
palivo
skupiny 2

Vozidlo na
kapalné
palivo
skupiny 1

Pozor,
nebezpečí

K uhašení
požáru
použijte
velké
množství
vody

Použijte
infračervenou
termokameru
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FORD Ranger1
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD S-MAX
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD S-MAX
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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as of 12/2022

IDENTIFIKACE ELEKTROMOBILU

Identifikace podle charakteristických rysů vozu

1. Označení Hybrid

Deaktivace VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUSTAVY
VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE JE VYSOKONAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NAPÁJENA!
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NA VOZIDLE OVĚŘTE, ŽE JSOU ODPOJENY VŠECHNY EXTERNÍ ZDROJE
NAPĚTÍ (např. elektrická nabíječka, elektrické nářadí atd.). Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k závažnému
poranění osob nebo úmrtí.

FUNKCE ODPOJENÍ VYSOKONAPĚŤOVÉ ELEKTROSOUSTAVY
Vyjmutím servisního konektoru dojde k odpojení vozidla od vysokého napětí. Vysokonapěťový
akumulátor zůstane pod proudem a nebezpečný. Neprořízněte kryt vysokonapěťového
akumulátoru. V žádném případě nesahejte do vysokonapěťových akumulátorů ani skříně. Pokud
je to možné, odizolujte vysokonapěťové součásti vozidla a zabraňte kontaktu s těmito součástmi.
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FORD S-MAX - FHEV
as of 12/2022

Elektrická vozidla, která byla poškozena při nehodě, mohou mít poškozeny také bezpečnostní
systémy vysokonapěťové soustavy a mohou představovat nebezpečí zásahu vysokým elektrickým
proudem. Postupujte opatrně a při práci noste odpovídající ochranné pomůcky. Sundejte si
jakékoliv kovové šperky, včetně hodinek a prstenů. Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k
závažnému poranění osob nebo úmrtí.
Zapalování je vypnuto – Vždy, když je zapalování vypnuto (a vozidlo se nenabíjí), je vysokonapěťová soustava
deaktivována.
Servisní konektor – Při každém vyjmutí servisního konektoru je vysokonapěťová soustava deaktivována.

Deaktivace vysokonapěťového systému – postup 1
Pokud nelze získat přístup ke 12V akumulátoru, přejděte ke 2. způsobu.
90. Zkontrolujte, zda je vysokonapěťová soustava pod napětím.
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FORD S-MAX - FHEV
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91. Pokud je vysokonapěťová soustava aktivní, vypněte zapalování.
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FORD S-MAX - FHEV
as of 12/2022

92.
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FORD S-MAX - FHEV
as of 12/2022

93. Odpojte kabel 12voltového akumulátoru.

Deaktivace vysokonapěťového systému – postup 2
Systém vysokonapěťového akumulátoru využívá nízkonapěťovou uzavírací zátku, která rozepne 12V řídicí
napájecí obvod stykače a nachází se v motorovém prostoru. Jakmile je uzavírací zátka odpojena, vysokonapěťové
stykače, které dodávají vysoké napětí do vozidla, se nedokážou uzavřít.
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94. Otevřete kapotu. Pod kapotou se nenachází žádná další západka.
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FORD S-MAX - FHEV
as of 12/2022

95. Umístění servisního konektoru.
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96.
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97. Zatáhněte horní část nahoru, dokud nebude vidět nápis „OFF“ (Vypnuto). Posuvný díl nelze z hlavičky
vyjmout.
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as of 12/2022

98.

© Ford Motor Company

Page
224 of 257

FORD Streetka
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Tourneo Connect
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Tourneo Connect
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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1. Identifikace/rozpoznávání

Štítek na přední masce a zadních dveřích.

Dvě délky vozidla

2. Imobilizace/stabilizace/zvedání
Znehybněte vozidlo

Zatáhněte parkovací brzdu.
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Zvedací místa
1.

Zvedací místa

Vypněte zapalování

POZNÁMKA: Místo rádiového klíče lze také použít
karetní klíče nebo aplikaci pro smartphone.
Stiskněte tlačítko „START-STOP“ ve středové konzole.

3. Zakázat přímá nebezpečí / bezpečnostní předpisy
Odpojte 12V akumulátor

Odpojte připojení uzemnění (-)
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4. Přístup k cestujícím

Typy skel:
1.

Vrstvené bezpečnostní sklo

2.

Tvrzené bezpečnostní sklo

5. Uložená energie / kapaliny / plyny / pevné látky

55 l

12 V

6. V případě požáru
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7. V případě ponoření
Po vyproštění vozidla z vody deaktivujte vysokonapěťový systém (viz kapitola 3) a nechte vodu odtéct. Používejte
vhodné ochranné pomůcky.

8. Tažení/přeprava/skladování

Netahejte vozidlo, které mělo nehodu na hnacích
nápravách.

9. Důležité doplňující informace
10. Vysvětlení použitých piktogramů
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hořlavé

Nebezpečí
pro zdraví
lidí

Vyjměte
inteligentní
klíč

Kapota

Ohrožení
životního
prostředí

© Ford Motor Company

Vozidlo na
kapalné
palivo
skupiny 2

Vozidlo na
kapalné
palivo
skupiny 1

Pozor,
nebezpečí

K uhašení
požáru
použijte
velké
množství
vody

Použijte
infračervenou
termokameru
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FORD Tourneo Courier
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Tourneo Custom
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Tourneo Custom mHEV
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí

© Ford Motor Company

Page
236 of 257

FORD Transit 2014.5
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Transit 2014.5
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Transit 2014.5
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Transit 2014.5
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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FORD Transit Custom mHEV
as of 12/2022

Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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Deaktivace VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUSTAVY
Úvodem
VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE JE VYSOKONAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NAPÁJENA!
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NA VOZIDLE OVĚŘTE, ŽE JSOU ODPOJENY VŠECHNY EXTERNÍ ZDROJE
NAPĚTÍ (např. elektrická nabíječka, elektrické nářadí atd.). Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k
závažnému poranění osob nebo úmrtí.

IDENTIFIKACE ELEKTROMOBILU

Identifikace podle identifikačního čísla vozidla (VIN)
Desátá číslice identifikačního čísla vozidla (VIN), určuje hybridní řadu vozidel.
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POZICE ČÍSLIC VIN 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 a 10

VOZIDLO

WF0MXXTTG

Transit Custom PHEV
VZOROVÝ KÓD VIN

WF0MXXTTGKJ12345

Identifikace podle charakteristických rysů vozu

1. VYSOKONAPĚŤOVÝ nabíjecí port

FUNKCE ODPOJENÍ VYSOKONAPĚŤOVÉ ELEKTROSOUSTAVY
Vyjmutím servisního konektoru dojde k odpojení vozidla od vysokého napětí. Vysokonapěťový
akumulátor zůstane pod proudem a nebezpečný. Neprořízněte kryt vysokonapěťového
akumulátoru. V žádném případě nesahejte do vysokonapěťových akumulátorů ani skříně. Pokud
je to možné, odizolujte vysokonapěťové součásti vozidla a zabraňte kontaktu s těmito součástmi.
Elektrická vozidla, která byla poškozena při nehodě, mohou mít poškozeny také bezpečnostní
systémy vysokonapěťové soustavy a mohou představovat nebezpečí zásahu vysokým elektrickým
proudem. Postupujte opatrně a při práci noste odpovídající ochranné pomůcky. Sundejte si
jakékoliv kovové šperky, včetně hodinek a prstenů. Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k
závažnému poranění osob nebo úmrtí.
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Zapalování je vypnuto – Vždy, když je zapalování vypnuto (a vozidlo se nenabíjí), je vysokonapěťová
soustava deaktivována.
Servisní konektor – Při každém vyjmutí servisního konektoru je vysokonapěťová soustava deaktivována.

Deaktivace VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUSTAVY

1. způsob
Pokud nelze získat přístup ke 12V akumulátoru, přejděte ke 2. způsobu.
26. Zkontrolujte, zda je vysokonapěťová soustava pod napětím.
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27. Pokud je vysokonapěťová soustava aktivní, vypněte zapalování.

28.
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29.

30.
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31.
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32. Odpojte kabel 12voltového akumulátoru.
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2. způsob

33. Otevřete kapotu.

© Ford Motor Company

Page
254 of 257

FORD Transit Custom PHEV
as of 12/2022

34. Umístění servisního konektoru.
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35. K odjištění servisního konektoru otevřete červený zámek a stisknutím západky odjistěte konektor.
Zatáhněte horní část nahoru, dokud nebude vidět nápis „OFF“ (Vypnuto). Posuvný díl nelze z hlavičky
vyjmout.
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Poznámka: Na obrázku je znázorněn maximální možný rozsah výbavy.

Airbag

Vyvíječ uloženého plynu

Automatický systém

Plynová vzpěra /

ochrany proti převrácení

Předpjatá pružina

Nízké napětí akumu-

Ultrakondenzátor, nízko-

látoru

napěťový

Vysokonapěťový akumu-

Předepínač bezpeč-

Řídicí jednotka systému

Aktivní systém ochrany

nostního pásu

SRS

chodců

Vysokopevnostní zóna

Zóna vyžadující zvláštní
pozornost

Palivová nádrž

Palivové nádrže na plyn

Pojistný ventil

Vysokonapěťový

Vysokonapěťový

Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťové

Ultrakondenzátor,

látor

napájecí kabel

odpojovač

soustavy

vysokonapěťový

Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké

Pojistková skříňka,

Vysokonapěťová součást

napětí

deaktivace vysokého
napětí
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