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Elektromechanikus rögzítőfék
BMW 5 (F10, F18), 5 Touring (F11)

FIGYELMEZTETÉS
Az egészségre vonatkozó veszély!
A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!
A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.
Féktisztítót kell használni.

UTASÍTÁS
A rögzítőfék berendezésen végzett munkák előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódját aktiválni.
A jelen szerelési útmutató ábrái példaszerűek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.
1 ábra

általános utasítások
A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. (1)
(lásd az ábrát 1)

1 Rögzítőfék-kapcsoló
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2 ábra

Kijelző/Kezelés
A rögzítőféket működtetni.
A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.
(lásd az ábrát 1)
A rögzítőféket kioldani.
A rögzítőfék kapcsolóját lenyomni.
(lásd az ábrát 1)
További részletet és információt lásd a használati
utasításban.

1 Ellenőrzőlámpa

A rögzítőfék-berendezésen való munkavégzés előtt a rögzítőfék karbantartó üzemmódját aktiválni.
Kapcsolja be a gyújtást.
Engedje ki a rögzítőféket.
Vegye le a gyújtást.
Javítási munkálatok után
Az alapbeállítást elvégezni
Kapcsolja be a gyújtást.
A fékpedált működtetni és a rögzítőfék kapcsolóját megnyomni.
A rögzítőfék ellenőrző lámpája kialszik a kombinált műszeren.
(lásd az ábrát 2)
Végezze el a féktesztet a fékpadon.
A járművet a hátsó kerekeivel az ellenőrző állványra vinni, a motort kikapcsolni.
Kapcsolja be a gyújtást.
A rögzítőfék kapcsolóját működtetni.
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3 ábra

Rögzítőfék vészkireteszelés
Kiszerelés:
Engedje ki a rögzítőféket.
Vegye le a gyújtást.
Biztosítsa, hogy ne guruljon el a jármű.
A többszörös csatlakozót az állítómotorról leghamarabb
30 másodperccel a gyújtás kikapcsolása után lehúzni.
Az elektromos csatlakozás(oka)t az állítómotorról lehúzni.
Csavarja ki a csavar(oka)t. (1)
A tartót levenni. (2)
Az állítómotort a féknyeregről óvatosan lehúzni. (3)
(lásd az ábrát 3)

1 csavar(ok)

2 tartó

3 Rögzítőfék állítómotor

Az orsót az óramutató járásával megegyező irányban
visszaforgatni, míg a kerék szabadon forgatható nem lesz. (1)
(lásd az ábrát 4)

4 ábra

Az orsót ne forgassák vissza a végütközésig!
Ha az orsó a végütközőn található, egy hibakód kerül
elmentésre!

Beszerelés:
Beszerelés a kiszereléssel ellentétes sorrendben.

1 Menetes orsó
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