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Elektromechanische parkeerrem
LEXUS LS (UVF4_, USF4_)

WAARSCHUWING
Gevaar voor de gezondheid!
Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!
Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.
Remmenreiniger gebruiken.

OPMERKING
Voor werkzaamheden aan het parkeerremsysteem de accupool losnemen.
De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.

Benodigd speciaal gereedschap

Adapterleiding(en)
OE (09843-18040)
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PUBLICATION
XZB4033NL

afbeelding 1

Algemene aanwijzingen
Het regelapparaat van de parkeerrem bevindt zich in de
bagageruimte links achter de bekleding.
De stelmotor van de parkeerrem bevindt zich op de
bodemplaat.
De parkeerremschakelaar bevindt zich in het dashboard. (1)
(zie afbeelding 1)

1 Parkeerremschakelaar
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afbeelding 2

weergave/bediening
Parkeerrem bedienen
Parkeerremschakelaar naar achteren indrukken.
Parkeerrem lossen
Parkeerremschakelaar uittrekken.
Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid beïnvloeden,
gaat het gele controlelampje aan. (2)
Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid sterk
beïnvloeden, gaat de rode controlelamp aan. (3)
Foutcode op het display aflezen. (4)
(zie afbeelding 2)
Verdere details en informatie kunnen in de
gebruikershandleiding worden nagelezen!

1 Controlelampje

2 Controlelampje

3 Controlelampje

4 Multifunctioneel display

Voor werkzaamheden aan het parkeerremsysteem de accupool losnemen.
Parkeerrem lossen.
Accupool losnemen.
Na reparatiewerkzaamheden
Basisinstellingen met geschikt diagnoseapparaat uitvoeren.
Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.
Diagnosetester op de diagnoseaansluiting aansluiten.
Contact inschakelen.
De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.
Foutcodegeheugen uitlezen, evt. fouten wissen.
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afbeelding 3

Alternatief:
Contact uitschakelen.
PIN 4 naar PIN 13 overbruggen.
Aansluitadapter gebruiken.
OE (09843-18040)
Binnen 8 seconden de volgende werkzaamheden
uitvoeren:
Contact inschakelen.
Het controlelampje knippert snel.
Parkeerrem bedienen.
Parkeerrem lossen.
Parkeerrem bedienen.
Parkeerrem lossen.
Rempedaal bedienen.
Rempedaal vrijgegeven.
Rempedaal bedienen.
Rempedaal vrijgegeven.
Contact niet uitschakelen.
Adapter verwijderen.
Het controlelampje moet nu langzamer knipperen.
Parkeerrem bedienen.
Parkeerrem op werking controleren.

afbeelding 4

Noodontgrendeling parkeerrem
Boordgereedschap gebruiken.
Voertuig met onderlegwiggen tegen wegrollen zekeren.
Vloerbedekking omhoogklappen.
Reservewiel verwijderen.
Plastic kap(pen) verwijderen. (2)
Gereedschap tegen de wijzers van de klok in tegen de aanslag
draaien.
(zie afbeelding 4)
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