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Aftermarket

Frână de parcare electromecanică
LEXUS LS (UVF4_, USF4_)

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
Înaintea lucrărilor frâna de parcare deconectaţi bateria.
Figurile din aceste instrucţiuni de montaj sunt ilustrative şi au rolul strict de simplificare a înţelegerii.

Unelte speciale necesare

Cablu(ri) adaptor
OE (09843-18040)
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PUBLICATION
XZB4033RO

Figură 1

Indicaţii generale
Aparatul de control al frânei de parcare se găseşte în portbagaj
stânga, în spatele garniturii.
Servomotorul frânei de parcare se găseşte pe subşasiu.
Maneta frânei de parcare se găseşte în tabloul de bord. (1)
(vezi figura 1)

1 Comutator - frână de parcare
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Figură 2

Afişaj/mod de utilizare
Acţionaţi frâna de parcare
Apăsaţi în spate comutatorul frânei de parcare.
Eliberaţi frâna de parcare
Trafeţu comutatorul frânei de parcare.
La defecţiunile care afectează siguranţa funcţionării şi a traficului,
se aprinde lampa de control galbenă. (2)
La defecţiunile care afectează puternic siguranţa funcţionării şi a
traficului, se aprinde lampa de avertizare roşie. (3)
Citiţi codul de eroare de pe ecran. (4)
(vezi figura 2)
Puteţi afla mai multe detalii şi informaţii în manualul de
utilizare!

Înaintea lucrărilor frâna de parcare deconectaţi bateria.
Eliberaţi frâna de parcare
Deconectaţi bateria.
După lucrările de reparaţii
Efectuaţi reglajele de bază cu un aparat de diagnoză adecvat.
Respectaţi poziţia de montare a racordului EOBD.
Racordaţi aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.
Cuplaţi aprinderea.
Urmaţi instrucţiunile aparatului de diagnoză.
Interogaţi memoria de defecţiuni, ştergeţi eventual defecţiunea.
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1 Lampă de control

2 Lampă defecţiune

3 Lampă de control

4 Indicator - diaplay
multifuncţional

Figură 3

Alternativ:
Decuplaţi aprinderea.
Şuntaţi PIN 4 la PIN 13.
Utilizaţi adaptor de racord
OE (09843-18040)
Efectuaţi în intervalul de 8 secunde următoarele lucrări:
Cuplaţi aprinderea.
Lampa de control clipeşte rapid.
Acţionaţi frâna de parcare.
Eliberaţi frâna de parcare
Acţionaţi frâna de parcare.
Eliberaţi frâna de parcare
Acţionaţi pedala de frână
Pedala de frână eliberată.
Acţionaţi pedala de frână
Pedala de frână eliberată.
Nu decuplaţi aprinderea.
Îndepărtaţi adaptorul.
Lampa de control trebuie să clipească încet acum.
Acţionaţi frâna de parcare.
Verificaţi funcţionarea frânei de parcare.

Figură 4

Deschizător de siguranţă al frânei de
parcare
Utilizaţi trusa de scule.
Asiguraţi vehiculului cu pene împotriva plecării de pe loc.
Ridicaţi covorul.
Demontaţi roata de rezervă.
Îndepărtaţi capacul (capacele) din plşastic. (2)
Rotiţi scula în sens invers acelor de ceasornic până la refuz.
(vezi figura 4)
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