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Audi e-tron
5-дверна модель, починаючи з 2020 року 

400 V
LI ION

Подушка 
безпеки

Газогенератор Переднатягувач
ременя безпеки

Блок управління 
SRS

Активна система 
захисту 
пішоходів 

Автоматична 
система захисту 
в разі 
перекидання

Газова стійка / 
навантажена 
пружина

Високоміцні 
зони

Необхідна 
особлива увага 

Акумуляторна 
батарея 
(низька напруга)

Конденсатор 
(низька напруга)

Паливний бак Газовий балон Запобіжний 
клапан

Акумуляторна 
батарея 
(висока напруга)

Високовольтний 
кабель

Аварійний 
розмикач

Блок запобіжни-
ків (відключення 
високовольтної 
системи)

Конденсатор 
(висока напруга)

Аварійний роз-
микач (відклю-
чення високо-
вольтної системи)

Блок запобіжни-
ків (відключення
високовольтної 
системи)

Компонент 
високовольтної 
системи

Примітка: на ілюстрації показана максимально можлива комплектація.
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Audi e-tron
5-дверна модель, починаючи з 2020 

1. Як розпізнати електромобіль 

Зарядний порт Логотип

Логотипа може не бути (відмова під час замовлення машини)

Моторний відсік 
(помаранчевий кабель)

e-tron

2. Як знерухомлювати/знеструмлювати/піднімати автомобіль

  Знерухомте автомобіль

Натисніть кнопку «Р» і ввімкніть 
стоянкове гальмо.

Місця для упорів у разі піднімання автомобіля 

 Підхожі місця для упорів Високовольтна батарея

Вимкніть запалювання (на комбінації приладів повинен загорітись індикатор «OFF»)

Надавіть кнопку «START-STOP», не тиснучи на педаль гальма.

3. Як відключити високовольтну систему / техніка безпеки
Відключіть високовольтну систему

Спосіб 1: (Розмикач у моторному відсіку)

Електродвигун працює беззвучно. Стан електропривода показує індикатор на лівому боці 
комбінації приладів (OFF – вимкнений, READY – увімкнений).

e-tron Sportback

1
2

Замість пульта можна використову-
вати картку-ключ або додаток у 
смартфоні. (на момент видання не 
діє в Україні)

21 
Вийміть 
червоний 
фіксатор

Вийміть 
аварійний 
розмикач
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Audi e-tron
5-дверна модель, починаючи з 2020

Спосіб 2:(Запобіжник у багажному відсіку) 
Підніміть панель підлоги     Зніміть кришку блока запобіжників Вийміть запобіжник.

Якщо в результаті ДТП спрацювали подушки безпеки, високовольтна система 
відключається автоматично.                                                                                                
Знеструмлюється система приблизно через 20 секунд після відключення.

Від’єднайте АКБ 12 В:

АКБ 12 В розташована в передній частині автомобіля, під кришкою (перед лобовим склом).

Мінусовий (чорний) провід АКБ 
кріпиться болтом до кузова: до стінки 
моторного відсіку (1) або до 
амортизаційної стійки (2).     
Негативний термінал батареї можна 
від’єднати від кузову тут. Тут можна 
від’єднати заземлення.

Аварійне від’єднання зарядного кабелю

Зніміть кришку Вийміть жовту рукоятку з кільцем Від’єднайте зарядний кабель

4. Доступ до пасажирського відсіку
Види скла:

 Ламіноване безосколкове скло 
(триплекс)  

Одношарове безосколкове скло

Бічні стекла також можуть бути 
ламінованими безосколковими.

5. Зберігання батарей/рідин/газів/твердих речовин

400 V

1 2 3

Не торкайтесь, не ріжте або відкривайте високовольтні компоненти або 
високовольтну батарею
Надівайте відповідні засоби індивідуального захисту.

1 2

1 2 3

1 2

3

1

2

3
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Audi e-tron
5-дверна модель, починаючи з 2020

12 V

6. У разі загоряння

7. У разі занурення автомобіля у воду

8. Буксирування/евакуація/зберігання автомобіля

9. Важлива додаткова інформація

10. Значення використовуваних знаків

Вогненебез-
печно

Вибухоне-
безпечно

Їдка речовина,
подразнює шкіру

Небезпечно 
для здоров’я

Небезпечно 
для довкілля

Електромобіль Висока напруга! Небезпечно!

Гасити вогонь 
великою 
кількістю води

Літій-іонна 
батарея

Небезпечна 
напруга

Відкрийте 
капот

Відкрийте 
багажник

Використовуйте
 тепловізор

Заберіть 
смарт-ключ

Витікання охолоджувальної рідини з контуру охолодження високовольтної 
батареї може спровокувати теплову реакцію в батареї.       

Стежте за температурою високовольтної батареї.

У разі пошкодження чи неправильного поводження літій-іонна батарея може 
зайнятися (зразу або із затримкою). Навіть якщо вогонь погасили, батарея 
може загорітися знову. 
Надівайте відповідні засоби індивідуального захисту.

Витягнувши автомобіль з води, передусім відключіть високовольтну систему (див. розділ 3) і 
дочекайтеся, поки стече вода. Надівайте відповідні засоби індивідуального захисту.

Літій-іонна батарея може самозайматися й навіть повторно загорятися 
після гасіння вогню.

Якщо автомобіль потрапив у ДТП або високовольтна батарея пошкоджена (навіть якщо є 
підозра): Відключіть високовольтну систему (див. розділ 3). Зупиніть автомобіль у безпечному
місці на відстані щонайменше 5 метрів від будівель та іншого транспорту (зона ізоляції).

Якщо автомобіль потрапив у ДТП, не 
буксируйте його з опорою на ведучі осі.




