
Zestawienie modeli Porsche

Model Rok modelowy

9PA:

Cayenne/S/Turbo od 2003

 Cayenne/S/GTS/Turbo/Turbo S/Diesel od 2006

92A:

Cayenne/S/GTS/Turbo/Diesel/S Diesel/Turbo S od 2011

 Cayenne S Hybrid od 2011

Cayenne/S/GTS/Turbo/Diesel/S Diesel/Turbo S od 2015

 Cayenne S E-Hybrid od 2015

9AY:

Cayenne we wszystkich wersjach (za wyjątkiem 
wersji E-Hybrid)

od 2017

Cayenne E-Hybrid we wszystkich wersjach od 2018

987:

Boxster/S/Spyder od 2005

Cayman/S/R od 2006

991:

Modele 911 Coupé:
Carrera/S/4/4S/GTS/4 GTS/Turbo/Turbo S

od 2012

Modele 911 Cabrio:
Carrera/S/4/4S/GTS/4 GTS/Turbo/Turbo S

od 2012

911 GT3/RS od 2014

911 Targa 4/4S/GTS od 2014

911 R od 2016

911 GT2 RS od 2017

911 Speedster we wszystkich wersjach od 2019

992:

Modele 911 Coupé:
we wszystkich wersjach

od 2019

95B:

Macan/S/GTS/S Diesel/Turbo od 2014

918 Spyder:

918 Spyder od 2014

Model Rok modelowy

997:

Modele 911 Coupé: 
Carrera/S/4/4S/GTS/4 GTS

od 2005

Modele 911 Cabrio: 
Carrera/S/4/4S/GTS/4 GTS/Speedster

od 2005

911 Targa 4/4S od 2007

Modele 911 Coupé: Turbo/S od 2007

Modele 911 Cabrio: Turbo/S od 2008

911 GT3 od 2007

911 GT3 RS od 2007

911 GT2 od 2008

911 GT2 RS od 2011

970:

Panamera/S/4/4S/GTS/Turbo/Diesel/Turbo S 
(wraz z modelami Executive)

od 2010

Panamera S Hybrid od 2011

Panamera S E-Hybrid od 2014

971:

Panamera we wszystkich wersjach  
(za wyjątkiem wersji E-Hybrid)

od 2016

Panamera E-Hybrid we wszystkich wersjach od 2016

974:

Panamera Sport Turismo we wszystkich wersjach 
(za wyjątkiem wersji E-Hybrid)

od 2017

Panamera Sport Turismo E-Hybrid we wszystkich 
wersjach

od 2017

981:

Boxster/S/GTS od 2012

Cayman/S/GTS/GT4 od 2014

Boxster Spyder od 2015

718:

Boxster/S od 2016

Cayman/S od 2016

Taycan:

Taycan we wszystkich wersjach od 2019

Informacja prawna:

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Data: 12/2019



Informacja prawna:
Karty informacyjne Porsche dotyczące zabezpieczeń zostały stworzone specjalnie dla ratowników, którzy mają odpowiednie wykształcenie w zakresie ratowa-

nia osób uczestniczących w wypadkach drogowych, i mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

Zawierają one m.in. informacje na temat właściwości nadwozia, systemów bezpieczeństwa biernego oraz alternatywnych systemów napędu i przedstawiają 

maksymalne możliwe wersje wyposażenia.

Firma Porsche nie jest ekspertem w dziedzinie prowadzenia akcji ratowniczych. Dlatego też przed rozpoczęciem akcji wszyscy pracownicy służb ratowniczych 

sami muszą ocenić te informacje i na podstawie swojej wiedzy opracować strategię a także podejmować decyzje. Zalecamy, aby w ramach ćwiczeń służby 

ratownicze zapoznały się z naszymi reprezentacyjnymi samochodami Porsche w celu pełnego zrozumienia podanych tutaj informacji.

Niniejszy dokument wraz z wszystkimi częściami jest chroniony prawami autorskimi. Każde użycie w celach komercyjnych wymaga wcześniejszej pisemnej zgody 

Porsche AG. Dotyczy to w szczególności powielania, przetwarzania, edycji, tłumaczenia, sporządzania mikrofilmów i zapisywania i/lub opracowywania w systemach 

elektronicznych łącznie z bazami danych i usługami sieciowymi.

Porsche AG zastrzega sobie prawo do dopasowania lub zmiany w dowolnym momencie treści kart informacyjnych dotyczących zabezpieczeń. Podane tu infor-

macje były aktualne w chwili sporządzania karty. Porsche wyklucza jakiekolwiek zobowiązania dotyczące aktualizacji, zmiany lub zastąpienia tych informacji.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, Cayenne/S/Turbo (9PA)
SUV 
RM 2003 do RM 2005

Nr ID ENGB-01-710-0001 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, Cayenne/S/GTS/Turbo/Turbo S/Diesel 
(9PA) SUV 
RM 2006 do RM 2010

Nr ID ENGB-01-710-0002 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, Cayenne/S/GTS/Turbo/Diesel/S Diesel/
Turbo S (92A) SUV 
od RM 2011

Nr ID ENGB-01-710-0003 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Sprężyna 
gazowa

Zbiornik  
paliwa

Sterownik

Akumulator 
12 V

Miejsce odłą-
czenia instalacji 
wysokowoltowej

Akumulator 
wysokowoltowy

Przewód / 
podzespół 
wysokowoltowy

Porsche AG, Cayenne S Hybrid (92A)
SUV
od RM 2011

Nr ID ENGB-01-710-0004 Wersja 1 strona 1 z 5
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Identyfikacja samochodu i oznaczenia

Cechy rozpoznawcze Cayenne S Hybrid

Oznaczenia elementów systemu hybrydowego

Wszystkie przewody wysokowoltowe mają pomarańczową izolację.

Napis ‘Hybrid’ na osłonie silnika

Wszystkie podzespoły wysokowoltowe są oznaczone 
jednoznacznymi naklejkami ostrzegawczymi.

Napis ‘Hybrid’ na prawym i lewym błotniku

Ostrzeżenie na osłonie z tworzywa sztucznego w komorze 
silnika.

W zestawie wskaźników

A = wskaźnik E-Power, 
B = wskazanie READY, 
C = przepływ energii na wyświetlaczu wielofunkcyjnym
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa systemu hybrydowego

Wyłączenie systemu bezpieczeństwa biernego i układu wysokowoltowego

Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich lub śmiertelnych obrażeń 
w wyniku porażenia prądem w przypadku nieprawidłowej obsługi!

Na postoju silnik elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów!

Wypadek z zadziałaniem poduszek bezpieczeństwa i napinaczy pasów 
bezpieczeństwa

Wypadek bez zadziałania poduszek bezpieczeństwa i napinaczy pasów 
bezpieczeństwa

Nieuszkodzonych wtyczek, przewodów, gniazd instalacji wysokowoltowej można dotykać.

W przypadku nieprawidłowej obsługi podzespołów wysokowoltowych istnieje zagrożenie życia.

➜ Nie dotykać pracujących podzespołów wysokowoltowych.

➜ Nie uszkodzić pomarańczowych przewodów instalacji wysokowoltowej.

➜   Nawet po wyłączeniu napięcia w instalacji wysokowoltowej w akumulatorze wysokowoltowym może 
być jeszcze napięcie. Nie wolno uszkodzić ani otwierać akumulatora wysokowoltowego.

Nie zawsze można rozpoznać gotowość silnika do pracy po odgłosach, ponieważ na postoju silnik 
elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów.

➜ Samochód może być gotowy do jazdy nawet wówczas, gdy nie słychać odgłosu pracującego  
 silnika.

➜   Gdy włączony jest zakres jazdy „P” lub „N”, w zależności od stanu naładowania akumulatora  
wysokowoltowego silnik spalinowy może się samoczynnie uruchomić.

Podczas wypadku, w którym zadziałały poduszki bezpieczeństwa i napinacze pasów bezpieczeństwa, 
układ wysokowoltowy jest automatycznie wyłączany. 

Aby się upewnić, że silnik i systemy bezpieczeństwa są wyłączone, należy wykonać następujące 
czynności:

1. Ustaw kluczyk zapłonu w położeniu „OFF”.

2. Odłącz akumulator 12 V pod siedzeniem kierowcy.

Jeśli nie ma dostępu ani do zapłonu ani do akumulatora 12 V:

1. Rozłącz złącze wtykowe 12 V w bagażniku.

Inne sposoby dezaktywacji, które są opisane w instrukcji napraw (np. odłączenie wtyczki serwisowej), 
mogą wykonywać tylko osoby specjalnie przeszkolone. 
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Wyłączanie zapłonu

Odłączanie akumulatora 12 V

➜	 Systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa) są 
wyłączone. 

1.  Jeśli to możliwe, ustaw siedzenie kierowcy maksymalnie 
z tyłu (-1-).

2. Zdejmij fragment dywanika (-2-).

1. Obróć kluczyk zapłonu w położenie „OFF” (położenie 0).

3.  Odłącz przewód masy akumulatora 12 V w miejscu połącze-
nia śrubowego (-3-).

Opisany tutaj sposób dezaktywacji układu wysokowoltowego dotyczy zarówno samochodów z tradycyj-
nym kluczykiem, jak i tych z Porsche Entry & Drive.

➜  Po wyłączeniu układu wysokowoltowego nie ma w nim napięcia.

➜   Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeń-
stwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.
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Brak dostępu do zapłonu i akumulatora 12 V

Rozłączanie złącza wtykowego 12 V w bagażniku

1.  Otwórz osłonę bagażnika. 
Złącze wtykowe 12 V, które należy rozłączyć, znajduje się  
po lewej stronie akumulatora wysokowoltowego.

2.  Rozłącz złącze wtykowe 12 V.

➜  Po wyłączeniu układu wysokowoltowego nie ma w nim napięcia.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa) nadal 
są zasilane napięciem z instalacji elektrycznej samochodu 12 V.

Wypadki innego typu

Samochód w wodzie

Pożar samochodu

Pożar akumulatora

woda (H2O)

suchy piasek, dwutlenek węgla (CO2)

Nie ma niebezpieczeństwa, że nadwozie znajdzie się pod napięciem. Po wyciągnięciu samochodu:

1. poczekaj, aż woda wypłynie z wnętrza samochodu.

2. rozpocznij czynności związane z dezaktywacją układu wysokowoltowego.

Odpowiedni środek gaśniczy: 

Środek gaśniczy odpowiedni w przypadku 
pożaru akumulatora: 

Moduły akumulatora wybuchają w wysokiej temperaturze!

Jeśli akumulator wysokowoltowy rozgrzeje się nadmiernie, istnieje ryzyko wybuchu modułów 
akumulatora.

➜ Podczas walki z pożarem zachowaj zalecany bezpieczny odstęp.



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator 
12 V

Porsche AG, Cayenne/S/GTS/Turbo/Diesel/S Diesel/
Turbo S (92A) SUV
od RM 2015

Nr ID ENGB-01-710-0028 Wersja 2 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik  
paliwa

Sprężyna 
gazowa

Sterownik

Akumulator 
12 V

Skrzynka  
bezpieczników

Akumulator 
wysokowoltowy

Przewód / 
podzespół 
wysokowoltowy

Miejsce odłą-
czenia instalacji 
wysokowoltowej

Porsche AG, Cayenne S E-Hybrid (92A)
SUV
od RM 2015

Nr ID ENGB-01-710-0027 Wersja 2 strona 1 z 6
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Identyfikacja samochodu i oznaczenia

Cechy rozpoznawcze Cayenne S E-Hybrid – wyposażenie standardowe

Napis ‘e-hybrid’ na osłonie silnika

Napis ‘e-hybrid’ na drzwiach po lewej i prawej stronie

W zestawie wskaźników

A = stan naładowania akumulatora,  
B = wskaźnik E-Power,  
C = napis ‘e-hybrid’

Przyciski E-POWER i E-CHARGE na konsoli środkowej

Złącze do ładowania samochodu pod pokrywą z tyłu po lewej 
stronie samochodu
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Oznaczenia elementów systemu hybrydowego

Wszystkie przewody wysokowoltowe mają pomarańczową izolację.

Wszystkie podzespoły wysokowoltowe są oznaczone 
jednoznacznymi naklejkami ostrzegawczymi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa systemu hybrydowego

Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich lub śmiertelnych obrażeń w wyniku 
porażenia prądem w przypadku nieprawidłowej obsługi!

Nieuszkodzonych wtyczek, złączy, przewodów, gniazd instalacji wysokowoltowej można dotykać.

W przypadku nieprawidłowej obsługi podzespołów wysokowoltowych istnieje zagrożenie życia 
z powodu wysokiego napięcia i przepływu prądu przez ludzkie ciało.

➜  Nie dotykać pracujących podzespołów wysokowoltowych.

➜  Nie uszkodzić pomarańczowych przewodów instalacji wysokowoltowej.

➜   Nawet po wyłączeniu napięcia w instalacji wysokowoltowej w akumulatorze wysokowoltowym może 
być jeszcze napięcie. Nie wolno uszkodzić ani otwierać akumulatora wysokowoltowego.
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Wyłączenie systemu bezpieczeństwa biernego i układu wysokowoltowego

Na postoju silnik elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów!

Dezaktywacja układu wysokowoltowego

Nie zawsze można rozpoznać gotowość silnika do pracy po odgłosach, ponieważ na postoju silnik 
elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów.

➜  Samochód może być gotowy do jazdy nawet wówczas, gdy nie słychać odgłosu pracującego 
silnika.

➜   Gdy zapłon jest włączony, silnik spalinowy może się samoczynnie uruchomić w zależności od stanu 
naładowania akumulatora wysokowoltowego.

Podczas wypadku, w którym zadziałały poduszki bezpieczeństwa i napinacze pasów bezpieczeństwa, 
układ wysokowoltowy jest automatycznie wyłączany.

Aby mieć pewność, że układ wysokowoltowy jest wyłączony, zalecamy – w zależności od dostępności 
– skorzystać z głównego lub dodatkowego miejsca awaryjnego odłączenia jako metody dezaktywacji 
układu wysokowoltowego:

1.  Główne miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Ustaw kluczyk zapłonu 
w położeniu 'OFF' i odłącz wtyczkę serwisową 12 V (oznaczona flagą) z tyłu po prawej stronie 
bagażnika.

2.  Dodatkowe miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Ustaw kluczyk zapłonu 
w położeniu 'OFF' i wyjmij bezpiecznik nr 40 (oznaczony flagą) ze skrzynki bezpieczników z przodu 
po lewej stronie.

Inne sposoby dezaktywacji, które są opisane w instrukcji napraw (np. odłączenie wtyczki serwisowej), 
mogą wykonywać tylko osoby specjalnie przeszkolone.

Dezaktywacja systemów bezpieczeństwa biernego

Aby się upewnić, że systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów 
bezpieczeństwa) są wyłączone, wykonaj następujące czynności:

1.  Odłącz akumulator 12 V w przestrzeni na nogi kierowcy. Odczekaj 1 minutę po odłączeniu 
akumulatora 12 V.

2.  Wyłącz napięcie w układzie wysokowoltowym używając głównego lub dodatkowego miejsca 
odłączenia układu wysokowoltowego, aby mieć pewność, że w instalacji elektrycznej samochodu 
12 V nie ma już napięcia.
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Wyłączanie zapłonu

Główne miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: odłączanie wtyczki serwisowej 12 V z tyłu 
po prawej stronie bagażnika

1.  Odłącz wtyczkę serwisową 12 V.

2.  Odłącz -a- i otwórz -A- wtyczkę serwisową (oznaczona 
flagą -B-).

1.  Obróć kluczyk zapłonu w położenie „OFF” (położenie -0-).

Opisany tutaj sposób dezaktywacji układu wysokowoltowego dotyczy zarówno samochodów z tradycyj-
nym kluczykiem, jak i tych z Porsche Entry & Drive (układ zezwolenia na wejście bez kluczyka). W każ-
dym przypadku zawsze należy ustawić kluczyk zapłonu w położeniu 'OFF'.

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜   Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów 
bezpieczeństwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.

Dezaktywacja układu wysokowoltowego

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜   Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów 
bezpieczeństwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.

Dodatkowe miejsce awaryjnego odłączenia układu: wyjmowanie bezpiecznika numer 40 ze skrzynki 
bezpieczników po lewej stronie deski rozdzielczej

1.  Otwórz pokrywę skrzynki bezpieczników po lewej stronie 
deski rozdzielczej.

2.  Wyjmij bezpiecznik numer 40 (oznaczony flagą A).
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Odłączanie akumulatora 12 V

Upewnij się, że do samochodu nie jest podłączone żadne 
wspomaganie uruchamiania.

1.  Jeśli to możliwe, ustaw siedzenie kierowcy maksymalnie 
z tyłu (-1-).

2.  Zdejmij fragment dywanika (-2-) w przestrzeni na nogi przy 
przednim lewym siedzeniu.

3.  Odłącz przewód ujemny akumulatora 12 V w miejscu 
połączenia śrubowego (-3-) i zabezpiecz go przed 
przypadkowym kontaktem (-4-).

Wypadki innego typu

Samochód w wodzie

Pożar samochodu/akumulatora

Pożar akumulatora

woda (H2O), w dużych ilościach do schłodzenia 
akumulatora litowo-jonowego

suchy piasek, dwutlenek węgla (CO2)

Nie ma niebezpieczeństwa, że nadwozie znajdzie się pod napięciem. Po wyciągnięciu samochodu:

1. poczekaj, aż woda wypłynie z wnętrza samochodu i

2. rozpocznij czynności związane z dezaktywacją układu wysokowoltowego.

Odpowiedni środek gaśniczy: 

Środek gaśniczy odpowiedni w przypadku 
pożaru akumulatora: 

Ogniwa akumulatora wybuchają w wysokiej temperaturze!

Jeśli akumulator wysokowoltowy rozgrzeje się nadmiernie, istnieje ryzyko wybuchu modułów 
akumulatora.

➜ Podczas  walki z pożarem zachowaj zalecany bezpieczny odstęp.

Dezaktywacja systemów bezpieczeństwa biernego

➜  Oprócz tego wyłącz napięcie w układzie wysokowoltowym korzystając z miejsca awaryjnego 
odłączenia układu wysokowoltowego.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa) są 
wyłączone. 
Odczekaj 1 minutę po odłączeniu akumulatora 12 V.
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Porsche AG, Boxter/S/Spyder (987)
Cabriolet
od RM 2005
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Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, Cayman/S/R (987)
Coupé
od RM 2006

Nr ID ENGB-01-710-0006 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, 911 Carrera/S/4/4S/GTS/4 GTS/
Turbo/Turbo S (991) Coupé
od RM 2012

Nr ID ENGB-01-710-0018 Wersja 2 Strona 1



 

Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Pałąk  
zabezpieczający 
w razie  
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Sterownik

Akumulator

Zbiornik 
paliwa

Porsche AG, 911 Carrera/S/4/4S/GTS/4 GTS/
Turbo/Turbo S (991) Cabriolet
od RM 2012

Nr ID ENGB-01-710-0019 Wersja 2 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, 911 GT3/RS
(991) Coupé
od RM 2014

Nr ID ENGB-01-710-0022 Wersja 2 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, 911 Targa 4/4S/GTS
(991) Coupé
od RM 2014

Nr ID ENGB-01-710-0025 Wersja 2 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, 911 Carrera/S/4/4S/GTS/4 GTS
(997) Coupé
od RM 2005

Nr ID ENGB-01-710-0007 Wersja 1 Strona 1



 

Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Pałąk  
zabezpieczający 
w razie  
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Sterownik

Akumulator

Zbiornik 
paliwa

Porsche AG, 911 Carrera/S/4/4S/GTS/4 GTS/
Speedster (997) Cabriolet
od RM 2005

Nr ID ENGB-01-710-0008 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, 911 Targa 4/4S
(997) Coupé
od RM 2007

Nr ID ENGB-01-710-0009 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, 911 Turbo/S (997)
Coupé
od RM 2007

Nr ID ENGB-01-710-0010 Wersja 1 Strona 1



 

Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Pałąk  
zabezpieczający 
w razie  
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Sterownik

Akumulator

Zbiornik 
paliwa

Porsche AG, 911 Turbo/S (997)
Cabriolet
od RM 2007

Nr ID ENGB-01-710-0011 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, 911 GT3 (997)
Coupé
od RM 2007

Nr ID ENGB-01-710-0012 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, 911 GT3 RS (997)
Coupé
od RM 2007

Nr ID ENGB-01-710-0013 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, 911 GT2 (997)
Coupé
od RM 2008

Nr ID ENGB-01-710-0014 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, 911 GT2 RS (997)
Coupé
od RM 2011

Nr ID ENGB-01-710-0015 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Układ ochrony 
pieszych

Sprężyna 
gazowa

Sterownik

Akumulator

Zbiornik  
paliwa

Porsche AG, Panamera/S/4/4S/GTS/Turbo/Diesel/ 

Turbo S (970) Coupé (wraz z modelami Executive)
od RM 2010

Nr ID ENGB-01-710-0016 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik  
paliwa

Sprężyna 
gazowa

Sterownik

Akumulator 
12 V

Skrzynka  
bezpieczników

Akumulator 
wysokowoltowy

Przewód / 
podzespół 
wysokowoltowy

Układ ochrony 
pieszych

Porsche AG, Panamera S Hybrid (970)
Coupé
od RM 2011

Nr ID ENGB-01-710-0017 Wersja 1 strona 1 z 6



strona 2 z 6Wersja 1Nr ID ENGB-01-710-0017

Identyfikacja samochodu i oznaczenia

Cechy rozpoznawcze Panamera S Hybrid

Oznaczenia elementów systemu hybrydowego

Wszystkie przewody wysokowoltowe mają pomarańczową izolację.

Napis ‘Hybrid’ na osłonie silnika

Wszystkie podzespoły wysokowoltowe są oznaczone 
jednoznacznymi naklejkami ostrzegawczymi.

Napis ‘Hybrid’ na drzwiach po lewej i prawej stronie 

Ostrzeżenie na osłonie z tworzywa sztucznego w komorze 
silnika.

W zestawie wskaźników

A = wskaźnik E-Power, 
B = wskazanie READY, 
C = przepływ energii na wyświetlaczu wielofunkcyjnym
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa systemu hybrydowego

Wyłączenie systemu bezpieczeństwa biernego i układu wysokowoltowego

Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich lub śmiertelnych obrażeń w wyniku 
porażenia prądem w przypadku nieprawidłowej obsługi!

Nieuszkodzonych wtyczek, przewodów, gniazd instalacji wysokowoltowej można dotykać.

Na postoju silnik elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów!

W przypadku nieprawidłowej obsługi podzespołów wysokowoltowych istnieje zagrożenie życia.

➜ Nie dotykać pracujących podzespołów wysokowoltowych.

➜ Nie uszkodzić pomarańczowych przewodów instalacji wysokowoltowej.

➜   Nawet po wyłączeniu napięcia w instalacji wysokowoltowej w akumulatorze wysokowoltowym może 
być jeszcze napięcie. Nie wolno uszkodzić ani otwierać akumulatora wysokowoltowego.

Nie zawsze można rozpoznać gotowość silnika do pracy po odgłosach, ponieważ na postoju silnik 
elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów.

➜ Samochód może być gotowy do jazdy nawet wówczas, gdy nie słychać odgłosu pracującego  
 silnika.

➜  Gdy włączony jest zakres jazdy ‘P’ lub ‘N’, silnik spalinowy może się samoczynnie uruchomić 
w zależności od stanu naładowania akumulatora wysokowoltowego.
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Wyłączanie zapłonu

1.  Obróć kluczyk zapłonu w położenie „OFF” (położenie 0).

Opisany tutaj sposób dezaktywacji układu wysokowoltowego dotyczy zarówno samochodów z tradycyj-
nym kluczykiem, jak i tych z Porsche Entry & Drive.

➜ Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜   Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeń-
stwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie. 

Aby się upewnić, że silnik i systemy bezpieczeństwa są wyłączone, należy wykonać następujące czyn-
ności. Sposób dezaktywacji należy wybrać w zależności od dostępności w następującej kolejności:

1.  Ustaw kluczyk zapłonu w położeniu „OFF”. 
lub:

2.  Wyjmij bezpiecznik numer 46 ze skrzynki bezpieczników z przodu po lewej stronie. 
lub:

3.  Odłącz akumulator 12 V (ujemny biegun) w bagażniku. W przypadku tej metody upewnij się, że do 
samochodu nie jest podłączone żadne wspomaganie uruchamiania.

Inne sposoby dezaktywacji, które są opisane w instrukcji napraw (np. odłączenie wtyczki serwisowej), 
mogą wykonywać tylko osoby specjalnie przeszkolone.

Aby mieć pewność, że systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów 
bezpieczeństwa) są wyłączone, należy odłączyć akumulator 12 V w bagażniku. 

Podczas wypadku, w którym zadziałały poduszki bezpieczeństwa i napinacze pasów bezpieczeństwa, 
układ wysokowoltowy jest automatycznie wyłączany. 

Wypadek z zadziałaniem poduszek bezpieczeństwa i napinaczy pasów 
bezpieczeństwa

Wypadek bez zadziałania poduszek bezpieczeństwa i napinaczy pasów 
bezpieczeństwa
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➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeń-
stwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie. 

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa) są 
wyłączone.

Wyjmowanie bezpiecznika numer 46 ze skrzynki bezpieczników po lewej stronie deski rozdzielczej

Odłączanie akumulatora 12 V

1.  Otwórz pokrywę skrzynki bezpieczników po lewej stronie 
deski rozdzielczej.

2.  Wyjmij bezpiecznik numer 46.

1.   Upewnij się, że do samochodu nie jest podłączone żadne 
wspomaganie uruchamiania.

2.  Zdejmij osłonę akumulatora 12 V z tyłu 
po lewej stronie bagażnika.

3.  Odłącz przewód ujemny akumulatora 12 V i zabezpiecz go 
przed przypadkowym kontaktem. 
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Wypadki innego typu

Samochód w wodzie

Pożar samochodu

Pożar akumulatora

woda (H2O)

suchy piasek, dwutlenek węgla (CO2)

Nie ma niebezpieczeństwa, że nadwozie znajdzie się pod napięciem. Po wyciągnięciu samochodu:

1. poczekaj, aż woda wypłynie z wnętrza samochodu.

2. rozpocznij czynności związane z dezaktywacją układu wysokowoltowego.

Odpowiedni środek gaśniczy: 

Środek gaśniczy odpowiedni w przypadku 
pożaru akumulatora: 

Jeśli akumulator wysokowoltowy rozgrzeje się nadmiernie, istnieje ryzyko wybuchu modułów 
akumulatora.

➜ Podczas walki z pożarem zachowaj zalecany bezpieczny odstęp.

Moduły akumulatora wybuchają w wysokiej temperaturze!



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik  
paliwa 

Sprężyna 
gazowa

Sterownik

Akumulator 
12 V

Skrzynka  
bezpieczników

Akumulator 
wysokowoltowy

Przewód / 
podzespół 
wysokowoltowy

Miejsce odłą-
czenia instalacji 
wysokowoltowej

Układ ochrony 
pieszych

Kondensator

Porsche AG, Panamera S E-Hybrid (970)
Coupé
od RM 2014

Nr ID ENGB-01-710-0023 Wersja 2 strona 1 z 8
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Identyfikacja samochodu i oznaczenia

Cechy rozpoznawcze Panamera S Hybrid – wyposażenie standardowe

Napis ‘e-hybrid’ na osłonie silnika

Napis ‘e-hybrid’ na drzwiach po lewej i prawej stronie

W zestawie wskaźników

A = stan naładowania akumulatora 
B = E-wskaźnik Power, 
C = napis ‘e-hybrid’

Przyciski E-POWER i E-CHARGE 
na konsoli środkowej
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Złącze do ładowania samochodu pod pokrywą z tyłu po lewej 
stronie samochodu

Oznaczenia elementów systemu hybrydowego

Wszystkie przewody wysokowoltowe mają pomarańczową izolację.

Wszystkie podzespoły wysokowoltowe są oznaczone 
jednoznacznymi naklejkami ostrzegawczymi.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa systemu hybrydowego

Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich lub śmiertelnych obrażeń w wyniku 
porażenia prądem w przypadku nieprawidłowej obsługi!

Nieuszkodzonych wtyczek, przewodów, gniazd instalacji wysokowoltowej można dotykać.

W przypadku nieprawidłowej obsługi podzespołów wysokowoltowych istnieje zagrożenie życia.

➜ Nie dotykać pracujących podzespołów wysokowoltowych.

➜ Nie uszkodzić pomarańczowych przewodów instalacji wysokowoltowej.

➜   Nawet po wyłączeniu napięcia w instalacji wysokowoltowej w akumulatorze wysokowoltowym  
może być jeszcze napięcie. Nie wolno uszkodzić ani otwierać akumulatora wysokowoltowego.
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Wyłączenie systemu bezpieczeństwa biernego i układu wysokowoltowego

Na postoju silnik elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów!

Dezaktywacja układu wysokowoltowego

Nie zawsze można rozpoznać gotowość silnika do pracy po odgłosach, ponieważ na postoju silnik 
elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów.

➜ Samochód może być gotowy do jazdy nawet wówczas, gdy nie słychać odgłosu pracującego  
 silnika.

➜   Gdy zapłon jest włączony, silnik spalinowy może się samoczynnie uruchomić w zależności od stanu 
naładowania akumulatora wysokowoltowego.

Podczas wypadku, w którym zadziałały poduszki bezpieczeństwa i napinacze pasów bezpieczeństwa, 
układ wysokowoltowy jest automatycznie wyłączany.

Aby mieć pewność,że układ wysokowoltowy jest wyłączony, zalecamy – w zależności od dostępności 
– skorzystać z głównego lub dodatkowego miejsca awaryjnego odłączenia jako metody dezaktywacji 
układu wysokowoltowego:

1.  Główne miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Ustaw kluczyk zapłonu 
w położeniu 'OFF' i odłącz wtyczkę serwisową 12 V z tyłu w bagażniku.

2.  Dodatkowe miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Ustaw kluczyk zapłonu 
w położeniu 'OFF' i wyjmij bezpiecznik nr 46 ze skrzynki bezpieczników z przodu po lewej stronie.

Inne sposoby dezaktywacji, które są opisane w instrukcji napraw mogą wykonywać tylko osoby 
specjalnie przeszkolone.

Dezaktywacja systemów bezpieczeństwa biernego

Aby się upewnić, że systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów 
bezpieczeństwa) są wyłączone, wykonaj następujące czynności:

1.  Odłącz akumulator 12 V w przestrzeni na nogi kierowcy. Odczekaj 1 minutę po odłączeniu 
akumulatora 12 V.

2.  Wyłącz napięcie w układzie wysokowoltowym używając głównego lub dodatkowego miejsca 
odłączenia układu wysokowoltowego, aby mieć pewność, że nie ma napięcia w instalacji 
elektrycznej samochodu 12 V.
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Wyłączanie zapłonu

Główne miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: odłączanie wtyczki serwisowej 12 V z tyłu 
w bagażniku

1. Odłącz wtyczkę serwisową 12 V.

2. Odblokuj -a- i odłącz -A- wtyczkę serwisową.

1. Obróć kluczyk zapłonu w położenie „OFF” (położenie 0).

Opisany tutaj sposób dezaktywacji układu wysokowoltowego dotyczy zarówno samochodów z tradycyj-
nym kluczykiem, jak i tych z Porsche Entry & Drive (układ zezwolenia na wejście bez kluczyka).

➜ Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜   Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeń-
stwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.

Dezaktywacja układu wysokowoltowego

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeń-
stwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie. 

Dodatkowe miejsce awaryjnego odłączenia układu: wyjmowanie bezpiecznika numer 46 ze skrzynki 
bezpieczników po lewej stronie deski rozdzielczej

1.  Otwórz pokrywę skrzynki bezpieczników po lewej stronie 
deski rozdzielczej.

2.  Wyjmij bezpiecznik numer 46.
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Odłączanie akumulatora 12 V

1.   Upewnij się, że do samochodu nie jest podłączone żadne 
wspomaganie uruchamiania.

2.  Zdejmij osłonę akumulatora 12 V z tyłu po lewej stronie 
bagażnika.

3.  Odłącz przewód ujemny akumulatora 12 V i zabezpiecz go 
przed przypadkowym kontaktem. 

Dezaktywacja systemów bezpieczeństwa biernego

➜ Oprócz tego wyłącz napięcie w układzie wysokowoltowym korzystając z miejsca awaryjnego  
 odłączenia układu wysokowoltowego.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa)  
są wyłączone. 
Odczekaj 1 minutę po odłączeniu akumulatora 12 V.
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Wypadki innego typu

Samochód w wodzie

Pożar samochodu/akumulatora

Pożar akumulatora

woda (H2O), w dużych ilościach do schłodzenia akumulatora 
litowo-jonowego

suchy piasek, dwutlenek węgla (CO2)

Nie ma niebezpieczeństwa, że nadwozie znajdzie się pod napięciem. Po wyciągnięciu samochodu:

1. poczekaj, aż woda wypłynie z wnętrza samochodu.

2. rozpocznij czynności związane z dezaktywacją układu wysokowoltowego.

Odpowiedni środek gaśniczy: 

Środek gaśniczy odpowiedni w przypadku 
pożaru akumulatora: 

Ogniwa akumulatora wybuchają w wysokiej temperaturze!

Jeśli akumulator wysokowoltowy rozgrzeje się nadmiernie, istnieje ryzyko wybuchu modułów  
akumulatora.

➜ Podczas walki z pożarem zachowaj zalecany bezpieczny odstęp.



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, Boxter/S/GTS (981)
Cabriolet
od RM 2012

Nr ID ENGB-01-710-0020 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, Cayman/S/GTS/GT4 (981)
Coupé
od RM 2014

Nr ID ENGB-01-710-0021 Wersja 2 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, Boxter Spyder (981)
Cabriolet
od RM 2015

Nr ID ENGB-01-710-0029 Wersja 1 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, Macan/S/GTS/S Diesel/Turbo (95B)
SUV
od RM 2014

Nr ID ENGB-01-710-0024 Wersja 2 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Zbiornik  
paliwa

Skrzynka  
bezpieczników

Sterownik

Akumulator 
12 V

Miejsce odłą-
czenia instalacji 
wysokowoltowej

Akumulator 
wysokowoltowy

Przewód / 
podzespół 
wysokowoltowy

Porsche AG, 918 Spyder (918)
Cabriolet
od RM 2014
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Nadwozie

➜ Nadwozie jest w całości wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem  
 szklanym.

➜ Brak tradycyjnego wzmocnienia nadwozia.

Identyfikacja samochodu i oznaczenia

Cechy rozpoznawcze 918 Spyder - wyposażenie standardowe

Oznaczenia elementów systemu hybrydowego

Wszystkie przewody wysokowoltowe mają pomarańczową izolację.

Model 918 Spyder jest produkowany i dostarczany wyłącznie 
jako hybryda plug-in.

Napis ‘e-hybrid’ na lewym i prawym błotniku.

Złącze do ładowania samochodu z napisem ‘E-POWER’  
pod pokrywą z tyłu po prawej stronie samochodu.

Wszystkie podzespoły wysokowoltowe są oznaczone 
jednoznacznymi naklejkami ostrzegawczymi.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa systemu hybrydowego

Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich lub śmiertelnych obrażeń 
w wyniku porażenia prądem w przypadku nieprawidłowej obsługi!

Nieuszkodzonych wtyczek, złączy, przewodów, gniazd instalacji wysokowoltowej można dotykać.

W przypadku nieprawidłowej obsługi podzespołów wysokowoltowych istnieje zagrożenie życia 
z powodu wysokiego napięcia i przepływu prądu przez ludzkie ciało.

➜  Nie dotykać pracujących podzespołów wysokowoltowych.

➜  Nie uszkodzić pomarańczowych przewodów instalacji wysokowoltowej.

➜   Nawet po wyłączeniu napięcia w instalacji wysokowoltowej w akumulatorze wysokowoltowym może 
być jeszcze napięcie. Nie wolno uszkodzić ani otwierać akumulatora wysokowoltowego.
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Dezaktywacja układu wysokowoltowego i systemów bezpieczeństwa 
biernego

Na postoju silnik elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów!

Dezaktywacja układu wysokowoltowego

Nie zawsze można rozpoznać gotowość silnika do pracy po odgłosach, ponieważ na postoju silnik 
elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów.

➜ Samochód może być gotowy do jazdy nawet wówczas, gdy nie słychać odgłosu pracującego 
 silnika.

➜   Gdy zapłon jest włączony, silnik spalinowy może się samoczynnie uruchomić w zależności od stanu 
naładowania akumulatora wysokowoltowego.

Podczas wypadku, w którym zadziałały poduszki bezpieczeństwa i napinacze pasów bezpieczeństwa, 
układ wysokowoltowy jest automatycznie wyłączany.

Aby mieć pewność,że układ wysokowoltowy jest wyłączony, zalecamy – w zależności od dostępności 
– skorzystać z głównego lub dodatkowego miejsca awaryjnego odłączenia jako metody dezaktywacji 
układu wysokowoltowego:

1.  Główne miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Ustaw kluczyk zapłonu 
w położeniu 'OFF' i odłącz wtyczkę serwisową 12 V po prawej stronie w przestrzeni na nogi 
pasażera.

2.  Dodatkowe miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Ustaw kluczyk zapłonu 
w położeniu 'OFF' i wyjmij bezpiecznik numer B-6 (7,5 A) 'zacisk 30 – sterownik akumulatora 
wysokowoltowego' ze skrzynki bezpieczników po lewej stronie w przestrzeni na nogi kierowcy.

Inne sposoby dezaktywacji, które są opisane w instrukcji napraw (np. odłączenie wtyczki serwisowej), 
mogą wykonywać tylko osoby specjalnie przeszkolone.

Dezaktywacja systemów bezpieczeństwa biernego

Prawdopodobieństwo nieprawidłowego zadziałania systemów bezpieczeństwa biernego (poduszek 
powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa) zostanie zmniejszone dzięki wyjęciu bezpiecznika C-4 
ze skrzynki bezpieczników w przestrzeni na nogi pasażera (bezpiecznik sterownika poduszek 
powietrznych). Czas, jaki trzeba odczekać po wyjęciu bezpiecznika C-4, to 1 minuta.

Aby mieć pewność, że systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów 
bezpieczeństwa) są całkowicie wyłączone, należy odłączyć akumulatora 12 V w tunelu samochodu. 
Odczekaj 1 minutę po odłączeniu akumulatora 12 V.
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Wyłączanie zapłonu

Główne miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Odłączanie wtyczki serwisowej 12 V po prawej 
stronie w przestrzeni na nogi pasażera

1.  Otwórz pokrywę wtyczki serwisowej 12 V po prawej stronie 
w przestrzeni na nogi pasażera.

2.  Odblokuj wtyczkę serwisową '1'. 
Naciśnij blokadę nieco do tyłu i odblokuj wtyczkę serwisową 
‘2’.

1. Obróć kluczyk zapłonu w położenie „OFF” (położenie -0-).

Dezaktywacja układu wysokowoltowego

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜   Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów 
bezpieczeństwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.

Dodatkowe miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Wyjmowanie bezpiecznika B-6 ze skrzynki 
bezpieczników po lewej stronie w przestrzeni na nogi kierowcy

1.  Otwórz pokrywę skrzynki bezpieczników po lewej stronie 
w przestrzeni na nogi kierowcy.

2.  Wyjmij bezpiecznik numer B-6.

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜   Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów 
bezpieczeństwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.
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Odłączanie akumulatora 12 V

1.   Upewnij się, że do samochodu nie jest podłączone żadne 
wspomaganie uruchamiania.

2.  Zdejmij osłonę podwozia oraz pokrywę akumulatora 12 V 
w tunelu samochodu.

3.   Odłącz przewód ujemny akumulatora 12 V i zabezpiecz go 
przed przypadkowym kontaktem.

Dezaktywacja systemów bezpieczeństwa biernego

Wyjmowanie bezpiecznika C-4 ze skrzynki bezpieczników w przestrzeni na nogi pasażera

1.   Poluzuj zatrzask z tworzywa sztucznego ‘1’ i otwórz 
pokrywę skrzynki bezpieczników w przestrzeni na nogi 
pasażera.

2.  Wyjmij bezpiecznik numer C-4.

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜   Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów 
bezpieczeństwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.
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Wypadki innego typu

Samochód w wodzie

Pożar samochodu

Pożar akumulatora

woda (H2O), w dużych ilościach do schłodzenia 
akumulatorów litowo-jonowych.

suchy piasek, dwutlenek węgla (CO2)

Nie ma niebezpieczeństwa, że nadwozie znajdzie się pod napięciem. Po wyciągnięciu samochodu:

1. poczekaj, aż woda wypłynie z wnętrza samochodu.

2. rozpocznij czynności związane z dezaktywacją układu wysokowoltowego.

Odpowiedni środek gaśniczy: 

Alternatywny środek gaśniczy w przypadku 
pożaru akumulatora: 

Moduły akumulatora wybuchają w wysokiej temperaturze!

Jeśli akumulator wysokowoltowy rozgrzeje się nadmiernie, istnieje ryzyko wybuchu modułów 
akumulatora.

➜ Podczas walki z pożarem zachowaj zalecany bezpieczny odstęp.



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Strona 1Nr ID ENGB-01-710-0031 Wersja 1

Porsche AG, Boxster/S (718)
Cabriolet
od RM 2016



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Strona 1Nr ID ENGB-01-710-0030 Wersja 1

Porsche AG, 911 R (991)
Coupé
od RM 2016



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Strona 1Nr ID ENGB-01-710-0032 Wersja 2

Porsche AG, Cayman/S (718)
Coupé
od RM 2016



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik  
paliwa

Sprężyna 
gazowa

Sterownik

Akumulator

Kondensator

Układ ochrony 
pieszych

Strona 1Nr ID ENGB-01-710-0033 Wersja 3

Uwaga 48 V (opcjonalnie) 
Wyłącz zapłon!

Porsche AG, Panamera (971) we wszystkich 
wersjach (za wyjątkiem wersji E-Hybrid), Saloon
od RM 2016



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik  
paliwa

Sprężyna 
gazowa

Sterownik

Akumulator 
12 V

Skrzynka  
bezpieczników

Akumulator 
wysokowoltowy

Przewód / 
podzespół 
wysokowoltowy

Miejsce odłą-
czenia instalacji 
wysokowoltowej

Układ ochrony 
pieszych

Kondensator

strona 1 z 6Nr ID ENGB-01-710-0034 Wersja 3

Porsche AG, Panamera (971) S/Turbo S E-Hybrid
Limuzyna
od RM 2016

Uwaga 48 V (opcjonalnie)
Wyłącz zapłon!
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A =  oznaczenie ‘H’ na gałce

Identyfikacja samochodu i oznaczenia

Cechy rozpoznawcze Panamera S E-Hybrid – wyposażenie standardowe

Napis ‘e-hybrid’ na osłonie silnika

Napis ‘e-hybrid’ na drzwiach po lewej i prawej stronie

W zestawie wskaźników

B =  ‘ZERO EMISSION’
A =  ‘CHARGE’

Złącze do ładowania samochodu pod pokrywą z tyłu po lewej 
stronie samochodu



strona 3 z 6Nr ID ENGB-01-710-0034 Wersja 1

Oznaczenia elementów systemu hybrydowego

Wszystkie podzespoły wysokowoltowe i miejsca odłączenia 
układu wysokowoltowego są oznaczone jednoznacznymi 
naklejkami ostrzegawczymi/informacyjnymi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa systemu hybrydowego

Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich lub śmiertelnych obrażeń w wyniku 
porażenia prądem w przypadku nieprawidłowej obsługi!

Nieuszkodzonych wtyczek, złączy, przewodów, gniazd instalacji wysokowoltowej można dotykać.

 Wszystkie przewody wysokowoltowe mają pomarańczową izolację.

W przypadku nieprawidłowej obsługi podzespołów wysokowoltowych istnieje zagrożenie życia.

➜  Nie dotykać pracujących podzespołów wysokowoltowych.

➜  Nie uszkodzić pomarańczowych przewodów instalacji wysokowoltowej.

➜   Nawet po wyłączeniu napięcia w instalacji wysokowoltowej w akumulatorze wysokowoltowym  
może być jeszcze napięcie. Nie wolno uszkodzić ani otwierać akumulatora wysokowoltowego.
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Wyłączenie systemu bezpieczeństwa biernego i układu wysokowoltowego

Na postoju silnik elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów!

Dezaktywacja układu wysokowoltowego

Dezaktywacja systemów bezpieczeństwa biernego

Nie zawsze można rozpoznać gotowość silnika do pracy po odgłosach, ponieważ na postoju silnik 
elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów.

➜  Samochód może być gotowy do jazdy nawet wówczas, gdy nie słychać odgłosu pracującego 
silnika.

➜   Gdy zapłon jest włączony, silnik spalinowy może się samoczynnie uruchomić w zależności od stanu 
naładowania akumulatora wysokowoltowego.

Podczas wypadku, w którym zadziałały poduszki bezpieczeństwa i napinacze pasów bezpieczeństwa, 
układ wysokowoltowy jest automatycznie wyłączany.

Aby mieć pewność,że układ wysokowoltowy jest wyłączony, zalecamy – w zależności od dostępności 
– skorzystać z głównego lub dodatkowego miejsca awaryjnego odłączenia jako metody dezaktywacji 
układu wysokowoltowego:

1.  Główne miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Przełącz zapłon w położenie 
'OFF' i odłącz wtyczkę serwisową 12 V (oznaczona flagą) z przodu po lewej stronie komory silnika.

2.  Dodatkowe miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Przełącz zapłon w położenie 
'OFF' i wyjmij bezpiecznik nr 4 (oznaczony flagą) ze skrzynki bezpieczników po prawej stronie 
w przestrzeni na nogi pasażera.

Inne sposoby dezaktywacji, które są opisane w instrukcji napraw mogą wykonywać tylko osoby 
specjalnie przeszkolone.

Aby mieć pewność, że systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów 
bezpieczeństwa) są wyłączone,

1.  należy wyłączyć akumulator 12 V w bagażniku. Odczekaj 1 minutę po odłączeniu akumulatora 12 V.

2.  należy wyłączyć napięcie w układzie wysokowoltowym używając głównego lub dodatkowego 
miejsca odłączenia układu wysokowoltowego. Wówczas jest pewność, że w instalacji elektrycznej 
samochodu 12 V nie ma napięcia.



strona 5 z 6Nr ID ENGB-01-710-0034 Wersja 1

Wyłączanie zapłonu

1.  Zdejmij osłonę.

2.  Odłącz wtyczkę serwisową 12 V.

3.  Odblokuj -A- i odłącz -a- wtyczkę serwisową (oznaczoną flagą 
-B-).

1.  Ustaw zapłon w położeniu „OFF” (położenie 0).

Opisany tutaj sposób dezaktywacji układu wysokowoltowego dotyczy zarówno samochodów z tradycyj-
nym kluczykiem, jak i tych z Porsche Entry & Drive (układ zezwolenia na wejście bez kluczyka). W obu 
przypadkach należy najpierw przełączyć zapłon w położenie ‘OFF’.

Dezaktywacja układu wysokowoltowego

B

Dodatkowe miejsce odłączenia układu wysokowoltowego: wyjmowanie bezpiecznika ze skrzynki bezpieczników 
po prawej stronie w przestrzeni na nogi pasażera

1.  Otwórz pokrywę skrzynki bezpieczników z przodu po prawej 
stronie w przestrzeni na nogi pasażera.

2.  Zdejmij ramkę mocującą (B) z bloku bezpieczników.

3.  Wyjmij bezpiecznik numer 4 (oznaczony flagą A).

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeń-
stwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeń-
stwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.

Główne miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: odłączanie wtyczki serwisowej 12 V 
z przodu po lewej stronie komory silnika
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Odłączanie akumulatora 12 V

Wypadki innego typu

Samochód w wodzie

Pożar samochodu/akumulatora

Pożar akumulatora

Dezaktywacja systemów bezpieczeństwa biernego

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa) są 
wyłączone. 
Odczekaj 1 minutę po odłączeniu akumulatora 12 V.

1.  Upewnij się, że do samochodu nie jest podłączone żadne 
wspomaganie uruchamiania.

2.  Zdejmij osłonę akumulatora 12 V z tyłu po prawej stronie 
bagażnika.

3.  Odłącz przewód ujemny akumulatora 12 V i zabezpiecz go 
przed przypadkowym kontaktem.

Nie ma niebezpieczeństwa, że nadwozie znajdzie się pod napięciem. Po wyciągnięciu samochodu:

1.  poczekaj, aż woda wypłynie z wnętrza samochodu.

2.  rozpocznij czynności związane z dezaktywacją układu wysokowoltowego.

Odpowiedni środek gaśniczy:
woda (H2O), w dużych ilościach do schłodzenia 
akumulatora litowo-jonowego

Środki gaśnicze odpowiednie w przypadku 
pożaru akumulatora: suchy piasek, dwutlenek węgla (CO2)

Jeśli akumulator wysokowoltowy rozgrzeje się nadmiernie, istnieje ryzyko wybuchu modułów 
akumulatora.

➜  Podczas walki z pożarem zachowaj zalecany bezpieczny odstęp.

Ogniwa akumulatora wybuchają w wysokiej temperaturze!



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik  
paliwa

Sprężyna 
gazowa

Sterownik

Akumulator

Kondensator

Układ ochrony 
pieszych

Strona 1Nr ID ENGB-01-710-0035 Wersja 1

Uwaga 48 V (opcjonalnie) 
Wyłącz zapłon!

Porsche AG, Panamera Sport Turismo (974) we wszystkich 
wersjach (za wyjątkiem wersji E-Hybrid), Sport Turismo
od RM 2017



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Sprężyna 
gazowa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik paliwa

Sterownik

Akumulator

Porsche AG, 911 GT2 RS (991)
Coupé
od RM 2017

Nr ID ENGB-01-710-0036 Wersja 2 Strona 1



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik  
paliwa

Sprężyna 
gazowa

Sterownik

Akumulator 
12 V

Skrzynka  
bezpieczników

Akumulator 
wysokowoltowy

Przewód / 
podzespół 
wysokowoltowy

Miejsce odłą-
czenia instalacji 
wysokowoltowej

Układ ochrony 
pieszych

Kondensator

Nr ID ENGB-01-710-0037 Wersja 1 Strona 1

Porsche AG, Panamera Sport Turismo E-Hybrid 
(974) we wszystkich wersjach, Sport Turismo
od RM 2017

Uwaga 48 V (opcjonalnie)
Wyłącz zapłon!
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A =  oznaczenie ‘H’ na gałce

Identyfikacja samochodu i oznaczenia

Cechy rozpoznawcze Panamera Sport Turismo E-Hybrid – wyposażenie standardowe

Napis ‘e-hybrid’ na osłonie silnika

Napis ‘e-hybrid’ na drzwiach po lewej i prawej stronie

W zestawie wskaźników

B =  ‘ZERO EMISSION’
A =  ‘CHARGE’ 

Złącze do ładowania samochodu pod pokrywą z tyłu po lewej 
stronie samochodu
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Oznaczenia elementów systemu hybrydowego

Wszystkie podzespoły wysokowoltowe i miejsca odłączenia 
układu wysokowoltowego są oznaczone jednoznacznymi 
naklejkami ostrzegawczymi/informacyjnymi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa systemu hybrydowego

Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich lub śmiertelnych obrażeń w wyniku 
porażenia prądem w przypadku nieprawidłowej obsługi!

Nieuszkodzonych wtyczek, złączy, przewodów, gniazd instalacji wysokowoltowej można dotykać.

 Wszystkie przewody wysokowoltowe mają pomarańczową izolację.

W przypadku nieprawidłowej obsługi podzespołów wysokowoltowych istnieje zagrożenie życia.

➜  Nie dotykać pracujących podzespołów wysokowoltowych.

➜  Nie uszkodzić pomarańczowych przewodów instalacji wysokowoltowej.

➜   Nawet po wyłączeniu napięcia w instalacji wysokowoltowej w akumulatorze wysokowoltowym może 
być jeszcze napięcie. Nie wolno uszkodzić ani otwierać akumulatora wysokowoltowego.
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Wyłączenie systemu bezpieczeństwa biernego i układu wysokowoltowego

Na postoju silnik elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów!

Dezaktywacja układu wysokowoltowego

Dezaktywacja systemów bezpieczeństwa biernego

Nie zawsze można rozpoznać gotowość silnika do pracy po odgłosach, ponieważ na postoju silnik 
elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów.

➜  Samochód może być gotowy do jazdy nawet wówczas, gdy nie słychać odgłosu pracującego 
silnika.

➜   Gdy zapłon jest włączony, silnik spalinowy może się samoczynnie uruchomić w zależności od stanu 
naładowania akumulatora wysokowoltowego.

Podczas wypadku, w którym zadziałały poduszki bezpieczeństwa i napinacze pasów bezpieczeństwa, 
układ wysokowoltowy jest automatycznie wyłączany.

Aby mieć pewność,że układ wysokowoltowy jest wyłączony, zalecamy – w zależności od dostępności 
– skorzystać z głównego lub dodatkowego miejsca awaryjnego odłączenia jako metody dezaktywacji 
układu wysokowoltowego:

1.  Główne miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Przełącz zapłon w położenie 
'OFF' i odłącz wtyczkę serwisową 12 V (oznaczona flagą) z przodu po lewej stronie komory silnika.

2.  Dodatkowe miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Przełącz zapłon w położenie 
‘OFF’ i wyjmij bezpiecznik numer 10 (oznaczony flagą) ze skrzynki bezpieczników z przodu po pra-
wej stronie, która jest umieszczona w bagażniku po lewej stronie.

Inne sposoby dezaktywacji, które są opisane w instrukcji napraw mogą wykonywać tylko osoby 
specjalnie przeszkolone.

Aby mieć pewność, że systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów 
bezpieczeństwa) są wyłączone,

1.  należy wyłączyć akumulator 12 V w bagażniku. Odczekaj 1 minutę po odłączeniu akumulatora 12 V.

2.  należy wyłączyć napięcie w układzie wysokowoltowym używając głównego lub dodatkowego 
miejsca odłączenia układu wysokowoltowego. Wówczas jest pewność, że w instalacji elektrycznej 
samochodu 12 V nie ma napięcia.



strona 5 z 6Nr ID ENGB-01-710-0037 Wersja 1

Wyłączanie zapłonu

1.  Zdejmij osłonę.

2.  Odłącz wtyczkę serwisową 12 V.

3.  Odblokuj -A- i odłącz -a- wtyczkę serwisową (oznaczoną flagą 
-B-).

1.  Ustaw zapłon w położeniu „OFF” (położenie 0).

Opisany tutaj sposób dezaktywacji układu wysokowoltowego dotyczy zarówno samochodów z tradycyj-
nym kluczykiem, jak i tych z Porsche Entry & Drive (układ zezwolenia na wejście bez kluczyka). W obu 
przypadkach należy najpierw przełączyć zapłon w położenie ‘OFF’.

Dezaktywacja układu wysokowoltowego

B

Dodatkowe miejsce odłączenia układu wysokowoltowego: wyjmowanie bezpiecznika ze skrzynki bezpieczników 
po prawej stronie w przestrzeni na nogi pasażera

1.  Otwórz pokrywę skrzynki bezpieczników z przodu po prawej 
stronie w przestrzeni na nogi pasażera.

2.  Zdejmij ramkę mocującą (B) z bloku bezpieczników.

3.  Wyjmij bezpiecznik numer 4 (oznaczony flagą A).

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeń-
stwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeń-
stwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.

Główne miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: odłączanie wtyczki serwisowej 12 V 
z przodu po lewej stronie komory silnika
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Odłączanie akumulatora 12 V

Wypadki innego typu

Samochód w wodzie

Pożar samochodu/akumulatora

Pożar akumulatora

Dezaktywacja systemów bezpieczeństwa biernego

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa) są 
wyłączone. 
Odczekaj 1 minutę po odłączeniu akumulatora 12 V.

1.  Upewnij się, że do samochodu nie jest podłączone żadne 
wspomaganie uruchamiania.

2.  Zdejmij osłonę akumulatora 12 V z tyłu po prawej stronie 
bagażnika.

3.  Odłącz przewód ujemny akumulatora 12 V i zabezpiecz go 
przed przypadkowym kontaktem.

Nie ma niebezpieczeństwa, że nadwozie znajdzie się pod napięciem. Po wyciągnięciu samochodu:

1.  poczekaj, aż woda wypłynie z wnętrza samochodu.

2.  rozpocznij czynności związane z dezaktywacją układu wysokowoltowego.

Odpowiedni środek gaśniczy:
woda (H2O), w dużych ilościach do schłodzenia 
akumulatora litowo-jonowego

Środki gaśnicze odpowiednie w przypadku 
pożaru akumulatora: suchy piasek, dwutlenek węgla (CO2)

Jeśli akumulator wysokowoltowy rozgrzeje się nadmiernie, istnieje ryzyko wybuchu modułów 
akumulatora.

➜  Podczas walki z pożarem zachowaj zalecany bezpieczny odstęp.

Ogniwa akumulatora wybuchają w wysokiej temperaturze!



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik  
paliwa

Sprężyna 
gazowa

Sterownik

Akumulator

Kondensator

Układ ochrony 
pieszych

Nr ID ENGB-01-710-0038 Wersja 1 Strona 1

Uwaga 48 V (opcjonalnie) 
Wyłącz zapłon!

Porsche AG, Cayenne (9YA) we wszystkich 
wersjach (za wyjątkiem wersji E-Hybrid), SUV
od RM 2017



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz pasa  
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zbiornik  
paliwa

Sprężyna 
gazowa

Sterownik

Akumulator 
12 V

Skrzynka  
bezpieczników

Akumulator 
wysokowoltowy

Przewód / 
podzespół 
wysokowoltowy

Miejsce odłą-
czenia instalacji 
wysokowoltowej

Układ ochrony 
pieszych

Kondensator

Nr ID ENGB-01-710-0039 Wersja 1 strona 1 z 6

Uwaga 48 V (opcjonalnie) Wyłącz zapłon!

Porsche AG, Cayenne E-Hybrid (9YA) we wszystkich 
wersjach, SUV
od RM 2018
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B
A =  oznaczenie ‘H’ na gałce

B =   oznaczenie ‘E’ na gałce

Identyfikacja samochodu i oznaczenia

Cechy rozpoznawcze Panamera Cayenne E-Hybrid – wyposażenie standardowe

Napis ‘e-hybrid’ na osłonie silnika

Napis ‘e-hybrid’ na drzwiach po lewej i prawej stronie

W zestawie wskaźników

B =  ‘E-POWER’
A =  ‘CHARGE’ 

Złącze do ładowania samochodu pod pokrywą z tyłu po lewej 
stronie samochodu
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Oznaczenia elementów systemu hybrydowego

Wszystkie podzespoły wysokowoltowe i miejsca odłączenia 
układu wysokowoltowego są oznaczone jednoznacznymi 
naklejkami ostrzegawczymi/informacyjnymi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa systemu hybrydowego

Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich lub śmiertelnych obrażeń w wyniku 
porażenia prądem w przypadku nieprawidłowej obsługi!

Nieuszkodzonych wtyczek, złączy, przewodów, gniazd instalacji wysokowoltowej można dotykać.

 Wszystkie przewody wysokowoltowe mają pomarańczową izolację.

W przypadku nieprawidłowej obsługi podzespołów wysokowoltowych istnieje zagrożenie życia.

➜  Nie dotykać pracujących podzespołów wysokowoltowych.

➜  Nie uszkodzić pomarańczowych przewodów instalacji wysokowoltowej.

➜   Nawet po wyłączeniu napięcia w instalacji wysokowoltowej w akumulatorze wysokowoltowym może 
być jeszcze napięcie. Nie wolno uszkodzić ani otwierać akumulatora wysokowoltowego.
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Wyłączenie systemu bezpieczeństwa biernego i układu wysokowoltowego

Na postoju silnik elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów!

Dezaktywacja układu wysokowoltowego 

Dezaktywacja systemów bezpieczeństwa biernego

Nie zawsze można rozpoznać gotowość silnika do pracy po odgłosach, ponieważ na postoju silnik 
elektryczny nie wydaje żadnych odgłosów.

➜  Samochód może być gotowy do jazdy nawet wówczas, gdy nie słychać odgłosu pracującego 
silnika.

➜   Gdy zapłon jest włączony, silnik spalinowy może się samoczynnie uruchomić w zależności od stanu 
naładowania akumulatora wysokowoltowego.

Podczas wypadku, w którym zadziałały poduszki bezpieczeństwa i napinacze pasów bezpieczeństwa, 
układ wysokowoltowy jest automatycznie wyłączany.

Aby mieć pewność,że układ wysokowoltowy jest wyłączony, zalecamy – w zależności od dostępności 
– skorzystać z głównego lub dodatkowego miejsca awaryjnego odłączenia jako metody dezaktywacji 
układu wysokowoltowego:

1.  Główne miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Przełącz zapłon w położenie 
'OFF' i odłącz wtyczkę serwisową 12 V (oznaczona flagą) z przodu po lewej stronie komory silnika.

2.  Dodatkowe miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Przełącz zapłon w położenie 
‘OFF’ i wyjmij bezpiecznik numer 10 (oznaczony flagą) ze skrzynki bezpieczników z przodu po pra-
wej stronie, która jest umieszczona w bagażniku po lewej stronie.

Inne sposoby wyłączenia napięcia w układzie wysokowoltowym, które są opisane w instrukcji napraw 
mogą wykonywać tylko osoby specjalnie przeszkolone.

Aby mieć pewność, że systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów 
bezpieczeństwa) są wyłączone,

1.  należy wyłączyć akumulator 12 V w bagażniku. Odczekaj 1 minutę po odłączeniu akumulatora 12 V.

2.  należy wyłączyć napięcie w układzie wysokowoltowym używając głównego lub dodatkowego 
miejsca odłączenia układu wysokowoltowego. Wówczas jest pewność, że w instalacji elektrycznej 
samochodu 12 V nie ma napięcia.
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Wyłączanie zapłonu

1.  Zdejmij osłonę.

2.  Odłącz wtyczkę serwisową 12 V.

3.  Odblokuj -A- i odłącz -a- wtyczkę serwisową (oznaczoną 
flagą B).

1.  Ustaw zapłon w położeniu 'OFF' (położenie 0).

Opisany tutaj sposób dezaktywacji układu wysokowoltowego dotyczy zarówno samochodów z tradycyj-
nym kluczykiem, jak i tych z Porsche Entry & Drive (układ zezwolenia na wejście bez kluczyka). W obu 
przypadkach należy najpierw przełączyć zapłon w położenie ‘OFF’.

Dezaktywacja układu wysokowoltowego

Dodatkowe miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: Wyjmowanie bezpiecznika ze skrzynki 
bezpieczników po lewej stronie bagażnika

1.  Otwórz osłonę skrzynki bezpieczników po lewej stronie 
bagażnika

2.  Zdejmij ramkę mocującą (B) z bloku bezpieczników.

3.  Wyjmij bezpiecznik numer 10 (oznaczony flagą A).

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeń-
stwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.

➜  Po ok. 20 sekundach od wyłączenia układu wysokowoltowego nie będzie w nim już napięcia.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeń-
stwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.

Główne miejsce awaryjnego odłączenia układu wysokowoltowego: odłączanie wtyczki serwisowej 12 V 
z przodu po lewej stronie komory silnika

B

B

1.  W przypadku opcjonalnej zmieniarki DVD: zdejmij osłonę 
z lewej strony komory silnika.

2.  Zdejmij ramkę mocującą (B) z bloku bezpieczników.

3.  Wyjmij bezpiecznik numer 10 (oznaczony flagą A).
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Odłączanie akumulatora 12 V

Wypadki innego typu
Samochód w wodzie

Pożar samochodu/akumulatora

Dezaktywacja systemów bezpieczeństwa biernego

➜  Oprócz tego wyłącz napięcie w układzie wysokowoltowym korzystając z miejsca awaryjnego 
odłączenia.

➜  Systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa) są 
wyłączone. 
Odczekaj 1 minutę po odłączeniu akumulatora 12 V.

Upewnij się, że do samochodu nie jest podłączone żadne wspo-
maganie uruchamiania.

1.  Ustaw siedzenie pasażera jak najbardziej z tyłu.

2. Zdejmij fragment dywanika (-1-) w przestrzeni na nogi 
z przodu po lewej stronie.

3.  Odłącz przewód ujemny akumulatora 12 V (-2-) i zabezpiecz 
go przed przypadkowym kontaktem (-3-).

Nie ma niebezpieczeństwa, że nadwozie znajdzie się pod napięciem. Po wyciągnięciu samochodu:

1.  poczekaj, aż woda wypłynie z wnętrza samochodu.

2.  rozpocznij czynności związane z dezaktywacją układu wysokowoltowego.

Odpowiedni środek gaśniczy:
woda (H2O), w dużych ilościach do schłodzenia 
akumulatora litowo-jonowego

Jeśli akumulator wysokowoltowy rozgrzeje się nadmiernie, istnieje ryzyko wybuchu modułów 
akumulatora.

➜  Podczas walki z pożarem zachowaj zalecany bezpieczny odstęp.

Ogniwa akumulatora wybuchają w wysokiej temperaturze!

2
3

1
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Porsche AG, 911 (992) we wszystkich wersjach, 
Coupé
od RM 2019
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Porsche AG, 911 Speedster (991) we wszystkich 
wersjach, Cabriolet
od RM 2019
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Wysokie napięcie!

Główny wyłącznik awaryjny
układu wysokowoltowego

Dodatkowy wyłącznik awaryjny układu wysokowoltowego

Porsche AG, Taycan, we wszystkich wersjach,
Limousine od roku modelowego 2019
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1.  Identyfikacja samochodu / cechy szczególne

Porsche Taycan występuje tylko z napędem elektrycznym. 

Porsche Taycan można rozpoznać po kształcie nadwozia, umiesz-
czonym z tyłu logo (może go nie być) oraz specyficznych dla 
samochodu elektrycznego symbolach na desce rozdzielczej.

2.  Unieruchomienie / stabilizacja / podniesienie

Naciśnij przycisk P

Automatycznie włączony zostanie hamulec postojowy

3.  Eliminowanie zagrożeń bezpośrednich / zasady bhp

Wyłączanie zapłonu

Naciśnij przycisk START-STOP 
bez naciskania hamulca  
nożnego.

Brak odgłosów pracy silnika nie oznacza, że samochód jest 
wyłączony.

Układ wysokowoltowy zostaje automatycznie 
odłączony po wypadku z zadziałaniem podu-
szek powietrznych.

Wyłączenie układu wysokowoltowego

5m

Restart jest możliwy do momentu wyłączenia samochodu.

W pozostałych przypadkach można go wyłączyć w następujący sposób:
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Wyłączenie układu wysokowoltowego
Opcja 1 - główny wyłącznik awaryjny układu  
wysokowoltowego:
  Zdejmij osłonę.
1.  Odblokuj -A-  
2. i wyciągnij wtyczkę serwisową -a- (oznaczoną etykietą -B-).

Opcja 2 - dodatkowy wyłącznik (bezpiecznik) awaryjny układu wysokowoltowego:
1. Zdejmij boczną osłonę po prawej stronie bagażnika 
2.  Zdejmij ramkę mocującą (-K-) z bloku bezpieczników.
3.  Wyjmij bezpiecznik numer 1 (oznaczony etykietą -A-).

9J1.010.571

Po wyłączeniu układu wysokowoltowego odczekaj ok. 20 sekund, aby mieć 
pewność, że nie ma w nim już napięcia.

 Systemy bezpieczeństwa biernego, takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów 
bezpieczeństwa, są nadal zasilane napięciem z akumulatora 12 V w samochodzie.

Odłączanie akumulatora 12 V

Opcja 1 - odłączenie przewodu 12 V z przodu: 
1.  Zdejmij osłonę akumulatora 12 V z tyłu po prawej stronie bagażnika.
2.  Odłącz przewód ujemny akumulatora 12 V i zabezpiecz go przed 

przypadkowym kontaktem.

 Systemy bezpieczeństwa biernego 
(poduszki powietrzne i napinacze 
pasów bezpieczeństwa) są wyłączone.
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5.  Zmagazynowana energia / płyny / gazy / cząstki stałe w samochodzie

6.  W razie pożaru

AKUMULATOR 
LITOWO-JONOWY

NIGDY nie przecinaj, nie powoduj uszkodzenia ani nie dotykaj podzespołów oraz przewodów  
wysokowoltowych. Mogłoby to doprowadzić do poważnych obrażeń a nawet śmierci.

W przypadku pożaru samochodu użyj wody (H2O) w dużych ilościach

Ostrzeżenie: ponowny zapłon 
akumulatora 

Przewody wysokowoltowe mają kolor pomarańczowy.

Nie ma ryzyka, by napięcie z akumulatora zostało przeniesione na nadwozie samochodu.

Po wyciągnięciu samochodu:

1. odprowadzić wodę z samochodu

2. a następnie rozpocznij odłączanie układu wysokowoltowego (patrz rozdział 3)

7.  W przypadku zalania

Samochód umieść w bezpiecznej odległości 
od pozostałych samochodów

8.  Holowanie / transport / magazynowanie

9.  Ważne informacje dodatkowe

Ostrzeżenie: ponowny zapłon  
akumulatora  

Samochód można transportować tylko wtedy, gdy obie osie znajdują się na lawecie lub samochodzie 
służącym do przewozu pojazdów.

Dodatkowe informacje o pomocy w razie wypadku i holowania samochodów z układem wysokowolto-
wym można znaleźć na stronie https://www.vda.de/en/services/Publications/rescue-and-towing-of-
-vehicles-with-high-voltage-systems.html

4.  Dostęp do pasażerów

Aby móc wyciągnąć pasażerów, trzeba wiedzieć, które strefy nadwozia są wykonane ze stali o wysokiej 
wytrzymałości oraz znać podzespoły systemów bezpieczeństwa (w szczególności podzespoły pirotech-
niczne) – patrz strona 1. 

Unikaj dodatkowego uszkodzenia progów i podwozia podczas akcji ratunko-
wej (np. podparcie sprzętu hydraulicznego). 




