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Odstranění problémů

Elektronická parko-
vací brzda
Použití elektronické par-
kovací brzdy

Obr. 1  Na spínači jízdních stupňů: tlačítko
elektronické parkovací brzdy.

Zapnutí
● U stojícího vozidla stiskněte tlačítko  
››› obr. 1.
● NEBO: Při vypnutí zapalování se elektronická
parkovací brzda zapojí automaticky.

Při zapojení elektronické parkovací brzdy
se kontrolka v panelu přístrojů vedle spí-
nače jízdních stupňů rozsvítí červeně.

Vypnutí
● Použijte pedál brzdy a na spínači jízdních
stupňů zvolte jízdní stupeň D, B, R nebo N.
● Kontrolka  v panelu přístrojů zhasne.

Automatické zapojení při nevhodném opu-
štění vozidla
Elektronická parkovací brzda zajišťuje vozidlo i
při nastavení neutrálu N ›››  .

POZOR
Když se vozidlo opustí nevhodným způso-
bem, mohlo by se uvést do pohybu. To by mo-
hlo být příčinou nehod, závažných poranění a
materiálních škod.
● Když vozidlo odstavujete, proveďte pří-
slušné procesy vždy v uvedeném pořadí.
● Před opuštěním vozidla zajistěte, aby byla
zapojena elektronická parkovací brzda a
v panelu přístrojů vedle spínače jízdních
stupňů se nacházející kontrolka  svítila čer-
veně.
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 Příliš malá zádržná síla v aktuální situaci

Vedle spínače jízdních stupňů se nacházející
kontrolka  bliká červeně. Vozidlo stojí. Kromě
toho se příslušná informace zobrazí na displeji
panelu přístrojů.

Vozidlo nelze ve stoupání bezpečně odstavit.
● Odstavte vozidlo na nějakém jiném místě
nebo na rovné ploše.

 a  /  Existuje nějaká závada
elektronické parkovací brzdy
Kontrolka  vedle signalizace jízdního stupně
bliká červeně. Na displeji panelu přístrojů se
také objeví červená kontrolka brzdové soustavy

 nebo žlutá centrální výstražná kontrolka .
V systému existuje nějaká závada.
1. Zasuňte některý jízdní stupeň.
2. Stiskněte znovu tlačítko elektronické par-

kovací brzdy.
Pokud kontrolka  svítí červeně a objeví se
informace , bez rozsvícení některé jiné vý-
stražné kontrolky na panelu přístrojů, je vozidlo
správně zajištěné proti rozjetí.
Varianta 1:  nadále svítí
1. Pokud žlutá centrální výstražná kontrolka 

nezhasne, ihned vyhledejte některý kvalifi-
kovaný odborný servis.

Varianta 2:  nadále svítí
 Nepokračujte v jízdě!

1. Pokud červená kontrolka brzdové soustavy
 nezhasne, nepokračujte v jízdě!

2. Vyhledejte odbornou pomoc.
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 Závada tlačítka elektronické parkovací
brzdy
Při stisknutí tlačítka elektronické parkovací
brzdy bliká kontrolka  vedle signalizace jízd-
ního stupně červeně.
Existuje závada tlačítka elektronické parkovací
brzdy.
1. Aby se elektronická parkovací brzda aktivo-

vala, vypněte zapalování.
2. Vyhledejte příslušně kvalifikovaný odborný

servis.

 a  přehřáté brzdy
Kontrolka svítí žlutě. Kromě toho zazní aku-
stický výstražný signál. Popřípadě se na displeji
panelu přístrojů zobrazí příslušná informace.
1. Zastavte co možná nejdříve vozidlo.
2. Ponechte vozidlo se zapnutou elektronic-

kou parkovací brzdou a zapnutým zapalo-
váním stát, dokud se neobjeví další infor-
mace.

3. Vyhledejte ihned kvalifikovaný odborný
servis a nechte systém zkontrolovat.

Neobvyklé zvuky při brzdění
Vyskytují-li se při brzdění stále škrábavé a
skřípavé zvuky, poukazuje to na opotřebené
brzdové třecí segmenty na přední nebo zadní
nápravě.

1. Vyhledejte ihned kvalifikovaný odborný
servis a nechte systém zkontrolovat.

2. Vyžádejte si kontrolu všech brzdových tře-
cích segmentů a popřípadě je nechte vy-
měnit.
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