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Elétrica
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- Solte e retire o parafuso 1 de fixação do aro 1 de fixação do aro do
conjunto óptico.

- Remova o aro.

- Solte e remova o parafuso 2 de fixação da lanterna de luz indicadora
de direção.

- Desencaixe e remova a lanterna.

- Gire o soquete cerca de 1/5 de volta em sentido anti-horário e
desencaixe-o da lanterna.

- Pressione a lâmpada no soquete, gire-a ligeiramente em sentido
anti-horário e remova-a.

Sistema elétrico

1 - Parafuso de fixação do aro

2 - Parafuso de fixação da lanterna

3 - Soquete

Trocar lâmpada das lanternas de luz
indicadora de direção dianteira.
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- Solte e retire o parafuso 1 de fixação do aro do conjunto óptico.

- Remova o aro.

- Solte e remova o parafuso 2 de fixação da lanterna da luz indicadora de
direção.

- Desencaixe e remova a lanterna de seu alojamento.

- Solte e remova o parafuso 3 de fixação da carcaça do farol.

Rebata o farol para fora de seu alojamento.

Trocar a lâmpada de luz alta do farol:

- Remova o tampão 4 da seção de luz alta do farol.

- Desligue o conector elétrico da lâmpada de luz alta.

- Desencaixe a presilha de retenção da lâmpada de luz alta e remova a
lâmpada de seu alojamento.

- Instale a nova lâmpada de luz alta posicionando-a convenientemente na
carcaça do farol e fixe-a com a presilha de retenção.

- Ligue o conector elétrico no terminal da lâmpada de luz alta.

- Recoloque o tampão 4 da seção de luz alta do farol.

Trocar lâmpada de luz alta/baixa dos
faróis de posição dianteira

1   Parafuso de fixação do aro
2   Parafuso de fixação da lanterna da luz indicadora de direção
3   Parafuso de fixação da carcaça do farol
4   Tampão, seção de luz alta
5   Tampão, seção de luz baixa
6   Conector/suporte da lâmpada de luz alta
7   Conector/suporte da lâmpada de luz baixa
8   Soquete/lâmpada da luz de posição

Sistema elétrico
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Fusíveis

A base de fusíveis está localizada na central elétrica disposta
na extremidade do painel, do lado do acompanhante.

Risco de incêndio

Não monte fusíveis com capacidade de corrente mais alta do que
o especificado. Isso poderia resultar em danos no sistema elétrico
ou em incêndio nos cabos elétricos.

Use somente fusíveis de capacidade especificada. Não faça
pontes de ligações elétricas nem tente reparar fusíveis
defeituosos. Não substitua os fusíveis antes de detectar e reparar
a causa da falha de funcionamento.

Central elétrica

Para ter acesso aos fusíveis e demais componentes dispostos
na central elétrica:

- Solte as presilhas de fixação cerca de 1/4 de volta e remova a

cobertura inferior da central elétrica.

Sistema elétrico
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Verificação e substituição de fusíveis

Os circuitos elétricos individuais são protegidos por fusíveis de
segurança.

- Se ocorrer uma falha de circuito elétrico, desligue os
equipamentos elétricos e verifique os fusíveis.

Um teste de funcionamento pode ser executado nos fusíveis
inserindo-os no soquete de teste 4, na base de fusíveis.

- Remova o fusível da base de fusíveis usando o extrator de
fusíveis 2 e insira-o no soquete de teste 4. Após utilizar o
extrator de fusíveis, encaixe-o novamente em seu alojamento
na base de fusíveis para evitar que se extravie.

Se o LED 3 acender, o fusível está em condições de
funcionamento.

Se o LED 3 não acender, o fusível está defeituoso.

- Substitua o fusível defeituoso por outro fusível de mesma
capacidade.

Base de fusíveis

1  Fusível reserva

2  Extrator de fusível

3  LED

4  Soquete de teste

Sistema elétrico
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Etiqueta de fusíveis e relés F1 -  10A  Farol de neblina

F2 -  10A Iluminação painel de

              Instrumentos (58)

F3 -  10A Iluminação interna

F4 -  10A  Travemento central (30)

               Iluminação do teto

F5 -  10A  Acendedor de cigarros

F6 -  10A

F7 -  15A  Relé D+

F8 - 10A  Aquecimento dos espelhos retrovisores

F9 -  10A  Conversor 24/12V (30)

F10 -  10A  Diagnose (30)

F11 -  15A  Painel de instrumentos (30)

F12 -  20A  Tomada ABS da carreta (30)

F13 -  10A  ABS (30)

                 Travamento central

F14 -  10A

K1 -  Relé motor limpador

         Luzes indicadoras direção

K2

K3

F15 -  15A  Tomada de força

F16 -  10A  Travamento central (15)

F17 -  20A  Ar condicionado

                 Ventilação forçada

F18 -  10A  Tomada 12V

                  Rádio faixa do cidadão

F19 -  10A  Alternador

F20 -  15A  Vidro elétrico do passageiro

F21 -  15A  Vidro elétrico do motorista

F22 -  10A  Luzes intermitentes de advertência

F23 -  10A  Farol baixo direito

F24 -  10A  Farol baixo esquerdo

F25 -  10A  Farol alto direito

F26 -  10A  Farol alto esquerdo

F27 -  10A  Luzes de posição esquerda

                  traseira e lateral

F28 -  10A  Luzes de posição direita

                  traseira e lateral

K4

K5  Relé D+

K6  Relé luzes de freio

F29 -  10A

F30 -  10A  PLD (15)

F31 -  10A  Regulagem dos espelhos

                 retrovisores

F32 -  10A  Tacógrafo

                 Painel de instrumentos

F33 -  10A  Luzes indicadoras de direção

F34 -  10A  Luzes de freio

                 Luz/alarme marcha-à-ré

F35 -  10A  Tomada do ABS da carreta (15)

F36 -  15A

F37 -  10A  Limpador e lavador do pára-brisa

F38 -  10A  abs (15)

F39 -  10A  Diagnose (15)

                  Buzina

F40 -  10A

F41 -  10A

K7  Relé luz/alarme ré

Nota:

O circuito negativo do veículo retorna
ao negativo da bateria com o
propósito de isolar a cabina, o motor e
o chassi. O circuito negativo de todo o
sistema elétrico adicional deverá ser
conectado ao terminal negativo da
bateria por um dispositivo de conexão
do chassi.

Central Elétrica

Sistema elétrico
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Nota:

O circuito negativo do veículo retorna
ao negativo da bateria com o
propósito de isolar a cabina, o motor e
o chassi. O circuito negativo de todo o
sistema elétrico adicional deverá ser
conectado ao terminal negativo da
bateria por um dispositivo de conexão
do chassi.

F1 -  10A  Luzes indicadoras de direção adicionais

F2 -  10A  Módulo de partida a frio

F3 -  10A  Umidificador de ar

K38  Relé auxiliar das luzes direcionais esquerdas

K39  Relé auxiliar das luzes direcionais direitas

F30 -  10A  PLD (Kl. 15)

F31 -  10A  Regulagem de espelhos retrovisores

F32 -  10A  Tacógrafo

                 Painel de instrumentos

F33 -  10A  Luzes indicadoras de direção

F34 -  10A  Luzes de freio

                  Luz/alarme marcha à ré

F35 -  10A  Tomada do ABS da carreta (KL. 15)

F36 -  15A

K11  Relé bloqueio do eixo traseiro

K8  Relé auxiliar tomada de força

     (desaceleração)

K9  Relé auxiliar tomada de força

     (reset controle de aceleração)

K10  Relé auxiliar tomada de força

     (aceleração)

A1

A3 1

A3 2

Sistema elétrico

Etiqueta de fusíveis e relés
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Localização de instalação da parte eletrônica

Os componentes eletrônicos do veículo estão divididos em
dois locais:

Compartimento Elétrico

Parede traseira do lado do passageiro

A3   Controle de Acionamento (FR) A22  Módulo especial configurável (PSM)
A30  Sistema de Manutenção (WS)

FR
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Informações

Componentes eletrônicos
que podem ser encontrados
no compartimento do
sistema elétrico

Componentes eletrônicos
que podem ser encontrados
na parede traseira

WS

PSM

FR

ABS

ZV

Z1

TCO

Sistema de Manutenção

Módulo Especial Configurável

Controle de Veículo

Sistema ABS (Anti-lock Brake System)

Trava Central

Ponto Estrela (star point)

Tacógrafo

Outras Abreviações
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Tomada de diagnóstico

Para o aprimoramento deste modelo, os mesmos receberam novas  tomadas de
diagnóstico de bordo. A tomada fica localizada do lado direito do motorista, à direita
perto do volante de direção, e será de fácil acesso,  isto é, você não precisará remover
quaisquer painéis.

O mesmo cabo de conexão para o “Star Diagnosis” é usado tanto nesses veículos como
nos carros de passageiros
Número para Encomenda: 65 11 1240 99, que pode ser feita pela linha direta do “Star

Diagnosis”.

Tomada de Diagnóstico de 16 pinos:

Posição de Instalação da Tomada de
Diagnóstico:

Pino 09     MR (16/13)
Pino 10     FR (18/17)
Pino 11
Pino 12
Pino 13
Pino 14    Ponto estrela (18/18)
Pino 15
Pino 16    KL 30 (f10) painel (18/2)

Funções dos Pinos:  X13
Pino 01
Pino 02
Pino 03
Pino 04
Pino 05
Pino 06
Pino 07
Pino 08

KL 31
KL 31
Ponto estrela
INS linha K XB.1
KL 15 (F39)
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RS

FFB

Rede de comunicação entre os módulos

A rede é dividida em duas áreas principais:

• Os dispositivos eletrônicos de conveniência da linha K e sistema eletrônico do CAN do veículo.

• A parte eletrônica do CAN do veículo está no compartimento elétrico e é conectada ao ponto estrela Z1.
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Painel de Instrumentos

Ítem pertencente ao lançamento do cockpit global, o Painel de
Instrumentos 2004 foi agora instalado no  AXOR C.
A meta é oferecer um painel de instrumentos padronizado para todos
os veículos AXOR C, visando atender a todas as futuras exigências.
Também pretendemos oferecer um conceito de funcionamento
padronizado para todos os caminhões.
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O Painel de instrumentos padrão tem uma faixa de velocidades de até 125 km/h. Uma das variáveis oferece um indicador de velocidade em mph.

Características Especiais:

• Todas as lâmpadas de advertência dos equipamentos especiais e padrão estão
localizadas em uma barra de lâmpadas de advertência na parte inferior da tela.

• Funções de tela mais avançadas na tela multifunção reprojetada (MFD).

• Novo conceito de tela para informações de serviço e operacionais.

•     Todos os avisos de mostradores podem ser reconhecidos no painel de instrumentos.

• Indicador de nível de abastecimento para “AdBlue”.

• Operação com novo botão de girar em forma de cruz.

• Computador integrado de viagem (apenas com o sistema de manutenção).

• Informações do sistema de manutenção podem ser mostradas (apenas com o
sistema de manutenção).

• Alarme de despertador integrado.

•     Ligação de Rádio para INS através do CAN.

Painel de Instrumentos 2004

Painel de instrumentos
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Controle remoto

1 Tampa (remover)
2 Suporte das pilhas

Pilhas do tipo: CR 1620

- Abra a carcaça do controle remoto e remova as
pilhas.

- Limpe as pilhas novas com um pano que não solte
fiapos.

- Coloque as duas pilhas no suporte com o pólo
positivo (+) orientado para baixo e aperte-as de
modo que se encaixem de forma audível.

- Aperte as duas partes do controle remoto, uma
contra a outra, fazendo-as se encaixar de forma
audível.

Adaptação do controle remoto

Se, após trocar as pilhas, as fechaduras das portas
não puderem ser travadas ou destravadas pelo
sistema de trava central, o controle remoto deverá
ser adaptado ao sistema conforme indicado a
seguir:

- Dentro de um intervalo de 3 segundos, gire a
chave na ignição para a posição de marcha e
retorne-a totalmente para a posição desligada.

- Pulse três vezes uma tecla funcional do controle
remoto dentro de um intervalo de 20 segundos

O controle remoto está novamente ativado e em
condições de uso.

Manutenção

Controle das travas elétricas
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Os discos de controle do tacógrafo devem ser substituídos ao término do período
preestabelecido de acordo com o tipo do instrumento, ou seja, diariamente para
tacógrafos diários e a cada 7 dias para tacógrafos semanais. Se este
procedimento não for observado, ocorrerá a sobreposição de registros em um
único disco de controle, ocasionando sua perfuração e danificando o
instrumento.

Abertura de gaveta

- Aperte a tecla de abertura da gaveta e aguarde alguns segundos. Quando a
gaveta se destravar, puxe-a para fora.

Fechamento da gaveta

- Empurre a gaveta manualmente até travá-la.

Indicações no mostrador

Com o veículo em movimento, é exibida somente a indicação básica. Para
visualizar outras indicações e efetuar ajustes, o veículo deve estar parado.

Tacógrafo

4  Tecla de abertura da gaveta
5  Mostrador digital
6  Teclas de ajuste do relógio
7  Gaveta do disco-diagrama
8  Tecla do menu

Tacógrafo
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Tacógrafo

Ajuste da indicação do relógio

- Pulse brevemente a tecla de menu M. Com os dígitos de minutos piscando, pulse a tecla (+) ou (-)
até obter a indicação desejada.

- Pulse novamente a tecla de menu M. Com os dígitos de horas piscando, pulse a tecla (+) ou (-) até
obter a indicação desejada.

Para gravar a indicação corrigida do relógio na memória do instrumento, pulse a tecla M do menu por
mais de 3 segundos.

Indicação

Se a indicação do relógio tiver sido ajustada ou a corrente de alimentação do tacógrafo tiver sido
interrompida por mais de dois minutos, a indicação do relógio será exibida de forma intermitente,
indicando que o mecanismo de suporte do disco-diagrama precisa ser sincronizado com o relógio.

Tacógrafo
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Tacógrafo semanal
- Gire a chave na fechadura de ignição para a posição de marcha.

- Abra a gaveta do tacógrafo e remova o conjunto de discos-diagramas.

- Recoloque o conjunto de discos-diagramas conforme a indicação do relógio e feche a gaveta do
tacógrafo.

As instruções completas referentes ao manuseio do tacógrafo, como leitura e substituição dos discos-
diagramas, ajuste do relógio e interpretação dos códigos de falhas, estão descritas no livreto de
instruções editado pelo fabricante do instrumento.

Sincronização do mecanismo de suporte do disco-diagrama com o relógio

Tacógrafo diário
- Gire a chave na fechadura de ignição para a posição de marcha.

- Abra a gaveta do tacógrafo e remova o disco-diagrama.

- Feche a gaveta do tacógrafo sem o disco-diagrama. O instrumento sincroniza automaticamente o
mecanismo do suporte do disco-diagrama com o relógio.

- Abra novamente a gaveta do tacógrafo, recoloque o disco-diagrama e feche a gaveta.

Tacógrafo
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FR

Função do sistema

O imobilizador (WSP) é formado por:

• Módulo de comando MR/PLD
• Chave com transponder (cada chave tem um código diferente de transponder).
• Circuito eletrônico de saída de impulsos
• Módulo de Comando FR

O circuito de saída de impulsos eletrônicos está localizado diretamente na trava da direção e faz
a leitura do código da chave com transponder sem contato. O transponder (circuito receptor/
transmissor eletrônico em miniatura) recebe energia por indução do circuito eletrônico de saída
de impulsos quando a ignição é ligada  - circuito  (15 ligado).
O Transponder envia um sinal fraco para o circuito de saída que contém o código do transponder.
Um amplificador de sinal instalado no circuito de saída amplifica o nível de sinal de código do
transponder.
Os módulos de comando FR e MR/PLD são conectados ao circuito eletrônico de saída de impulsos
através do KL de 50 fios. O código do transponder (Código TP) é permanentemente transmitido
aos circuitos eletrônicos do motor através desse fio.

Imobilizador

5 - Interruptor de Acionamento
7 - Barramento do CAN do Motor
8 - Partida
9 -Unidade de Bomba S
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No módulo de comando MR/PLD, o código do transponder é comparado com o
código armazenado (até 8 códigos são possíveis).

Se o Código TP corresponder ao código apreendido (armazenado), a partida é
acionada com o  sina lKL50 e simultaneamente o módulo de comando do motor
MR/PLD é destravado eletronicamente. Se uma chave com transponder for usada
com um código diferente do armazenado, a partida liga, mas as válvulas do solenóide

(9) nas bombas lineares não são acionadas.

Mesmo quando o c.30 e o c.50 são conectados diretamente, a partida não é acionada, porque não há já
injeção. Se a chave com transponder for acionada muito rápido, sem atraso, a partir da posição “direção
destravada”(2) para a posição “ignição ligada”, o módulo eletrônico de comando do MR/PLD, não
consegue verificar o código do transponder. O imobilizador não é desativado, e nesse caso, a mensagem
“códe” aparece em verde no mostrador. Além disso, o falha 1 99 63 ou 1 99 65 pode ser armazenado no
módulo de comando do MR/PLD, e exibido em vermelho no campo.

Quando é feita uma tentativa de dar a partida no veículo com uma chave de transponder não válida, o
módulo de comando eletrônico MR/PLD para a avaliação do código Tranponder após um certo prazo. O
limite de tempo duplica em cada nova tentativa.

O módulo de comando FR verifica o sinal do transponder e o armazena até que a ignição seja desligada.
Quando solicitado pelo módulo de comando do MR/PLD o código do transponder é enviado junto com
os parâmetros da bobina através do barramento do CAN do motor. Isso permite que o motor seja
acionado mesmo que haja um  erro no c50 do módulo de comando MR/PLD bem como permite o
reconhecimento de um erro. A bobina de saída de impulsos pode ser substituída facilmente no caso de
defeito (ela não contém códigos do transponder, apenas os transmite).

1 - Chave com transponder
2 - Transponder
3 - Suporte do transponder

Imobilizador
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A substituição do módulo de comando FR também é fácil, desde que
não  seja necessário ajustar parâmetros de operação . Os códigos de
transponder não precisam ser reprogramados no FR.
Se for necessário substituir o módulo de comando MR/PLD ou as chaves
de transponder,  novos códigos de transponder podem ser gravados
com o HHT (somente em conjunto com  o FDOK).

Até um bilhão de códigos diferentes são possíveis para os transponders
usados. Somente as chaves com transponders programadas no MR/
PLD  podem ser usadas para dar a partida no veículo. São, no máximo,

8 chaves por veículo.

1 - Trava de Direção
2 - Eletrônica de Leitura (A42)
3 - Transponder
4 - Chave com Transponder

A -    Campo de alternância eletromagnética

B -  O código do transponder modula, alternando o campo eletromagnético

Imobilizador
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Imobilizador, inovação - imobilizador aprimorado

Introdução:

• Desde 1 de julho de 2002 para produção de 2002
• Posterior, retroativo para a produção de 2000.

Código de autorização através de FDOK (tela 1801)
para:

• Programar a chave do veículo
• Fazer o “download” para o módulo de comando

do veículo.

Antes de gerar um código de autorização, o sistema
verifica:

• Se há coincidência entre o número básico  “A” ou
código de identificação ID do módulo de comando
MR  com os números do motor e do chassi do
veículo específico, conforme documentação
FDOK.

Para Serviços de Emergência:

• O código de autorização através do FDOK (tela
1801) somente é possível para módulos de
comando para transferência de veículos,
conforme STIN07, 15W027.

Se os dados não estiverem corretos no FDOK:

• A substituição do motor na oficina não foi
documentada no FDOK conforme SI07.15-W-
0012A.

• Para veículos com documentação inadequada no
FDOK na fábrica, por erro EDP.

• Módulos de comando que não foram entregues
através do GLC não foram documentados.

Ajuda:
• Linha Direta do FDOK.

Imobilizador


