
 

Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 
Zbiornik paliwa 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

Klasa B F-CELL Tourer typ 245, od 2010 Mercedes-Benz

 

  

  

Akumulator 12 V 1 Akumulator wysokiego napi
cia 

2 zbiornik wodoru 3 Wy cznik wysokiego napi
cia 

4
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Instalacja wysokiego napi cia

 

Naklejka ostrzegaj ca o wysokim napi ciu

Wszystkie komponenty instalacji wysokiego napi cia s  oznaczone

odpowiednimi naklejkami ostrzegawczymi. Przewody wysokiego

napi cia maj  kolor pomara czowy. 

Instalacja wodorowa

 

Naklejka ostrzegaj ca o wodorze

Komponenty instalacji wodorowej s  oznaczone odpowiednimi

naklejkami ostrzegawczymi, podobnie jak obydwa przewody wodoru

mi dzy ogniwem paliwowym a modu em anod. 

Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  w komorze silnika u góry spr arki uk adu klimatyzacji (3) po lewej stronie, patrz c w kierunku jazdy. 

 

Poci gn  pier cie  zabezpieczaj cy (1) w gór  / od czy  wtyk (2)

Klasa B F-CELL Tourer typ 245, od 2010 Mercedes-Benz
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Identy kacja pojazdu

 

Klasa B F-CELL Tourer typ 245, od 2010 Mercedes-Benz

Króciec tankowania wodoru (H ) 

 

1 Klapa tylna z prawej strony 

 

2
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

Klasa A E-CELL limuzyna, typ 169, od 2010 Mercedes-Benz

 

  

  

Akumulator 12 V 1 Akumulator wysokiego napi
cia 

2
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Identy kacja pojazdu

 

Klasa A E-CELL limuzyna, typ 169, od 2010 Mercedes-Benz

Gniazdo adowania instalacji wysokiego
napi cia 

 

1 Klapa tylna z prawej strony 

 

2
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Legenda

Poduszka powietrzna Generator gazu 
Napinacz pasa bezpie
cze stwa 

Amortyzator gazowy 

 
Zbiornik paliwa 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

 Alternatywny wy cznik
wysokiego napi cia 

 
System ochrony pieszych 

Klasa C HYBRID Limuzyna typ 205, od 2014 Mercedes-Benz

 

  

  

akumulator g ówny 1 akumulator dodatkowy 2 Akumulator wysokiego napi
cia 

3 Wy cznik wysokiego napi
cia 

4

alternatywny wy cznik wyso
kiego napi cia 

5
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  w komorze silnika z prawej strony, patrz c w kierunku jazdy, obok zbiornika wyrównawczego p ynu

ch odz cego. 

 

Wy cznik wysokiego napi cia w komorze silnika, Nacisn  blokad  (1) i wyj  prze cznik (2)

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  pod os on  skrzynki bezpieczników z lewej strony w kokpicie. Jest oznaczony naklejk

informacyjn . 

 

Naklejka z informacj  o alternatywnym wy czniku wysokiego napi cia

Wskazówka

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia nale y

wykorzystywa  tylko wtedy, gdy dost p do wy cznika wysokiego

napi cia w komorze silnika jest niemo liwy.

Klasa C HYBRID Limuzyna typ 205, od 2014 Mercedes-Benz
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Zdj  os on  (1) skrzynki bezpieczników / przeci  przewód w oznaczonym miejscu (2)

Identy kacja pojazdu

 

Klasa C HYBRID Limuzyna typ 205, od 2014 Mercedes-Benz

Prawy b otnik 

 

1 Lewy b otnik 

 

2 Klapa baga nika z prawej strony 3
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

 Alternatywny wy cznik
wysokiego napi cia 

Klasa B ELECTRIC DRIVE Tourer typ 242, od 2014 Mercedes-Benz

 

  

  

Akumulator 12 V 1 Akumulator wysokiego napi
cia 

2 Gniazdo adowania instalacji
wysokiego napi cia 

3 Wy cznik wysokiego napi
cia 

4

alternatywny wy cznik wyso
kiego napi cia 

5
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  za nak adk  boczn  tablicy rozdzielczej z lewej strony, patrz c w kierunku jazdy. Jest on oznaczony

symbolem . 

 

Usun  nak adk  boczn  (1) z tablicy rozdzielczej i od czy  wtyk (2).

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cie znajduje si  pod nak adk  we wn ce na nogi po stronie pasa era. Jest oznaczony naklejk

informacyjn . 

 

Naklejka informacyjna alternatywnego wy cznika wysokiego napi cia

Wskazówka

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia nale y

wykorzystywa  tylko wtedy, gdy dost p do wy cznika wysokiego

napi cia w tablicy rozdzielczej jest niemo liwy.

Klasa B ELECTRIC DRIVE Tourer typ 242, od 2014 Mercedes-Benz
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Odchyli  nak adk  we wn ce na nogi (1) do ty u/ przeci  przewód w oznakowanym miejscu (2)

Identy kacja pojazdu

 

Klasa B ELECTRIC DRIVE Tourer typ 242, od 2014 Mercedes-Benz

Zestaw wska ników 

 

1 Gniazdo adowania instalacji wysokiego
napi cia 

 

2 Klapa tylna z prawej strony 3
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Legenda

Poduszka powietrzna Generator gazu 
Napinacz pasa bezpie
cze stwa 

Amortyzator gazowy 

 
Zbiornik paliwa 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

 Alternatywny wy cznik
wysokiego napi cia 

 
System ochrony pieszych 

Klasa C HYBRID Kombi typ 205, Od 2014 Mercedes-Benz

 

  

  

akumulator g ówny 1 akumulator dodatkowy 2 Akumulator wysokiego napi
cia 

3 Wy cznik wysokiego napi
cia 

4

alternatywny wy cznik wyso
kiego napi cia 

5
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  w komorze silnika z prawej strony, patrz c w kierunku jazdy, obok zbiornika wyrównawczego p ynu

ch odz cego.

 

Wy cznik wysokiego napi cia w komorze silnika, Nacisn  blokad  (1) i wyj  prze cznik (2)

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  pod os on  skrzynki bezpieczników z lewej strony w kokpicie. Jest oznaczony naklejk

informacyjn . 

 

Naklejka z informacj  o alternatywnym wy czniku wysokiego napi cia

Wskazówka

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia nale y

wykorzystywa  tylko wtedy, gdy dost p do wy cznika wysokiego

napi cia w komorze silnika jest niemo liwy.

 

Klasa C HYBRID Kombi typ 205, Od 2014 Mercedes-Benz
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Zdj  os on  (1) skrzynki bezpieczników / przeci  przewód w oznaczonym miejscu (2)

Identy kacja pojazdu

 

Klasa C HYBRID Kombi typ 205, Od 2014 Mercedes-Benz

Prawy b otnik 

 

1 Lewy b otnik 

 

2 Klapa baga nika z prawej strony 3
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 
Zbiornik paliwa 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

 Alternatywny wy cznik
wysokiego napi cia 

 
System ochrony pieszych 

Klasa C HYBRID PLUS Limuzyna typ 205, od 2015 Mercedes-Benz

 

  

  

akumulator g ówny 1 akumulator dodatkowy 2 Akumulator wysokiego napi
cia 

3 Wy cznik wysokiego napi
cia 

4

alternatywny wy cznik wyso
kiego napi cia 

5 Gniazdo adowania instalacji
wysokiego napi cia 

6
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  w komorze silnika z prawej strony, patrz c w kierunku jazdy, obok zbiornika wyrównawczego p ynu

ch odz cego. 

 

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  pod os on  skrzynki bezpieczników z lewej strony w kokpicie. Jest oznaczony naklejk

informacyjn . 

 

Naklejka z informacj  o alternatywnym wy czniku wysokiego napi cia

Wskazówka

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia nale y

wykorzystywa  tylko wtedy, gdy dost p do wy cznika wysokiego

napi cia w baga niku jest niemo liwy.

 

Zdj  os on  (1) skrzynki bezpieczników / przeci  przewód w oznaczonym miejscu (2)

Klasa C HYBRID PLUS Limuzyna typ 205, od 2015 Mercedes-Benz
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Identy kacja pojazdu

 

Klasa C HYBRID PLUS Limuzyna typ 205, od 2015 Mercedes-Benz

Prawy b otnik 

 

1 Lewy b otnik 

 

2 Klapa baga nika z prawej strony 3

Gniazdo adowania instalacji wysokiego
napi cia 

 

4
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 
Zbiornik paliwa 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

 Alternatywny wy cznik
wysokiego napi cia 

 
System ochrony pieszych 

Klasa C HYBRID PLUS Kombi typ 205, Od 2015 Mercedes-Benz

 

  

  

akumulator g ówny 1 akumulator dodatkowy 2 Akumulator wysokiego napi
cia 

3 Wy cznik wysokiego napi
cia 

4

alternatywny wy cznik wyso
kiego napi cia 

5 Gniazdo adowania instalacji
wysokiego napi cia 

6
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  w komorze silnika z prawej strony, patrz c w kierunku jazdy, obok zbiornika wyrównaw- czego p ynu

ch odz cego.

 

Wy cznik wysokiego napi cia w komorze silnika,

Nacisn  blokad  (1) i wyj  prze cznik (2)

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  pod os on  skrzynki bezpieczników z lewej strony w kokpicie. Jest oznaczony naklejk

informacyjn . 

 

Naklejka z informacj  o alternatywnym wy czniku wysokiego napi cia

Wskazówka

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia nale y

wykorzystywa  tylko wtedy, gdy dost p do wy cznika wysokiego

napi cia w komorze silnika jest niemo liwy.

Klasa C HYBRID PLUS Kombi typ 205, Od 2015 Mercedes-Benz
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Zdj  os on  (1) skrzynki bezpieczników / przeci  przewód w oznaczonym miejscu (2)

Klasa C HYBRID PLUS Kombi typ 205, Od 2015 Mercedes-Benz
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Identy kacja pojazdu

 

Klasa C HYBRID PLUS Kombi typ 205, Od 2015 Mercedes-Benz

Prawy b otnik 

 

1 Lewy b otnik 

 

2 Klapa baga nika z prawej strony 3

Gniazdo adowania instalacji wysokiego
napi cia 

 

4
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 
Zbiornik paliwa 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

 Alternatywny wy cznik
wysokiego napi cia 

 
System ochrony pieszych 

Klasa A HYBRID PLUS Limuzyna , Typ 177, od 2019 Mercedes-Benz

 

  

  

akumulator g ówny 1 Akumulator wysokiego napi
cia 

2 Gniazdo adowania instalacji
wysokiego napi cia 

3 Gniazdo adowania instalacji
wysokiego napi cia (tylko w
Chinach) 

4
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  w komorze silnika z prawej strony.

 

 

1. Nacisn  blokad  / 2. Przytrzyma  wci ni t  czerwon  blokad  i otworzy  wy cznik wysokiego napi cia / 3. i wyj  prze cznik

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  za os on  przy tablicy rozdzielczej. Jest oznaczony naklejk  informacyjn . 

 

Wskazówka

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia nale y

wykorzystywa  tylko wtedy, gdy dost p do wy cznika wysokiego

napi cia w komorze silnika jest niemo liwy.

Klasa A HYBRID PLUS Limuzyna , Typ 177, od 2019 Mercedes-Benz
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 Przeci  przewód w oznaczonym miejscu (1) 

Identy kacja pojazdu

 

Klasa A HYBRID PLUS Limuzyna , Typ 177, od 2019 Mercedes-Benz

Gniazdo adowania instalacji wysokiego
napi cia 

1 Gniazdo adowania instalacji wysokiego
napi cia (tylko w Chinach) 

2
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 Wzmocnienie konstruk
cyjne 

 
Zbiornik paliwa 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

 
System ochrony pieszych 

Klasa E HYBRID kombi, typ 212, od 2012 Mercedes-Benz

 

  

  

akumulator wysokiego napi
cia (Kierownica po lewej stro
nie) 

1 akumulator wysokiego napi
cia (Kierownica po prawej
stronie) 

2 akumulator g ówny 3 Akumulator dodatkowy (wy
posa enie dodatkowe) 

4

Wy cznik wysokiego napi
cia 

5
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia Wy cznik wysokiego napi cia (1) znajduje si  w komorze silnika z prawej strony. 

 

Wy cznik wysokiego napi cia Wy cznik wysokiego napi cia (1)

znajduje si  w komorze silnika z prawej strony.

 

Nacisn  blokad  (1) i wyj  prze cznik (2)

Klasa E HYBRID kombi, typ 212, od 2012 Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Samochód osobowy | Version 11/2019 ID-Nr.: rk.mb-qr.com/pl/212.6 V1 2/3



Identy kacja pojazdu

 

Klasa E HYBRID kombi, typ 212, od 2012 Mercedes-Benz

Prawy b otnik 

 

1 Lewy b otnik 

 

2 Klapa tylna z prawej strony 3
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 
Zbiornik paliwa 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

 Alternatywny wy cznik
wysokiego napi cia 

 
System ochrony pieszych 

Klasa E HYBRID PLUS Limuzyna typ 213, od 2016 Mercedes-Benz

 

  

  

Akumulator 12 V, Kierownica
po lewej stronie 

1 Akumulator 12 V, Kierownica
po prawej stronie 

2 Akumulator wysokiego napi
cia 

3 Gniazdo adowania instalacji
wysokiego napi cia 

4

Wy cznik wysokiego napi
cia 

5 Alternatywny wy cznik wy
sokiego napi cia, Kierownica
po lewej stronie 

6 Alternatywny wy cznik wy
sokiego napi cia, Kierownica
po prawej stronie 

7
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  w komorze silnika z prawej strony, patrz c w kierunku jazdy, obok zbiornika wyrównawczego p ynu

ch odz cego.

 

Wy cznik wysokiego napi cia w komorze silnika

Nacisn  blokad  (1) i wyj  prze cznik (2)

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  pod os on  skrzynki bezpieczników z lewej strony w kokpicie. Jest oznaczony naklejk

informacyjn . 

 

Naklejka z informacj  o alternatywnym wy czniku wysokiego napi cia

Klasa E HYBRID PLUS Limuzyna typ 213, od 2016 Mercedes-Benz
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Zdj  os on  (1) skrzynki bezpieczników / przeci  przewód w oznaczonym miejscu (2)

Identy kacja pojazdu

 

Klasa E HYBRID PLUS Limuzyna typ 213, od 2016 Mercedes-Benz

Gniazdo adowania instalacji wysokiego
napi cia 

 

1 Klapa baga nika z lewej strony 

 

2
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 Wzmocnienie konstruk
cyjne 

 
Zbiornik paliwa 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 
System ochrony pieszych 

Klasa E NGT limuzyna, typ 212, od 2010 Mercedes-Benz

 

  

  

zbiornik paliwa 1 zbiornik gazu 2

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Samochód osobowy | Version 11/2019 ID-Nr.: rk.mb-qr.com/pl/212.2 V1 1/2



Identy kacja pojazdu

 

Klasa E NGT limuzyna, typ 212, od 2010 Mercedes-Benz

Króciec tankowania gazu 

 

1 Klapa baga nika z prawej strony 

 

2
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

 Alternatywny wy cznik
wysokiego napi cia 

EQC typ 293, od 2018 Mercedes-Benz

 

  

  

Akumulator g owny 12 V, Kie
rownica po lewej stronie 

1 Akumulator g owny 12 V, Kie
rownica po prawej stronie 

2 Akumulator wysokiego napi
cia 

3 Przedni modu  napedu 4

Tylny modu  napedu 5 Wbudowana adowarka 6 Gniazdo adowania instalacji
wysokiego napi cia 

7 Gniazdo adowania instalacji
wysokiego napiecia (tylko w
Chinach i Japonii) 

8
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  w komorze silnika z prawej strony. 

 

 

1. Nacisn  blokad  / 2. Przytrzyma  wci ni t  czerwon  blokad  i otworzy  wy cznik wysokiego napi cia / 3. i wyj  prze cznik

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  za os on  przy tablicy rozdzielczej. Jest oznaczony naklejk  informacyjn . 

 

EQC typ 293, od 2018 Mercedes-Benz
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Zdj  os on  (1) skrzynki bezpieczników / przeci  przewód w oznaczonym miejscu (2)

Identy kacja pojazdu

 

EQC typ 293, od 2018 Mercedes-Benz

Gniazdo adowania instalacji wysokiego
napi cia 

1
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 
Zbiornik paliwa 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

 Alternatywny wy cznik
wysokiego napi cia 

 
12 V / 48 V Akumulator 

GLE HYBRID PLUS SUV, Typ 167, od 2019 Mercedes-Benz

 

  

  

Akumulator 12 V 1 48 V akumulator (48 V sys
tem elektryczny pojazd) 

2 Akumulator wysokiego napi
cia 

3 Gniazdo adowania instalacji
wysokiego napi cia 

4

Wbudowana adowarka 5
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  w komorze silnika z prawej strony. 

 

 

1. Nacisn  blokad  / 2. Przytrzyma  wci ni t  czerwon  blokad  i otworzy  wy cznik wysokiego napi cia / 3. i wyj  prze cznik

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  za os on  przy tablicy rozdzielczej. Jest oznaczony naklejk  informacyjn . 

 

Wskazówka

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia nale y

wykorzystywa  tylko wtedy, gdy dost p do wy cznika wysokiego

napi cia w komorze silnika jest niemo liwy.

GLE HYBRID PLUS SUV, Typ 167, od 2019 Mercedes-Benz
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Zdj  os on  (1) skrzynki bezpieczników / przeci  przewód w oznaczonym miejscu (2)

Identy kacja pojazdu

 

GLE HYBRID PLUS SUV, Typ 167, od 2019 Mercedes-Benz

Gniazdo adowania instalacji wysokiego
napi cia 

1
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 
Zbiornik paliwa 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

 Alternatywny wy cznik
wysokiego napi cia 

Klasa GLE HYBRID PLUS terenowa typ 166, od 2015 Mercedes-Benz

 

  

  

Akumulator g ówny 1 Akumulator dodatkowy 2 Akumulator wysokiego napi
cia 

3 Gniazdo adowania instalacji
wysokiego napi cia 

4

Wy cznik wysokiego napi
cia 

5 alternatywny wy cznik wyso
kiego napi cia 

6
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  w baga niku pod os on  akumulatora wysokiego napi cia. 

 

 

Poci gn  blokad  (1) / wyj  prze cznik (2)

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  za os on  w prawym s upku A u do u. Jest oznaczony naklejk  informacyjn . 

 

Wskazówka

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia nale y

wykorzystywa  tylko wtedy, gdy dost p do wy cznika wysokiego

napi cia w baga niku jest niemo liwy.

Klasa GLE HYBRID PLUS terenowa typ 166, od 2015 Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Samochód osobowy | Version 11/2019 ID-Nr.: rk.mb-qr.com/pl/166.06 V1 2/4



 

Zdj  os on  (1) w prawym s upku A / przeci  przewód w oznaczonym miejscu (2)

Klasa GLE HYBRID PLUS terenowa typ 166, od 2015 Mercedes-Benz
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Identy kacja pojazdu

 

Klasa GLE HYBRID PLUS terenowa typ 166, od 2015 Mercedes-Benz

Prawy b otnik 

 

1 Gniazdo adowania instalacji wysokiego
napi cia 

 

2 Lewy b otnik 3

Klapa baga nika z lewej strony 

 

4
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 Wzmocnienie konstruk
cyjne 

 
Zbiornik paliwa 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

Klasa M HYBRID terenowa typ 164, od 2009 Mercedes-Benz

 

  

  

Akumulator g ówny 1 Akumulator dodatkowy 2 Akumulator wysokiego napi
cia 

3 Wy cznik wysokiego napi
cia 

4
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  z ty u akumulatora wysokiego napi cia po prawej stronie, patrz c w kierunku jazdy. 

 

Wy cznik wysokiego napi cia

 

Podnie  pod og  baga nika (1) / zdj  os on  (2) / przesun  prze cznik (3) w prawo i wyj  z akumulatora wysokiego napi cia

Klasa M HYBRID terenowa typ 164, od 2009 Mercedes-Benz
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Identy kacja pojazdu

 

Klasa M HYBRID terenowa typ 164, od 2009 Mercedes-Benz

Prawy b otnik 

 

1 Lewy b otnik 

 

2 Klapa tylna z prawej strony 3
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 Wzmocnienie konstruk
cyjne 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

SLS AMG ELECTRIC DRIVE Coupé typ 197, od 2013 Mercedes-Benz

 

  

  

Akumulator 12 V 1 Akumulator wysokiego napi
cia 

2 Wy cznik wysokiego napi
cia 

3
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik instalacji wysokiego napi cia znajduje si  za pokryw  skrzynki bezpieczników i przeka ników przy tylnej cianie w baga niku. 

 

Otwórz pokryw  (1)/ wyci gnij prze cznik (2) ze skrzynki bezpieczników i przeka ników (3)

Zawiasy drzwi

 SLS AMG jest wyposa ony w system bezpiecze stwa, który od cza

zawiasy drzwi od ramion zawiasów, gdy pojazd po wypadku le y na

dachu. W ka dym zawiasie drzwi (1) jest umieszczony pirotechniczny

odrzutnik (2), uruchamiany przez modu  steruj cy SRS. Po otworzeniu

zamka mo na zdj  drzwi z ramion zawiasów (3). 

SLS AMG ELECTRIC DRIVE Coupé typ 197, od 2013 Mercedes-Benz
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Identy kacja pojazdu

 

SLS AMG ELECTRIC DRIVE Coupé typ 197, od 2013 Mercedes-Benz

Prawy b otnik 

 

1 Lewy b otnik 

 

2 Gniazdo adowania instalacji wysokiego
napi cia 

3
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Legenda
 

Poduszka powietrzna 
 

Generator gazu 
 Napinacz pasa bezpie

cze stwa 
 

Amortyzator gazowy 

 
Zbiornik paliwa 

 
Modu  steruj cy systemu
zabezpieczaj cego przed
skutkami wypadków 

 
Akumulator 12 V 

 Akumulator wysokiego
napi cia 

 Komponenty instalacji
wysokiego napi cia 

 Wy cznik wysokiego na
pi cia 

 Alternatywny wy cznik
wysokiego napi cia 

 
System ochrony pieszych 

Klasa E HYBRID PLUS kombi typ 213, od 2017 Mercedes-Benz

 

  

  

Akumulator 12 V, Kierownica
po lewej stronie 

1 Akumulator 12 V, Kierownica
po prawej stronie 

2 Akumulator wysokiego napi
cia 

3 Gniazdo adowania instalacji
wysokiego napi cia 

4

Wy cznik wysokiego napi
cia 

5 Alternatywny wy cznik wy
sokiego napi cia, Kierownica
po lewej stronie 

6 Alternatywny wy cznik wy
sokiego napi cia, Kierownica
po prawej stronie 

7
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Wy cznik wysokiego napi cia

Wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  w komorze silnika z prawej strony, patrz c w kierunku jazdy, obok zbiornika wyrównaw- czego p ynu

ch odz cego. 

 

Nacisn  blokad  (1) i wyj  prze cznik (2)

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia

Alternatywny wy cznik wysokiego napi cia znajduje si  pod os on  skrzynki bezpieczników z lewej strony w kokpicie. Jest oznaczony naklejk

informacyjn . 

 

Naklejka z informacj  o alternatywnym wy czniku wysokiego napi cia

 

Klasa E HYBRID PLUS kombi typ 213, od 2017 Mercedes-Benz
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Zdj  os on  (1) skrzynki bezpieczników / przeci  przewód w oznaczonym miejscu (2)

Identy kacja pojazdu

 

Klasa E HYBRID PLUS kombi typ 213, od 2017 Mercedes-Benz

Gniazdo adowania instalacji wysokiego
napi cia 

 

1 Klapa baga nika z lewej strony 

 

2
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