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Elektromechanická parkovací brzda
BMW 5 (F10, F18), 5 Touring (F11)

VÝSTRAHA
Ohrožení zdraví!
Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!
Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.
Použijte čistič brzd.

POKYN
Před zahájením prací na ústrojí parkovací brzdy zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.
Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.
Obrázek 1

Obecné pokyny
Spínač parkovací brzdy se nachází na střední konzole. (1)
(viz obrázek 1)

1 Spínač parkovací brzdy
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Obrázek 2

Ukazatel/ovládání
Aktivujte parkovací brzdu
Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.
(viz obrázek 1)
Uvolněte parkovací brzdu
Stiskněte spínač pro parkovací brzdu směrem dolů.
(viz obrázek 1)
Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k
obsluze!

1 Kontrolka

Před zahájením prací na ústrojí parkovací brzdy, zaktivovat režim údržby parkovací brzdy
Zapnout zapalování.
Povolit parkovací brzdu
Vypnout zapalování.
Po opravách
Provést základní nastavení
Zapnout zapalování.
Sešlápněte brzdový pedál a stiskněte spínač pro parkovací brzdu.
Kontrolka pro parkovací brzdu v kombinovaném přístroji zhasne.
(viz obrázek 2)
Provést test brzd na zkušebním stavu.
Vozidlem najeďte zadními koly na do zkušební stanice, vypněte motor.
Zapnout zapalování.
Stiskněte spínač parkovací brzdy.
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Obrázek 3

Nouzové odblokování parkovací brzdy.
Demontáž:
Povolit parkovací brzdu
Vypnout zapalování.
Vozidlo zajistit proti rozjetí.
Nejdříve po 30 vteřinách po vypnutí zapalování, oddělte
vícenásobnou zástrčku od servomotoru.
Odpojte elektrické zásuvné konektor(y) na servomotoru.
Vyšroubovat šroub(y). (1)
Sejmout držák. (2)
Opatrně stáhněte servomotor z brzdové čelisti. (3)
(viz obrázek 3)

1 Šroub(y)

2 Držák

3 Servomotor pro ruční parkovací
brzdu

Otáčejte vřetenem zpět ve směru hodinových ručiček, až se dá
kolo volně otáčet. (1)
(viz obrázek 4)

Obrázek 4

Neotáčejte vřetenem zpátky až po koncový doraz!
Když se vřeteno nachází na koncovém dorazu, chybový
kód se uloží do paměti!

Montáž:
Montáž se provádí v opačném pořadí demontáže.

1 Vřeteno
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