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Elektromechaniczny hamulec postojowy

PUBLICATION
XZB4033PL

LEXUS LS (UVF4_, USF4_)

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie dla zdrowia!
Wdychanie pyłu hamulcowego może spowodować poważne uszkodzenie układu oddechowego!
Elementów hamulców nie czyścić sprężonym powietrzem.
Stosować środek do czyszczenia hamulców.

WSKAZÓWKA
Przed rozpoczęciem prac przy hamulcu postojowym odłączyć akumulator.
Ilustracje w niniejszej instrukcji montażu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie do lepszego zrozumienia
tekstu.

Wymagane narzędzia specjalne

Przewód(ody) adaptacyjny(e)
OE (09843-18040)
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Rysunek 1

Wskazówki ogólne
Sterownik hamulca postojowego znajduje się w bagażniku, z
lewej strony za okładziną.
Silnik hamulca postojowego znajduje się na spodzie pojazdu.
Wyłącznik hamulca postojowego znajduje się na desce
rozdzielczej. (1)
(patrz rysunek 1)

1 Przełącznik – hamulec postojowy
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Rysunek 2

Wskazanie/obsługa
Uruchomić hamulec postojowy
Wcisnąć do tyłu przełącznik hamulca postojowego.
Zwolnić hamulec postojowy
Pociągnąć wyłącznik hamulca postojowego.
Jeśli pojawia się błąd, który zmniejsza bezpieczeństwo
prawidłowego działania lub ruchu, zapala się żółta lampka
kontrolna. (2)
W przypadku błędów, które w znacznym stopniu zmniejszają
bezpieczeństwo działania lub ruchu drogowego, zapala się
czerwona lampka ostrzegawcza. (3)
Sprawdzić kod błędu na wyświetlaczu. (4)
(patrz rysunek 2)
Dalsze szczegóły i informacje można wyczytać w
instrukcji obsługi.

1 Lampka kontrolna

2 Lampka błędów

3 Lampka kontrolna

4 Komunikat - wyświetlacz
wielofunkcyjny

Przed rozpoczęciem prac przy hamulcu postojowym odłączyć akumulator.
Odłączyć hamulec parkowania
Odłączyć zaciski akumulatora.
po naprawie
Dokonać ustawień podstawowych przy pomocy odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
Obserwować pozycję zamontowania łącza EOBD.
Podłączyć przyrząd diagnostyczny do złącza diagnostycznego.
Włączyć zapłon.
Przestrzegać instrukcji urządzenia diagnostycznego.
Sprawdzić pamięć błędów, w razie konieczności usunąć błędy.
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Rysunek 3

Alternatywny:
Wyłączyć zapłon.
Zmostkować PIN 4 do PIN 13.
Użyć adapter przyłączeniowy
OE (09843-18040)
W przeciągu 8 sekund należy przeprowadzić
następujące prace:
Włączyć zapłon.
Lampka kontrolna miga szybko.
Uruchomić hamulec postojowy.
Odłączyć hamulec parkowania
Uruchomić hamulec postojowy.
Odłączyć hamulec parkowania
Wcisnąć pedał hamulca
Zwolnić pedał hamulca.
Wcisnąć pedał hamulca
Zwolnić pedał hamulca.
Nie wyłączać przyporządkowania.
Usunąć adapter.
Lampka kontrolna musi teraz migać wolniej.
Uruchomić hamulec postojowy.
Sprawdzić działanie hamulca postojowego.

Rysunek 4

Odryglowanie awaryjne – hamulec
postojowy
Użyć narzędzia z wyposażenia pojazdu.
Zabezpieczyć pojazd klinami kół przed stoczeniem się.
Podwinąć dywanik.
Wymontować koło zapasowe.
Zdjąć kołpak(i) plastikowy(e). (2)
Narzędzie przekręcić maksymalnie w lewo.
(patrz rysunek 4)
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