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pengenalan

Jika Anda tidak mengikuti petunjuk, mereka menyebabkan kematian atau cedera serius

Kegagalan untuk mengikuti instruksi, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius

Kegagalan untuk mengikuti instruksi, yang dapat dikenakan cedera

Panduan ini menjelaskan hal-hal yang saya ingin Anda untuk diingat ketika kegiatan penyelamatan PCX 

ELECTRIC.

Dalam rangka bagi Anda untuk bekerja dengan aman, silakan mengamati catatan saya membaca dengan 

seksama.

PCX ELECTRIC adalah, tanpa menggunakan bensin, bepergian dengan mengendarai motor dengan penyimpanan daya listrik 

Apakah Anda dengan. Ini adalah kendaraan yang dua jenis baterai dilengkapi dengan. kelas ringan dan aksesoris listrik

Dan 12 V baterai untuk digunakan, adalah daya baterai ke motor drive.

Honda Motor Co, Ltd

Untuk tampilan Keselamatan 

Item dengan tanda simbol berikut, menjelaskan hal-hal yang sangat penting yang berkaitan dengan keselamatan. Pastikan untuk membaca.

※ Bagian tegangan tinggi kendaraan ditempelkan tegangan tanda peringatan tinggi, seperti gambar di sebelah kiri.
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1. bagaimana mengidentifikasi PCX ELECTRIC
penampilan

Identifikasi dengan Model

Jenis dan nomor frame dapat diperiksa dalam kotak bagasi. Sebelum 4 digit dari nomor frame akan formula jenis.

Tampilan contoh: EF01 - XXXXXXX (7-digit nomor)

Ini adalah PCX ELECTRIC dapat diidentifikasi dalam empat digit pertama dari simbol "EF01". Ada lambang di 

samping.

Pada kotak bagasi

Posisi embossing

Kami akan memperkenalkan tampilan dan fitur dari PCX ELECTRIC bawah. Jika kecelakaan kendaraan adalah model yang benar,

Silakan berkonsultasi pekerjaan penyelamatan sesuai dengan panduan yang dijelaskan dalam dokumen ini.

1. bagaimana mengidentifikasi PCX ELECTRIC
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2. kendaraan EV untuk 
2. kendaraan EV untuk

PCX ELECTRIC menggunakan tegangan sampai sekitar 115 V. Karena itu, ketika kegiatan 

penyelamatan, harus memiliki yang sesuai dan perhatian.

• kabel tegangan (ungu, warna oranye) dari mobil EV jika Anda telah terkena dan kabel atau terminal rusak, jangan menyentuh apa pun untuk itu, et al 

terkena bagian dari. Juga, jika kabel terbuka dan terminal adalah apakah porsi tegangan kekuasaan tidak jelas, jangan menyentuh. Menyentuh secara 

tidak sengaja, mungkin menyebabkan cedera besar berat atau kematian dari luka bakar yang parah atau sengatan listrik.

• Jika Anda dipaksa untuk menyentuh bagian terbuka dari kabel tegangan dan komponen tegangan untuk kekuasaan atau sentuhan bahaya Rutoki, selalu terisolasi alat 

pelindung [sarung tangan insulasi, kacamata keselamatan, sepatu terisolasi] Silakan memakai.

• Jika kendaraan selama penyimpanan, seperti pejabat setelah pengolahan kecelakaan pindah dari kendaraan, sehingga orang lain tidak perlu menyentuh sembarangan tanpa 

mengetahui EV mobil, kendaraan indikasi "Jangan sentuh dalam karya-tegangan tinggi," silakan. (Silakan gunakan untuk menyalin Perhatian tegangan tinggi tanda di akhir 

panduan ini berkelok-kelok)

Dalam [Disusun oleh] kegiatan penyelamatan PCX ELECTRIC, silakan bersiaplah untuk memberikan kemajuan hal-hal berikut.

① isolasi peralatan pelindung [sarung tangan insulasi, kacamata keselamatan, sepatu 

terisolasi] pemadam kebakaran ②ABC

③ pelarut untuk perlindungan [masker gas (gas organik), sarung tangan karet (untuk kimia)] ④ kain, handuk 

tua

■ komponen kunci

Bagian utama adalah sebagai berikut.

regulator bawah

daya baterai

kabel EV mobil 

(ungu) Chargers
kabel mobil EV 

(orange)
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2. kendaraan EV untuk
Unit Junction

12 V baterai

motor

PCU

Kontaktor kabel mobil EV

(Oranye)

• Tegangan menggunakan tegangan lebih dari 12 V kabel dapat diidentifikasi dengan warna. (Purple 

di bawah 60 V dari atas 24 V, oranye atau 60 V)

■ Kekuatan untuk baterai

PCX ELECTRIC, selain baterai 12 V, dilengkapi dengan baterai lithium-ion yang 

sesuai dengan tegangan kekuasaan. baterai, tegangan Total Ada 35 ~ 57,4 V atau 

lebih.

daya baterai

daya baterai disimpan di bawah kursi. Selain itu, listrik Kaieki adalah karena disegel 

dalam baterai, pertukaran dan pengisian tidak diperlukan.

Elektrolit juga daya untuk baterai rusak tidak ada kemungkinan bahwa sejumlah besar 

limpasan. Harus, untuk pengobatan dalam kasus kebocoran, silahkan baca bagian berikut.

Kegagalan untuk mengamati hal-hal berikut ketika daya untuk panas baterai, asap, ledakan, dan api.

• Jangan menerapkan air untuk daya untuk baterai, tidak menenggelamkan.

• Dekat baterai kekuatan api, dekat kompor, jangan mengekspos ke tempat suhu tinggi dari sinar matahari langsung, dan sejenisnya.

• Atau memberikan kejutan yang kuat untuk daya untuk baterai, jangan membuang atau menjatuhkannya. Selanjutnya, lubang atau terbuka, itu bukan kekuatan eksternal yang 

menyebabkan deformasi.

Bila daya baterai adalah off-rasa atau kebocoran cairan, segera ia pindah dari api.
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2. kendaraan EV untuk
■ Pengobatan pada saat daya untuk kebocoran cairan baterai

Larutan elektrolit kekuasaan untuk baterai PCX ELECTRIC telah pelarut organik yang mudah menguap digunakan. Juga, tidak dapat ditentukan hanya terlihat untuk tidak berwarna dan 

transparan.

Jika kebocoran sekitar daya baterai diduga dikonfirmasi sebagai larutan elektrolit, perlindungan pelarut [(untuk organik gas) Gas masker, sarung tangan (untuk kimia) karet] 

selalu memakai, kering silakan menyeka cairan bocor di kain limbah atau sejenisnya. kain limbah yang digunakan disimpan dalam kantong atau wadah yang mampu 

penyegelan, silakan tepat sebagai limbah industri.

Untuk larutan elektrolit dari daya untuk baterai berbahaya bagi tubuh manusia, ada Ruosore menerima kebutaan atau cedera dan untuk mematuhi kulit atau 

mata. Harus segera jika elektrolit telah berpegang kulit di mata atau dicuci dengan sejumlah besar air, silakan berkonsultasi dengan spesialis.

■ Power control Unit (PCU)

PCU dibuang kiri dan lantai kanan melangkah tengah depan, sistem startup dan power-off dari deteksi kesalahan, itu dilakukan kontrol motor.

■ untuk motor

Motor tersebut dijual pada roda belakang kiri, untuk menggerakkan roda belakang.

■ Untuk 12 V baterai

12 V baterai dibuang di bagian bawah depan kotak bagasi dan melakukan catu daya ke sistem power supply start-up atau komponen listrik.
5



3. Perhatikan pada saat pekerjaan penyelamatan
3. Perhatikan pada saat pekerjaan penyelamatan

■ Ikhtisar pengobatan

PCX ELECTRIC dilengkapi dengan baterai lithium-ion dari tegangan tinggi, Anda akan membutuhkan perhatian dan perawatan untuk tegangan tinggi.

Hati-hati membaca setiap item berikut ini, silakan lihat yang sesuai sesuai dengan situasi pada saat pekerjaan yang sebenarnya.

■ Cut-off tegangan untuk daya

PCX ELECTRIC adalah, Anda memiliki sistem yang dapat memotong tegangan untuk kekuasaan.

• Cut-off dari rangkaian tegangan dari mobil EV terkait dengan switch utama. Tegangan rangkaian untuk lebih banyak daya yang saklar utama diaktifkan OFF "" 

akan dipotong.

• Tabrakan dan tenggelam, tegangan untuk daya dimatikan oleh unit manajemen baterai jika ada sirkuit pendek atau arus lebih. Tegangan kekuasaan akan 

dipotong oleh sekering ditiup.

• Tegangan sebagian untuk kekuatan Anda telah disisipkan label hati-hati.

■ Perhatian dan perawatan pada saat kebakaran

Pada saat kebakaran kendaraan, silakan dipadamkan oleh sejumlah besar debit air juga berfungsi sebagai pendingin baterai. Harap dipadamkan oleh ABC pemadam kebakaran (sesuai 

dengan kedua api minyak, kebakaran listrik) sejumlah besar kasus drainase sulit.

Dalam kasus kebakaran sirkuit pendek dengan isolasi lapisan kawat pembakaran listrik, tegangan kekuasaan akan dipotong. Juga, sirkuit pendek-hubung, tegangan kekuasaan 

akan dipotong oleh kebocoran karena sejumlah besar debit air. Oleh situs api, dalam beberapa keadaan yang mungkin ada tegangan untuk daya tidak terputus, silakan mematikan 

tegangan untuk kekuatan sesuai dengan "metode memblokir sistem tegangan untuk kekuasaan" pada halaman 8 setelah kebakaran. The [Reference] yang telah digunakan dalam 

sistem tegangan untuk kekuatan bagian PCX ELECTRIC, tidak ada beberapa bahan peledak.

<Body Baterai ditempel label>
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3. Perhatikan pada saat pekerjaan penyelamatan
■ Perhatian dan perawatan pada saat perendaman

Ketika kendaraan terendam sirkuit kebocoran yang disebabkan oleh masuknya air pendek, tegangan untuk daya terputus. Kedalaman air dangkal, seperti situs terendam kebocoran akibat 

masuknya air tidak terjadi, karena ada juga kasus di mana tegangan untuk kekuasaan tidak terhalang oleh situasi, tegangan sesuai dengan "metode memblokir sistem tegangan untuk 

kekuasaan" pada halaman 8 sebanyak mungkin silakan mematikan.

■ Perhatian dan perawatan pada saat daya untuk kerusakan baterai

Jika daya untuk baterai rusak dalam tabrakan, perhatikan peringatan berikut. Dalam hal tidak mungkin bahwa kebocoran cairan diduga, ikuti bagian 

"pengobatan pada saat daya untuk baterai kebocoran cairan" pada halaman 5.

• Jika kabel tegangan ungu dan oranye telah terkena dan kabel atau terminal rusak, jangan menyentuh mereka dari menit porsi terkena. Juga, 

jika kabel terbuka dan terminal adalah apakah porsi tegangan kekuasaan tidak jelas, jangan menyentuh. Menyentuh secara tidak sengaja, itu 

dapat menyebabkan cedera serius atau kematian dari luka bakar yang parah atau sengatan listrik.

• Jika Anda dipaksa untuk menyentuh bagian terbuka dari kabel tegangan dan komponen tegangan untuk kekuasaan atau sentuhan bahaya Rutoki, selalu terisolasi alat 

pelindung [sarung tangan insulasi, kacamata keselamatan, sepatu terisolasi] Silakan memakai.
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3. Perhatikan pada saat pekerjaan penyelamatan
■ Metode mencegah sistem tegangan untuk kekuasaan

Tergantung pada kondisi kerusakan kendaraan, silakan mematikan tegangan untuk kekuasaan. Tegangan untuk daya akan mematikan dengan cara apapun untuk diperkenalkan di bawah ini. Setelah 

cut-off tegangan untuk daya yang tersedia untuk kegiatan penyelamatan normal. Menurut gambar berikut aliran, silahkan pilih cara yang paling mudah.

Apakah atau tidak ada 

kunci darurat?

Periksa kondisi rusak kendaraan

Tidak memiliki

Apakah meteran menyala?

Ini adalah 

menyala

Hal ini tidak bisa dipercaya tegangan cut-off untuk daya. Jika situs tegangan untuk kekuasaan dan kerusakan pada kabel dan 

terminal terkena, tidak menyentuh bagian benar-benar juga terkena pasti akan memukul kegiatan penyelamatan dengan 

hati-hati untuk tidak menghubungi kendaraan dan tubuh manusia.

Tidak menyala

Anda dapat mengoperasikan 

switch utama?

Dapat 

Berarti 1: menggunakan saklar utama 

Membuka lembaran (9 halaman)Membuka lembaran (9 halaman)

tidak bisa

Artinya 2: Gunakan tombol darurat

Membuka lembaran (11 halaman)Membuka lembaran (11 halaman)

• Jika kabel tegangan ungu dan oranye telah terkena dan kabel atau terminal rusak, jangan menyentuh mereka dari menit porsi terkena. Juga, 

jika kabel terbuka dan terminal adalah apakah porsi tegangan kekuasaan tidak jelas, jangan menyentuh. Menyentuh secara tidak sengaja, itu 

dapat menyebabkan cedera serius atau kematian dari luka bakar yang parah atau sengatan listrik.

• Jika Anda dipaksa untuk menyentuh bagian terbuka dari kabel tegangan dan komponen tegangan untuk kekuasaan atau sentuhan bahaya Rutoki, selalu terisolasi alat 

pelindung [sarung tangan insulasi, kacamata keselamatan, sepatu terisolasi] Silakan memakai.
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3. Perhatikan pada saat pekerjaan penyelamatan
Berarti 1: membuka lembaran menggunakan saklar utama

◆ bahkan jika kendaraan rusak, jika Anda bisa operasi switch utama

Silahkan buka lembaran

※ Untuk mencegah me-restart tidak disengaja, Honda 

Silakan pergi enam meter minimal Key SMART dari mobil.

Pastikan bahwa tampilan dalam meter adalah dari semua

Ketika tampilan meter untuk mengoperasikan sakelar utama dalam keadaan off ada saat-saat booting sistem.

Setelah power-off switch utama juga memakan waktu sekitar 10 menit untuk melepaskan muatan yang tersimpan dalam kapasitor atau sejenisnya. Setelah 

tegangan rendah cut-off, harap berhati-hati untuk hubungan pendek atau sejenisnya dari sirkuit.

<Ketika meter off>

① switch utama "SEAT     Untuk posisi "① switch utama "SEAT     Untuk posisi "

Hidupkan.

Solusi kunci pengaman dengan menekan tombol dari ② "SEAT"

Membagi, mengangkat lembaran.

SEAT

switch utama

tombol "SEAT"
9



3. Perhatikan pada saat pekerjaan penyelamatan
Hapus kedua dari dua daya untuk baterai

Setelah penghapusan daya baterai, lakukan ketika bekerja menunggu 0,5 detik untuk melepaskan.

Silakan memulai kegiatan penyelamatan

① mengalahkan pelat kunci ke depan.

② mencabut daya untuk baterai.

Kunci plate
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3. Perhatikan pada saat pekerjaan penyelamatan
Berarti 2: membuka lembaran menggunakan tombol darurat

◆ Jika Anda tidak bisa menjadi operasi switch utama, sheet dibuka

Silahkan buka lembaran

Hapus kedua dari dua daya untuk baterai

Setelah daya untuk penghapusan baterai, silakan tekan untuk bekerja setelah menunggu 0,5 detik untuk debit. ① mengalahkan pelat 

kunci ke depan.

② mencabut daya untuk baterai.

Kunci plate

① Lepaskan tutup darurat. ② menggunakan tombol darurat, kunci jok

Untuk membatalkan.

※ Jika prosedur di atas tidak dapat dijalankan, bar, dll

Dalam silakan membongkar kursi dari sisi kendaraan belakang.

tutup darurat

kunci darurat

dekat

terbuka
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3. Perhatikan pada saat pekerjaan penyelamatan
① Hapus baut.

② dari 12 V baterai, minus (-)

Hapus akhir terminal kabel. ③ luar plus (+) penutup 

merah sisi terminal

Kemudian, menghapus ditambah terminal (+). (Pemotongan 

Moshiku)

④ Hapus band pemegang kait, 12 V

Lepaskan baterai.

Harap menghapus 12 V tutup baterai

Setelah menghubungkan melepaskan baterai 12 V juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk melepaskan muatan yang tersimpan dalam kapasitor 

atau sejenisnya. Setelah tegangan rendah cut-off, harap berhati-hati untuk hubungan pendek atau sejenisnya dari sirkuit.

Silakan memulai kegiatan penyelamatan

① Hapus klip.

② Lepaskan kuku tutup baterai 12 V

Hapus.

Harap lepaskan baterai 12 V

klip

jari

tutup baterai 

12 V

baut

12V Battery Battery (-)

kabel

Baterai (+) kabel

Band holder
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4. kecelakaan prosedur transportasi mobil
4. kecelakaan prosedur transportasi mobil

• Jika kabel tegangan ungu dan oranye telah terkena dan kabel atau terminal rusak, jangan menyentuh mereka dari menit porsi terkena. Juga, 

jika kabel terbuka dan terminal adalah apakah porsi tegangan kekuasaan tidak jelas, jangan menyentuh. Menyentuh secara tidak sengaja, itu 

dapat menyebabkan cedera serius atau kematian dari luka bakar yang parah atau sengatan listrik.

• Jika Anda dipaksa untuk menyentuh bagian terbuka dari kabel tegangan dan komponen tegangan untuk kekuasaan atau sentuhan bahaya Rutoki, selalu terisolasi alat 

pelindung [sarung tangan insulasi, kacamata keselamatan, sepatu terisolasi] Silakan memakai.

■ Data kendaraan

PCX 

ELECTRIC 

1.960 740 1095 132 1.380 144

■ Prosedur kendaraan transportasi

Selama transportasi, mohon untuk mengamati hal-hal berikut.

● Selama pemuatan kendaraan roda empat atau seperti, tidak melakukan tindakan apapun, seperti kerusakan kendaraan.

● Hal ini tidak tetap untuk kendaraan dengan mengalikan tali seperti kawat atau kabel untuk listrik.

● Lihat "3. perhatian pada saat pekerjaan penyelamatan", untuk memotong kekuatan untuk tegangan sirkuit itu.　

Panjang 

keseluruhan (mm)

Lebar 

keseluruhan (mm)

Tinggi 

(mm) 

ground clearance minimum 

(Mm)

Wheelbase 

(mm)

kendaraan berat

(Kg)

barang

model mobil
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tian
tegangan tinggi tanda Perha

Dalam karya-tegangan 

tinggi, Jangan sentuh!

Yang bertanggung jawab atas

Ambil salinan, ditampilkan pada kendaraan saat bekerja untuk melipat.

Dalam karya-tegangan 

tinggi, Jangan sentuh!

Yang bertanggung jawab atas
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