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Frână de parcare electromecanică

PUBLICATION
XZB4000RO

AUDI A3 (8V1), A3 Cabriolet (8V7), A3 Limousine (8VS), A3 Sportback (8VA)

AVERTISMENT
Pericol pentru sănătate!
Inhalarea prafului degajat de plăcuţele de frână poate cauza afecţiuni severe ale organelor respiratorii!
Nu curăţaţi componentele frânei cu aer comprimat.
Utilizaţi un produs special de curăţare a frânelor.

Indicaţie
Înaintea lucrărilor la sistemul de frânare, retrageţi pistonul de frână cu aparatul de diagnoză.
Figurile din aceste instrucţiuni de montaj sunt ilustrative şi au rolul strict de simplificare a înţelegerii.
Figură 1

Indicaţii generale
La funcţionarea permanentă 4x4 este necesar un stand adecvat
pentru verificarea frânelor.
Servomotoarele frânei electromecanice de parcare se găsesc în
etrierele de frână posterioare.
Dacă aprinderea este dezactivată, frâna electromecanică de
parcare poate fi acţionată, dar nu şi eliberată.
Maneta de comutare pentru frâna electromecanică de parcare
se găseşte în consola centrală. (6)
(vezi figura 1)
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1 Comutator pentru sistem startstop
(opţional)

2 Selector de viteze
(opţional)

3 Comutator multifuncţional
(opţional)

4 Comutator multifuncţional
(opţional)

5 Comutator - frână de parcare
(opţional)

6 Comutator - frână de parcare

Figură 2

Afişaj/mod de utilizare
Acţionaţi frâna de parcare
Trageţi şi menţineţi întrerupătorul pentru frâna electromecanică
de parcare. (6)
(vezi figura 1)
Indicaţie: Lampa de control pentru frâna de parcare
electromecanică se aprinde. (1)
(vezi figura 2)
Eliberaţi comutatorul frânei de parcare. (6)
(vezi figura 1)

Decuplarea frânei de staţionare cu motorul oprit:
Cuplaţi aprinderea.
Apăsaţi comutatorul pentru frâna de parcare şi acţionaţi în
acelaşi timp pedala de frână.
Indicaţie: Lămpile de control pentru frâna electromecanică de
parcare trebuie să se stingă.
Decuplarea frânei de staţionare cu motorul pornit:
Apăsaţi comutatorul pentru frâna de parcare şi acţionaţi în
acelaşi timp uşor pedala de acceleraţie.
Indicaţie: Lămpile de control pentru frâna electromecanică de
parcare trebuie să se stingă.

1 Lampă de control pentru frâna de
parcare electromecanică

Puteţi afla mai multe detalii şi informaţii în manualul de
utilizare!
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Înaintea lucrărilor la sistemul de frânare, retrageţi pistonul de frână cu un aparat de diagnoză
Respectaţi poziţia de montare a racordului EOBD.
Racordaţi aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.
Cuplaţi aprinderea.
Eliberaţi frâna de parcare
Urmaţi instrucţiunile aparatului de diagnoză.
După lucrările de reparaţii
Urmaţi instrucţiunile aparatului de diagnoză.
Efectuaţi reglajele de bază cu un aparat de diagnoză adecvat.
Interogaţi memoria de defecţiuni, ştergeţi eventual defecţiunea.
Efectuaţi un test al frânelor.
Indicaţie: La funcţionarea permanentă 4x4 este necesar un stand adecvat pentru verificarea frânelor.
Roţile faţă trebuie să fie stabilizate în timpul testului.
Conduceţi vehiculul pe platforma de verificare cu roţile din spate, aprinderea rămâne conectată.
Dacă viteza de verificare este mai mare de 3 km/h, este activat automat modul de verificare.
Pe ecran apare un simbol galben tăiat al frânei de parcare.
Frâna de parcare este acţionată câte puţin cu fiecare acţionare a schimbătorului de viteze.
După acţionarea de 4 ori a întrerupătorului, frâna de staţionare este complet închisă.
Indicaţie: După acţionarea de 5 ori a întrerupătorului, frâna de staţionare decuplată din nou.
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Cupluri de rotaţie necesare
Şuruburile şi piuliţele cu autoasigurare trebuie în principiu înlocuite.
Şurub(uri) - servomotor (2)
(vezi figura 3)

8 Nm

Figură 3

Deschizător de siguranţă al frânei de
parcare
Demontare:
Asiguraţi vehiculului împotriva plecării de pe loc.
Ridicarea vehiculului.
Demontarea roţilor din spate.
Debranşaţi racordul (racordurile) electric(e) de pe servomotor.
(1)
Deşurubaţi şurubul (şuruburile). (2)

ATENŢIE
Dacă cele două şuruburi sunt desfăcute, servomotorul
se poate roti.
Membrele exterioare pot fi strivite.
Extrageţi cu grijă servomotorul de pe etrierul de frână.
Demontaţi servomotorul (servomotoarele). (3)
(vezi figura 3)
1 Racord(uri) electric cu fişe
3 Servomotor pentru frâna de
parcare
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2 Şurub(uri)

Introduceţi o unealtă (unelte) de reglare. (1)
Element Torx (disponibil în comerţ)
Rotiţi manual în sens invers axul pistonului de frână, până la
eliberarea frânei. (2)
(vezi figura 4)

Figură 4

1 Element Torx
3 Etrier frână
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2 Axul pivotului de frână

Figură 5

Montare:
Îndepărtaţi inelul (inelele) de etanşare. (1)
Curăţaţi fanta inelului de etanşare. Nu deterioraţi fanta
inelului de etanşare.
Curăţaţi suprafaţa (suprafeţele) de etanşare. (2)
Nu deterioraţi suprafaţa (suprafeţele) etanşă (etanşe).
Înlocuiţi inelul (inelele) de etanşare. Lubrifiaţi inelul (inelele) de
etanşare.
Nu deterioraţi şi nu rotiţi inelul(ele) de etanşare la
montaj. (1)
Gresaţi arborele pentru servomotor. (3)
(vezi figura 5)
Aşezaţi servomotorul pentru frâna de staţionare cu grijă pe
etrierul frânei. (3)
(vezi figura 3)
Fiţi atenţi la poziţia corectă a inelului de etanşare! (1)
(vezi figura 5)
Pentru montaj, servomotorul trebuie să fie aşezat la
acelaşi nivel cu etrierul de frână.
Servomotorul nu trebuie strâns cu şuruburi pe etrierul
de frână.

1 Inel(e) de etanşare

2 Suprafaţă (suprafeţe) de
etanşare

3 Arbore pentru servomotor

4 Axul pivotului de frână

Efectuaţi reglajele de bază cu un aparat de diagnoză
adecvat.
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