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Frână de parcare electromecanică
VOLVO S60 II, V60, V70 III (BW)

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
Înainte de executarea lucrărilor la sistemul de frânare, activaţi modul de întreţinere a frânei de parcare.
Figurile din aceste instrucţiuni de montaj sunt ilustrative şi au rolul strict de simplificare a înţelegerii.
Figură 1

Indicaţii generale
Aparatul de control al frânei de parcare se găseşte în portbagaj
stânga, în spatele garniturii.
Servomotoarele frânei de parcare se găsesc în etrierele de frână
posterioare.
Maneta frânei de parcare se găseşte în tabloul de bord. (1)
(vezi figura 1)
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Figură 2

Afişaj/mod de utilizare
Mod automat
Centura de siguranţă este ataşată.
Eliberaţi pedala ambreiajului.
Frâna de parcare se eliberează automat, de îndată ce vehiculul
este cuplat în viteza 1 sau în marşarier.
Acţionaţi frâna de parcare
Trageţi de schimbător înapoi.
Eliberaţi frâna de parcare
Trafeţu comutatorul frânei de parcare.
La defecţiunile care afectează siguranţa funcţionării şi a traficului,
se aprinde lampa de control galbenă.
Citiţi codul de eroare de pe ecran. (3)
(vezi figura 2)
Puteţi afla mai multe detalii şi informaţii în manualul de
utilizare!

1 Lampă de control

2 Lampă defecţiune

3 Display - instrument combinat

Înainte de executarea lucrărilor la sistemul de frânare, activaţi modul de întreţinere a frânei de parcare.
Respectaţi poziţia de montare a racordului EOBD.
Racordaţi aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.
Cuplaţi aprinderea.
Eliberaţi frâna de parcare
Urmaţi instrucţiunile aparatului de diagnoză.
După lucrările de reparaţii
Urmaţi instrucţiunile aparatului de diagnoză.
Frâna de parcare se ajustează automat.
Interogaţi memoria de defecţiuni, ştergeţi eventual defecţiunea.
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