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Frână de parcare electromecanică

PUBLICATION
XZB4035RO

MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176), B-KLASSE (W246, W242), CLA Coupe (C117)

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.
Figură 1

Indicaţii generale
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
Frâna de parcare se activează automat în următoarele
condiţii:

- La vehiculele cu cutie de viteze automată DISTRONIC PLUS
aduce vehiculul în staţionare.
- Funcţia HOLD opreşte vehiculul.
Cel puţin una din următoarele funcţii trebuie îndeplinită
suplimentar:

- Motorul este oprit.
- Centura de siguranţă nu este cuplată şi uşa şoferului este
deschisă.
- Există o eroare în sistem.
- Alimentarea cu tensiune este insuficientă.
- Vehiculul staţionează mai mult timp.
Acţionaţi frâna de parcare
Apăsaţi comutatorul frânei de parcare.
Lampa roşie de avertizare din instrumentul combinat se aprinde.
(1)
(vezi figura 2)
Dacă sunt îndeplinite condiţiile de mai jos, frâna de
parcare se declanşează automat:
1 Lampă de control

- Motorul este în funcţiune.
- Cutia de viteze se află în poziţia D sau R.
- Centura de siguranţă este cuplată.
- Pedala de acceleraţie este acţionată.
- Atunci când treapta de viteze R este cuplată, în acelaşi timp
trebuie închis hayonul.

3 Display - instrument combinat

Eliberaţi frâna de parcare
Trafeţu comutatorul frânei de parcare.
Lampa roşie de avertizare din instrumentul combinat se stinge.
(1)
(vezi figura 2)
La defecţiunile care afectează siguranţa funcţionării şi a traficului,
se aprinde lampa de control galbenă. (2)
Citiţi codul de eroare de pe ecran. (3)
(vezi figura 2)
Puteţi afla mai multe detalii şi informaţii în manualul de
utilizare!
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2 Lampă defecţiune

Efectuaţi un test al frânelor.
Urcaţi vehiculul pe platforma de verificare cu roţile din spate şi opriţi motorul.
Poziţionaţi selectorul de viteze în poziţia N.
Lăsaţi roţile să fie antrenate timp de cca. 10 pe standul de verificare a sistemului de frânare.
Saboţii de frână sunt aplicaţi automat mai lent pe discul de frână.
Frâna de parcare frânează scurt şi semnalizează astfel modul de verificare a sistemului de frânare pe stand.
După 2 până la 5 acţionaţi scurt întrerupătorul frânei de parcare. (1)
(vezi figura 1)
Frâna de parcare frânează cu o forţă sporită.
Slăbiţi frâna de parcare electromecanică.
Repetaţi operaţiunea de 3 până la 4 ori, până când roţile se blochează.
Slăbiţi frâna de parcare electromecanică.
Aduceţi etrierul de frână de pe osia spate în poziţie de
montaj:

Figură 3

Închideţi capota motorului.
Rotiţi cheia de contact în poziţia 1.
Apăsaţi tasta pentru preluarea apelului şi menţineţi-o apăsată.
(1)
În interval de o secundă apăsaţi tasta OK şi menţineţi-o
apăsată. (2)
(vezi figura 3)
Menţineţi ambele taste apăsate pentru cca. 5 secunde.
Pe afişaj apare meniul atelierului cu următoarele puncte de
meniu:
- Date ale vehiculului
- Test role
- Schimbarea plăcuţelor de frână
- ASSYST PLUS
Apăsaţi repetat pe tasta de răsfoire înainte/înapoi până când pe
display apare marcat -Schimb plăcuţe frână- pe fundal color. (3)
(4)
Apăsaţi pe tasta OK. (2)
(vezi figura 3)

1 Tasta pentru preluarea apelului
telefonic

2 Tastă de OK

3 Tastă (taste) răsfoire
înainte/răsfoire înapoi.

4 Display

5 Tasta -înapoi-

Atenţie!
Nu acţionaţi frâna de regim în timpul deplasării spre
poziţia de montaj a etrierului de frână.
Atunci când pe afişaj apare -Poziţie de montaj atunsă-, decuplaţi
aprinderea şi scoateţi cheia din contact. (4)
(vezi figura 3)
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Eliberaţi poziţia de montaj a etrierului de frână.
Atenţie!
Eliberaţi poziţia de montaj a etrierului de frână abia atunci când saboţii de frână şi etrierii de frână sunt montaţi.
(Pericol de deteriorare)
Rotiţi cheia de contact în poziţia 1.
Pe afişaj apare - Poziţie de montaj atinsă, părăsiţi poziţia de montaj-. (4)
Confirmaţi cu tasta - OK . (2)
Pe afişaj apare - Poziţia de montaj a fost părăsită-. (4)
Confirmaţi cu tasta - OK . (2)
Părăsiţi meniul atelierului cu tasta -Înapoi-. (5)
(vezi figura 3)
Decuplaţi aprinderea.
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Cupluri de rotaţie necesare
Servomotor - frână de parcare (vezi figura 4)
(1)

Înlocuiţi elementul (elementele) 12 Nm
de etanşare.
Figură 4

Deschizător de siguranţă al frânei de
parcare
Decuplaţi aprinderea.
Asiguraţi vehiculului împotriva plecării de pe loc.
Debranşaţi racordul (racordurile) electric(e) de pe servomotor.
Deşurubaţi şurubul (şuruburile). (1)
Extrageţi cu grijă servomotorul de pe etrierul de frână. (2)
(vezi figura 4)
Înlocuiţi elementul (elementele) de etanşare.

1 Şurub(uri)

Utilizaţi o cheie hexagonală interioară.
Rotiţi axul în sens orar, până când roata se poate roti liber. (1)
(2)
(vezi figura 5)

2 Servomotor pentru frâna de
parcare

Figură 5

Fusul nu trebuie rotit în sens antiorar.
Montarea în ordine inversă demontării.

1 Arborele
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2 Etrier frână
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