
Karty ratunkowe 

 

W razie wypadku potrzebna jest każda pomoc. Producenci samochodów, ze służbami 

ratowniczymi - zwłaszcza strażą pożarną – i klubami motoryzacyjnymi, wspierają wspólnie 

publikację ustandaryzowanych kart ratunkowych. 

Karta ratunkowa to nic innego jak przeznaczony dla ratowników arkusz informacyjny w 

formacie A4, który przedstawia schemat danego pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi 

dla służb miejscami wzmocnień karoserii, rozmieszczenia poduszek powietrznych, czy też 

pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa. 

Karta dzięki zawartych w niej informacjom, pozwala ratownikom skrócić czas akcji 

ratowniczej nawet o kilka minut, które mogą okazać się kluczowe dla uratowania życia. 

Pojazdy firmy Honda udowodniły w międzynarodowych testach, że są jednymi z 

najbezpieczniejszych pojazdów. Jednakże nie można wykluczyć wypadków i związanych z 

nimi urazów. 

Karty ratownicze zostały opracowane w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami 

motoryzacyjnymi oraz organizacjami na rzecz ochrony i promocji przeciwpożarowej by 

przysłużyć się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. 



 

Nota prawna 

Wszystkie informacje zawarte w kartach ratunkowych przedstawiają stan w momencie 

produkcji danego pojazdu. Honda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez 

powiadomienia. Informacje zawarte w kartach są przeznaczone wyłącznie dla specjalistów 

ratownictwa technicznego, do użycia na miejscu wypadku i mogą być wykorzystywane tylko 

do tego celu. 
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bauteile

Besonderheiten:

Hochvoltanlage mit Gleichspannung bis 100 Volt! Hochvoltbauteile nicht berühren.

Erkennungsmerkmale Hybrid und Details, siehe Rückseite!
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wysokiego napięcia. Szczegóły i cechy układu hybrydowego opisano na następnej stronie.
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Lebensgefahr!

Hochvoltbauteile nicht berühren!

Erkennungsmerkmale:

 Schriftzug „Hybrid“ auf der Heckklappe.

 Schriftzug Motorraum „IMA“

Die Hochvoltbatterie befindet sich unter der Gepäckraumbodenabdeckung

Kennzeichnung der Hochvoltbatterie: Kennzeichnung der restlichen

Hochvoltbauteile:

Orange ummantelte Kabel, oder Kabelabdeckungen

Hochvoltanlage spannungsfrei 

schalten!

1. Zündung ausschalten

2. Minuspol von der Batterie 

 trennen, Abdeckung vom 

 Pluspol nehmen und die 

 Verbindung zwischen Pol A 

und Pol B trennen 

 (oder abschneiden).

Minuspol (-)

Pluspol (+)

Abdeckung

Stand: 10/2010

Niebezpieczeństwo!

Nie dotykać elementów układu wysokiego napięcia!

Akumulator wysokiego napięcia znajduje się pod podłogą w bagażniku

Oznaczenia na akumulatorze wysokiego napięcia:

Oznaczenia innych

elementów układu

wysokiego napięcia:

Odłączenie układu wysokiego

napięcia!

1. Wyłączyć zapłon.

2. Odłączyć przewód od bieguna

ujemnego akumulatora 12 V, zdjąć

osłonę i odłączyć przewód od

bieguna dodatniego (lub odciąć),

zabezpieczyć przewody przed

zwarciem.

Biegun dodatni (+)

Biegun ujemny ()

Osłona

Elementy charakterystyczne:
� Napis “Hybrid” na pokrywie bagażnika.
� Napis “IMA” w komorze silnika.
� Pomarańczowe przewody elektryczne lub osłony.
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Szczegóły:

Obwód wysokiego napięcia o napięciu stałym na poziomie 158V! Nie dotykać elementów obwodu

wysokiego napięcia. Szczegóły i cechy układu hybrydowego opisano na następnej stronie.
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Legenda

Civic 4D Hybrid
(FD3) od 2006 r.
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Stand: 08/2009

Hochvolt-

bauteile

Besonderheiten:

Hochvoltanlage mit Gleichspannung bis 100 Volt! Hochvoltbauteile nicht berühren.

Erkennungsmerkmale Hybrid und Details, siehe Rückseite!
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Szczegóły:

Obwód wysokiego napięcia o napięciu stałym na poziomie 100V! Nie dotykać elementów obwodu

wysokiego napięcia. Szczegóły i cechy układu hybrydowego opisano na następnej stronie.
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INSIGHT
(ZE2) od 2009 r.



Lebensgefahr!

Hochvoltbauteile nicht berühren!

Erkennungsmerkmale:

 • Schriftzug „Hybrid“ auf der Heckklappe.

 • Schriftzug Motorraum „IMA“

Die Hochvoltbatterie befindet sich unter der Gepäckraumbodenabdeckung

Kennzeichnung der Hochvoltbatterie: Kennzeichnung der restlichen

Hochvoltbauteile:

• Orange ummantelte Kabel, oder Kabelabdeckungen

Hochvoltanlage spannungsfrei schalten!

1. Zündung ausschalten

2. Beide Batteriepole der 12 Volt Batterie trennen

Niebezpieczeństwo!

Nie dotykać elementów układu wysokiego napięcia!

Akumulator wysokiego napięcia znajduje się pod podłogą w bagażniku

Oznaczenia na akumulatorze wysokiego napięcia:

Oznaczenia innych

elementów układu

wysokiego napięcia:

Odłączenie układu wysokiego napięcia!

1. Wyłączyć zapłon.

2. Odłączyć przewód od bieguna ujemnego akumulatora 12 V, i odłączyć przewód od

bieguna dodatniego.

Elementy charakterystyczne:
� Napis “Hybrid” na pokrywie bagażnika.
� Napis “IMA” w komorze silnika.
� Pomarańczowe przewody elektryczne lub osłony.
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CLARITY
(ZC4) od 2017 r.
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wysokiego

napięcia

Ogniwo paliwowe

Szczegóły:

Obwód wysokiego napięcia o napięciu stałym na poziomie

500V! Nie dotykać elementów obwodu wysokiego

napięcia. Szczegóły i cechy układu hybrydowego opisano

na następnej stronie.



Elementy charakterystyczne:
� Pomarańczowe przewody

elektryczne lub osłony.
� Naklejka ostrzegawcza w komorze

silnika.
� Napis Honda Fuel Cell.

Odłączenie układu wysokiego napięcia!

Wyłączyć zapłon, odłożyć pilota zdalnego sterowania w odległości co najmniej

10 m od samochodu lub odłączyć przewód od bieguna ujemnego akumulatora

12 V i wyjąć bezpiecznik główny.

Niebezpieczeństwo!

Nie dotykać elementów układu wysokiego napięcia!

Akumulator wysokiego napięcia znajduje się pod podłogą pojazdu

Oznaczenia na akumulatorze wysokiego napięcia: Oznaczenia innych elementów

układu wysokiego napięcia:

W przypadku pożaru proszę

zwrócić uwagę na:

Kierunek podejścia w przypadku pożaru

Kierunek, w którym wodór

może uchodzić w przypadku

pożaru (płomienie)

Kierunek podejścia w przypadku pożaru

Bezpiecznik główny

Akumulator 12V

Skrzynka bezpieczników



Legende

Airbag

Gas-

generator

Gurtstraffer
Kraftstoff-

tank

Gasdruck-

dämpfer

Karosserie-

verstärkung Steuergerät

12 Volt-

Batterie

JAZZ Hybrid
(GP1 5-Türer, ab 2011)

J

J
A
Z
Z
H
y
b
ri
d
(G

P
1
5
-T
ü
re
r,
a
b
2
0
1
1
)

Stand: 03/2011

Hochvolt-

bauteile

Besonderheiten:

Hochvoltanlage mit Gleichspannung bis 101 Volt! Hochvoltbauteile nicht berühren.

Erkennungsmerkmale Hybrid und Details, siehe Rückseite!
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Szczegóły:

Obwód wysokiego napięcia o napięciu stałym na poziomie 101V! Nie dotykać elementów obwodu

wysokiego napięcia. Szczegóły i cechy układu hybrydowego opisano na następnej stronie.
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JAZZ Hybrid
(GP1) od 2011 r.



Lebensgefahr!

Hochvoltbauteile nicht berühren!

Erkennungsmerkmale:

 • Schriftzug „Hybrid“ auf der Heckklappe.

 • Schriftzug Motorraum „IMA“

Die Hochvoltbatterie befindet sich unter der Gepäckraumbodenabdeckung

Kennzeichnung der Hochvoltbatterie: Kennzeichnung der restlichen

Hochvoltbauteile:

• Orange ummantelte Kabel, oder Kabelabdeckungen

Hochvoltanlage spannungsfrei schalten!

1. Zündung ausschalten

2. Beide Batteriepole der 12 Volt Batterie trennen

Niebezpieczeństwo!

Nie dotykać elementów układu wysokiego napięcia!

Akumulator wysokiego napięcia znajduje się pod podłogą w bagażniku

Oznaczenia na akumulatorze wysokiego napięcia:

Oznaczenia innych

elementów układu

wysokiego napięcia:

Odłączenie układu wysokiego napięcia!

1. Wyłączyć zapłon.

2. Odłączyć przewód od bieguna ujemnego akumulatora 12 V, i odłączyć przewód od

bieguna dodatniego.

Elementy charakterystyczne:
� Napis “Hybrid” na pokrywie bagażnika.
� Napis “IMA” w komorze silnika.
� Pomarańczowe przewody elektryczne lub osłony.



Karty i instrukcje dla służb ratowniczych 

 

Karta ratownicza to ujednolicony schemat pojazdu, który jest łatwy do odczytania dla służb 
ratowniczych, dzięki czemu może skrócić czas akcji ratowniczej nawet o 30%.  

 

 

Karta ratownicza przedstawia wzmocnienia konstrukcji pojazdu. Znajduje się w niej także 
rozkład kluczowych instalacji auta. Informacje te pomagają zespołowi ratowniczemu z 
maksymalną prędkością wydostać pasażerów z pojazdu. Kiedy dochodzi do groźnego 
wypadku, liczy się szybka i sprawna akcja ratownicza, dlatego każda sekunda jest niezwykle 
ważna. Wyposaż swój pojazd w kartę ratowniczą. Zostaw ratownikom informacje jak 
najszybciej wydostać Ciebie i pasażerów z pojazdu. 

 

 

 
 

https://www.hyundai.pl/Serwis/Karty_i_instrukcje_dla_sluzb_ratowniczych/?type=4321











