
Lexus GS 450 h
(HS19(a), od 02/2006)

Legenda                                                   dla pojazdu z aktywnym stabilizatorem, 2. Akumulator (12V)
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Besonderheiten:
Hochvoltanlage mit Gleichspannung bis 210 Volt und Wechselspannung 
bis 650 Volt! Hochvoltbauteile nicht berühren.
Erkennungsmerkmale und Details, siehe Rückseite!
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Poduszka powietrzna
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Generator gazowy
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Napinacz pasów bezpieczeństwa
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Wzmocnienie konstrukcji nadwozia
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Amortyzator gazowy
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Zbiornik paliwa
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Moduł sterujący
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Akumulator
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Akumulator wysokiego napięcia
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Uwagi szczególne:Urządzenie wys. napięcia z napięciem stałym do 210 V i zmiennym do 650 V. Nie dotykać akumulatora wysokiego napięcia.Znaki rozpoznawcze i szczegóły - zobacz na odwrocie strony.



Lebensgefahr!
Hochvoltbauteile nicht berühren!

Anmerkungen:
Bei Unfällen mit ausgelöstem Airbag ist die Hochvoltanlage spannungsfrei.
  • Zündung ausschalten.
  • 12 Volt-Batterie: Minus-Pol trennen.
Bei Unfällen mit nicht ausgelöstem Airbag.
  • Zündung ausschalten.
  • 12 Volt-Batterie: Minus-Pol trennen.

Die Hochvoltbatterie befindet sich unter der Gepäckraumverkleidung.
Kennzeichnung der Hochvoltbatterie:

Erkennungsmerkmale:
  • Schriftzug „HYBRID SYNERGY DRIVE“ auf
    der Heckklappe.
  • Schriftzug am Motor.  
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Znaki rozpoznawcze:
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Logo "HYBRID SYNERGY DRIVE" na tylnej klapie
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Logo na silniku
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Uwagi:
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W przypadkach z  wystrzeloną  lub niewystrzeloną poduszką powietrzną urządzenie wys. napięcia jest wolne od napięcia.
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· Wyłączyć zapłon· Akumulator 12V : odłączyć biegun ujemny
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Zagrożenie życia!
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Nie dotykać akumulatora wysokiego napięcia!   
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Akumulator wysokiego napięcia znajduje się pod podłogą bagażnika
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· Wyłącz zapłon· Akumulator 12V : odłącz biegun ujemny
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Przed przystąpieniem do działań ratowniczych: 
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