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Frână de parcare electromecanică
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA)

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 (indicaţii)
Asiguraţi vehiculului împotriva plecării de pe loc.
Înainte de executarea lucrărilor la frâna de parcare, activaţi modul de întreţinere a frânei de parcare.
Figură 1

Indicaţii generale
Servomotorul pentru frâna de staţionare se află pe suportul osiei
spate.
Maneta de comutare a frânei de parcare se găseşte în consola
centrală. (1)
(vezi figura 1)
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Figură 2

Afişaj/mod de utilizare
Acţionaţi frâna de parcare
Trafeţu comutatorul frânei de parcare. (1)
Eliberaţi frâna de parcare
Cuplaţi aprinderea.
Apăsaţi comutatorul pentru frâna de parcare şi acţionaţi în
acelaşi timp pedala de frână. (1)
(vezi figura 1)
Frâna de parcare se eliberează automat, de îndată ce vehiculul
este cuplat în viteza 1 sau în marşarier.
Atenţie! Dacă aprinderea este dezactivată, frâna
electromecanică de parcare poate fi acţionată, dar nu şi
eliberată.
Lampă de avertizare
Dacă frâna de staţionare prezintă o eroare, lampa de avertizare
de culoare galbenă a frânei de staţionare se aprinde continuu.
(2)
Lampa de avertizare de culoare roşie pentru frâna de staţionare
se aprinde la tragerea frânei de mână. (1)
Dacă există o eroare de funcţionare sau o defecţiune a
sistemului, lampa de avertizare pentru frâna de staţionare se
aprinde. (1)
(vezi figura 2)

1 Lampă de avertizare roşie

Puteţi afla mai multe detalii şi informaţii în manualul de
utilizare!
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2 Lampă de avertizare galbenă

Activaţi modul de întreţinere
Înainte de executarea lucrărilor la instalaţia frânei de parcare, activaţi modul de întreţinere a frânei de parcare
Utilizaţi aparatul de diagnoză adecvat.
Respectaţi poziţia de montare a racordului EOBD.
Figură 3

Deschizător de siguranţă al frânei de
parcare
Cablul de comandă pentru eliberarea de urgenţă a frânei de
staţionare se află în zona consolei mediane sub un capac. (1)
Asiguraţi vehiculului împotriva plecării de pe loc.
Trageţi de cablu pentru a debloca frâna de parcare. (2)
(vezi figura 3)
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