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1. Úvod 

Nevyvážené kolo bude mít za důsledek skákání kola a chvění volantu během 

řízení. To může mást řidiče při jízdě, dochází k zintenzívnění celkového nesouladu v 

oblasti systému řízení, může dojít k poškození tlumiče vibrací i jednotlivých součástí 

řízení, a zvyšuje se pravděpodobnost dopravní nehody. Vyvážením kol všem těmto 

problémům zabráníte. 

Toto zařízení používá nový LSI (velký integrovaný obvod - Large Scale Integrated 

Circuit), který tvoří hardwarový systém, jenž vysokou rychlostí shromažďuje, 

zpracovává a počítá informace. 

Před zahájením provozu zařízení si pro zajištění běžného a bezpečného provozu  

pečlivě přečtěte návod k obsluze. Sami neprovádějte demontáž ani výměnu částí 

zařízení. Když bude nutné provést opravu, obraťte se na oddělení technických 

služeb. Před vyvažováním zajistěte, aby bylo kolo pevně připevněné k 

přírubě. Pracovník, který se zařízením pracuje, by měl nosit těsně přiléhající pracovní 

oděv, aby se zabránilo zachycení části oděvu. Zařízení smí obsluhovat pouze pracovník 

obsluhy zařízení. 

Zařízení nepoužívejte mimo stanovený rozsah funkcí uvedený v manuálu. 

  

2. Specifikace a funkce 

2.1 Technický popis 

 Max hmotnost kola: 65 kg 

 Výkon motoru: 200 w 

 Napájení: 220V / 50Hz 

 Přesnost vyvažování: ± 1 g 

 Počet otáček: 200r/min 

 Doba cyklu: 8s 



 Průměr ráfku: 10"~ 24" (256 mm ~ 610 mm) 

 Šířka ráfku: 1,5"~ 20" (40 mm ~ 510 mm) 

 Hlučnost: <70db 

 Čistá hmotnost: 102 Kg 

 Rozměry: 960 mm × 760 mm × 1160 mm 

2.2 Parametry 

    Displej LCD, intuitivní a flexibilní uživatelské rozhraní. 

 Různé režimy vyvažování mohou používat protizávaží pro přidržení, připnutí nebo 

skryté přidržení atd. 

 Vstupní data ráfku automaticky podle měřítka. 

 Inteligentní automatická kalibrace a samoměřící funkce se stupnicí. 

 Vlastní diagnostika poruch a funkce ochrany. 

 Pro pneumatiky bez středového otvoru používejte speciální režim vyvažovačky. 

Pro specifičtější pneumatiky používejte hřídel delší než 40. 

2.3 Pracovní prostředí 

 Teplota: 5 ~ 50 ℃ 

 Nadmořská výška: ≤ 4000m 

 Vlhkost: ≤85% 

3. Složení dynamické vyvažovačky 

Dvě hlavní složky dynamické vyvažovačky jsou: stroj a elektřina: 



3.1 Stroj 

Část stroje se skládá z podpěry, kyvné podpěry a hlavní hřídele; jsou společně 

upevněny na rámu. 

3.2 Elektrický systém 

1. Systém s mikropočítačem se skládá z LSI, jako je nový vysokorychlostní 

systém MCU CPU a klávesnice. 

2. Automatická měřící stupnice. 

3. Rychlost testování a polohovací systém se skládá z ozubeného kola a 

optoelektronické spojky. 

4. Součásti dvoufázového asynchronního systému a řídící obvod. 

5. Horizontální i vertikální tlakový senzor. 

6. Ochranný kryt. 

  

Obrázek 3-1 
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4. Instalace dynamické vyvažovačky 

4.1 Otevírání a kontrola 

Otevřete balení a zkontrolujte, zda v něm nejsou poškozené součásti. Pokud zjistíte 

jakékoliv problémy, nepoužívejte zařízení a obraťte se na dodavatele. Standardní 

příslušenství zařízení je zobrazeno níže: 

Šroubovací knoflík hnacího hřídele   1 

Vyvažovací kleště           1 

Allenův klíč              1 

Posuvné měřidlo          1 

Pojistná matice              1 

Adaptér (kužel)            4 

Protizávaží (100g)      1 

Ochranný kryt (na objednávku) 1 

4.2 Instalace stroje 

4.2.1 Vyvažovačka musí být nainstalována na pevném betonovém nebo podobném 

podkladu; v případě nerovného povrchu může docházet k chybám měření. 

4.2.2 Kolem vyvažovačky by mělo být 50 cm tak, aby vyvažovačka fungovala bez 

problémů. 

4.2.3 Kotevní šrouby na montážním otvoru základny vyvažovačky pro připevnění 

vyvažovačky. 

4.3 Instalace krytu 

Nainstalujte rám krytu na zařízení (na objednávku): Vsuňte trubku ochranného krytu 

do hřídele krytu (za skříní), pak ji připevněte s použitím šroubů M10×65. 



4.4 Instalace šroubovacího tlačítka hnacího hřídele 

Nainstalujte šroubovací tlačítko hnacího hřídele na hlavní hřídel s použitím šroubu 

s vybráním v hlavě M10x150, pak přišroubujte šroub. (Viz obrázek 4-1) 

 

  

Obrázek 4-1 

(Poznámka: kolo se může před zašroubováním připevnit na hlavní hřídel, potom 

přidržte kolo rukama, čímž zabráníte tomu, aby se hlavní hřídel otáčela spolu se 

šroubem.) 

  



5. Ovládací panel LCD a funkční klávesy 
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Obrázek 5-1 

1-       Tlačítka, manuální nastavení VZDÁLENOSTI (a) 

2-       Tlačítka, manuální nastavení ŠÍŘKY (b) 

3-       Tlačítka ruční nastavení PRŮMĚRU (d) 

4-       Tlačítko, výběr korekčního režimu "ALU" 

5-       Tlačítka pro přepočítání a automatickou kalibraci 

6-       Výběr, "STATICKÁ" nebo "DYNAMICKÁ" korekce 



7-       Tlačítko, začátek cyklu 

8-       Tlačítko nouzové a výběr speciálních funkcí 

9-       Tlačítko, autodiagnostika, automatická kalibrace a rozdělení nerovnováhy 

10-   Tlačítko, rozteč a práh zobrazení nerovnováhy 

11-   Tlačítko, optimalizace nerovnováhy a dělení nerovnováhy 

12-  Instalace protizávaží, schéma umístění. 

13-  Kontrolka polohy vnitřního protizávaží 

14- Kontrolka polohy vnějšího protizávaží 

15- Zobrazení středních hodnot nevyvážení pneumatiky nebo hodnoty vzdálenosti 

16- Zobrazení hodnoty statické nevyváženosti nebo hodnoty šířky 

17- Zobrazení hodnoty boční nevyváženosti pneumatiky neb hodnot průměru 

Poznámka: tlačítka tiskněte pouze prsty. Nikdy nepoužívejte kleště protizávaží 

ani jiné ostré předměty. 

  

6. Montáž a demontáž kola 

6.1 Kontrola kola 

Kolo musí být čisté, nesmí na něm být žádný písek ani prach a odstraňte všechna 

prvotní protizávaží kola. Zkontrolujte tlak v pneumatikách, zda odpovídá jmenovité 

hodnotě. Zkontrolujte rovinu umístění ráfku a montážní otvory, zda nejsou 

deformované. 

6.2 Montáž kola 

6.2.1 Zvolte optimální kužel pro středový otvor, když je středový otvor na ráfku. 

6.2.2 Dva způsoby instalace kola: A. Pozitivní polohování; B. negativní polohování. 



6.2.2.1 Pozitivní polohování (viz Obrázek 6-1): 

Pozitivní polohování se běžně používá. Provádí se snadno, a je použitelné pro 

různé ráfky společné ocelové konstrukce a tenké duralové konstrukce. 

6.2.2.2.               Negativní polohování (viz obrázek 6-2): 

Negativní polohování se používá k zajištění vnitřního otvoru ocelového ráfku a 

hlavní hřídel se umísťuje přesně když se vnější část kola deformuje. Lze použít na 

všechny ocelové ráfky, zejména na silné ocelové ráfky. 

             

 

Obrázek 6-1                             Obrázek 6-2 

6.2.3 Namontujte kolo a kužel na hlavní hřídel. Před přišroubováním rukojeti se 

ujistěte se, zda může kužel upnout kolo. Po přišroubování se kolo může otáčet. 

6.3 Demontáž kola 

6.3.1               Demontujte rukojeť a kužel. 

6.3.2               Vyzdvihněte kolo nad úroveň země a poté jej odmontujte z hlavního 

hřídele. 

Poznámka: dbejte o to, aby kolo na hlavní hřídeli při montáži a demontáži kola 

nesklouzlo, mohlo by dojít k jejímu odření 

  



7. Metody zadání dat na ráfku 

7.1 Stav zapnutí stroje 

Po zapnutí stroje se automaticky spustí inicializace. Inicializace bude dokončena po 

dvou sekundách. Stroj se dostane do přirozené dynamiky (upnutí protizávaží na 

korekční rovině obou stran ráfku) režimu automaticky, jak je uvedeno na obrázku 7-1, 

připravený na vstupní data ráfku. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7-1 

7.2 Metoda zadání dat pro režim normálně dynamické rovnováhy 

7.2.1               Po zapnutí stroje vstoupí do normálního režimu vyvážení 

7.2.2               Vstupní data ráfku: 

  

Obrázek 7-2 

Otočte stupnici, zatáhněte hlavu měřítka do vnitřní konkávy na okraji ráfku, viz. 

Obrázek 7-2, nejdříve LED vše vypnuto, potom displej, viz. obrázek 7-3 a čekání na 

vrácení měřítka. 

OK OK



  

Obrázek 7-3 

Když se měřítko vrátí zpět do nulové polohy, bude hodnota na LED displeji 

odpovídat datům na ráfku. 

7.2.3               Když se měřené hodnoty odlišují od hodnoty uvedené na ráfku, je 

třeba provést automatickou kalibraci měřidla; pak proveďte měření znovu nebo 

ručně zadejte datum na ráfku. 

7.2.4               Vstupní hodnota šířky ráfku 

Použijte manuální měřítko z umělé hmoty, změřte hodnotu šířky ráfku a potom 

manuálně stiskněte tlačítko b+ nebo b- se vstupními údaji. 

7.3 Metoda zadání dat pro ALU-1 až ALU-5 

Když s použitím funkčních kláves vytvoříte vstupní data ALU-1 až ALU-

5 v souladu s 7.2, poté stiskněte klávesu ALU, čímž přímo zvolte příslušnou funkci 

ALU. Není nutné znovu zadávat žádné vstupní údaje o pneumatikách. 

7.4 Metoda zadání dat pro režim statického vyvážení 

Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko F4 pro zobrazení diagramu 7-4. Pravý 

obrázek ukazuje průměr pneumatiky. 

 

Obrázek 7-4 

Posuňte posuvné měřítko hlavou posuvného měřítka k polovině ráfku. Jak 

vyplývá z obrázku 7-5, je nyní celý displej uzavřen. Po dokončení měření vydá 

stroj varovný tón v podobě pípnutí a potom se zobrazí obrázek 7-3. 



 

Obrázek 7 - 5 

Vraťtee posuvné měřítko zpět. A potom pravá digitální trubice zobrazí data na 

průměru ráfku. 

7.5 Metoda zadávání dat pro režim vyvažování ALU-S 

Režim ALU-S je speciální režim, který může obsahovat dva režimy, které jsou 

uvedeny níže (Obr. 7-6) 

Obrázek vlevo je ALU-S1, obrázek vpravo ALU-S2 

ALU
S     

ALU
S  

Obrázek 7 - 6 

7.5.1 Metoda zadávání dat pro režim vyvažování ALU-S1 

V souladu s obrázkem 7-7, posuňte posuvné měřidlo k vnitřní straně 

ráfku (FI), změřte vnitřní rozsah (al) a průměr (di). Když stroj zobrazí obrázek 7-

3, posuňte posuvné měřítko na vnější stranu ráfku (FE) a změřte vnější rozsah 

ráfku (AE) a jeho průměr (dE). Následně stroj zobrazí obrázek 7-9 a vstoupí do 

režimu ALU-S1. 

 

  

Obrázek 7 - 7 



7.5.2 Metoda zadávání dat pro režim vyvážení ALU-S2 

Jak je uvedeno na obrázku 7-8, přesuňte posuvné měřítko k vnitřní straně 

ráfku (FI), změřte vnitřní rozsah (al) a průměr (dl). Když stroj zobrazí obrázek 7-

3, posuňte posuvné měřítko na vnější stranu ráfku (FE) pro měření vnějšího 

rozsahu ráfku (AE) a jeho průměru (de). Potom stroj vstoupí do režimu ALU-S 

2, jak je zobrazeno na obrázku 7-9. 

  

Obrázek 7- 8 

  

Obrázek 7 - 9 

Po vrácení posuvného měřítka stroj zobrazí data aI, aE a dl. Na obrazovce se 

objeví číslo 7-6. Stisknutím tlačítka a+, a- lze upravovat údaje aI (kontrolka al je 

rozsvícena). Stisknutím tlačítek b+, b- můžete upravovat data dl (indikátor aE je 

zapnutý). Stisknutím tlačítek d+ d- můžete data upravit (kontrolka de je 

rozsvícena). Stiskněte tlačítko FINE a digitální trubice zobrazí data dE (dE 

kontrolka rozsvícena). Současným stisknutím tlačítka FINE a d+, d- upravte data 

dE. 

  

8. Kalibrace měřící stupnice 

Měřící stupnice bylo označena před expedicí ze závodu, ale označená hodnota se 

může lišit kvůli dopravě. Proto ji mohou uživatelé sami označit předtím, než budou 

vyvažovačku používat. 

Po zapnutí bude inicializace ukončena. Uživatelé tak mohou označit stupnici 



8.1 Kalibrace měřítka vzdálenosti od ráfku 

8. 1.1 Stiskněte a podržte tlačítko STOP a stiskněte tlačítko FINE, viz. Obrázek 8-1 

(Stiskněte tlačítko STOP nebo tlačítko C pro ukončení práce). 

 

Obrázek 8-1 

8.1.2 Přesuňte měřidlo do polohy 0 (nula), stiskněte tlačítko ALU, viz. Obrázek 8-2 

(stiskněte tlačítko STOP nebo tlačítko C pro ukončení práce). 

 

Obrázek 8-2 

8.1.3 Posuňte posuvné měřítko na 15, stiskněte klávesu ALU, viz. Obrázek 8-3, 

konec automatické kalibrace, vraťte posuvné měřítko zpět. 

  

Obrázek 8-3 

8.2 Kalibrace měřidla průměru 

8.2.1 Namontujte pneumatiku střední velikosti na hlavní osu, stiskněte a podržte 

tlačítko STOP, a stiskněte tlačítko OPT, viz. Obrázek 8-4 (stiskněte tlačítko STOP 

pro ukončení); 

  

Obrázek 8-4 



8.2.2 Stiskněte tlačítko d+ nebo d- pro seřízení hodnoty na aktuální hodnotu průměru 

ráfku, stiskněte klávesu ALU, viz. obrázek 8-5; 

  

Obrázek 8-5 

8.2.3 Posuňte posuvné měřítko, posuňte hlavu stupnice na vnitřní okraj ráfku, viz. 

obrázek 7-2, stiskněte klávesu ALU, viz. Obrázek 8-3, pro ukončení automatické 

kalibrace, vraťte posuvné měřítko zpět. 

  

9. Automatická kalibrace vyvažovačky 

Automatická kalibrace vyvažovačky byla dokončena před expedicí ze závodu, ale 

parametry systému se mohou měnit v důsledku dálkové přepravy nebo dlouhodobého 

užívání, což může zapříčinit chybu. Proto mohou uživatelé provést po určité době 

automatickou kalibraci. 

9.1               Po zapnutí stroje je inicializace je dokončena, viz. obrázek 7-1 a vy můžete 

nainstalovat protizávaží a poměrně vyvážit pneumatiky střední velikosti, postupujte 

podle vstupních údajů 7 uvedených na ráfku; 

9.2       Stiskněte tlačítko D a tlačítko C, viz. Obrázek 9-1, (uzavřít ochranný kryt), 

stiskněte tlačítko START a přejděte k dalšímu kroku (stiskněte tlačítko STOP nebo 

tlačítko C pro ukončení práce); 

 

Obrázek 9-1 

9.3        Po zastavení osy, viz obrázek 9-2, (otevřete ochranný kryt), připněte 100 gramů 

těžké protizávaží na kterékoliv místo na vnější straně ráfku (zavřete ochranný kryt), 



stiskněte tlačítko START, přejděte na další krok (stiskněte tlačítko STOP nebo 

tlačítko C pro ukončení práce); 

 

Obrázek 9-2 

9.4               Po zastavení osy, viz obrázek 9-3, ukončete kalibraci. Odmontujte 

pneumatiku, nyní je vyvažovačka připravena. 

 

Obrázek 9-3 

  

10. Vyvažovací operace zaměřená na vyvažování kola 

10.1 Operace zaměřená na změnu režimu vyvažování 

10.1.1 Spínač režimu dynamického a statického vyvažování: stiskněte tlačítko F. 

Režim dynamického vyvažování: připevněte protizávaží na vnitřní a vnější 

hranu ráfku (režim normálního tolerantního vyvažování vyvažovače), viz. 

Obrázek 10-1. 

Režim ST: Režim měření statického vyvažování, připevněte protizávaží na 

střed ráfku, viz. obrázek 10-2. 

Pozn.: Když provádíte automatickou kalibraci, je třeba opravit vstupní data na 

ráfku, je třeba upravit 100 gramové závaží, jinak bude výsledek automatické 

kalibrace nesprávný, automatická kalibrace povede k poklesu přesnosti měření 

vyvažovačky. 



          

Obrázek 10-1        Obrázek 10-2 

10.1.2 Přepínač režimu vyvažování ALU (tlačítko ALU), přepněte systém CPU mezi 

režimy ALU-1 a ALU-5. 

Režim ALU-1: Připevněte protizávaží na vnitřní okraj v místě ramene a na 

vnitřek paprsku obrázek 10-3. 

Režim ALU-2: připevněte protizávaží na vnitřní stranu ráfku a uvnitř paprsku ráfku, jak 

je uvedeno na obrázku 10-4. 

  

ALU
1

ALU
2  

Obrázek 10 - 3       Obrázek 10-4 

Režim ALU-3: připevněte protizávaží na vnitřní a vnější stranu ráfku na rameni dle 

obrázku 10-5. 

Režim ALU-4: Připevněte protizávaží na vnitřní okraj ráfku a připevněte protizávaží na 

vnější stranu ráfku v místě ramene v souladu s obrázkem 10-6 

ALU
3     

ALU
4  

Obrázek 10-5       Obrázek 10-6 



Režim ALU-5: připevněte protizávaží na vnitřní stranu ráfku v místě 

umístění ramene a připevněte protizávaží na vnější okraj ráfku v souladu s obrázkem 

10-7. 

 
ALU

5  

 

Obrázek 10 - 7 

10.1.3 Rozdělení protizávaží a režim skrytého připevnění: 

Režim ALU-S, pokud vnější pozice (uvnitř paprsku kola) protizávaží mezi dvěma 

paprsky, může režim ALU-S rozdělit protizávaží na dvě. Rozdělené protizávaží, 

stačí umístit na zadní část dvou paprsků blízko bývalého protizávaží, čímž 

skryjete protizávaží viz obrázek 10- 8. 

  

 

Obrázek 10- 8 

 

10.2 Proces normálního provozu režimu vyvažování 

10.2.1 Postupujte podle vstupních údajů na ráfku uvedených na obrázku 7.2. 



10.2.2 Připevněte ochranný kryt a stiskněte tlačítko START, roztočte kolo, poté kolo 

ob oboustranně zastavte, na obou stranách vyvažte nerovnováhu, když se 

uprostřed zobrazí OPT, můžete si zvolit optimalizaci nerovnováhy; 

10.2.3 Pomalu roztočte kolo, když se rozsvítí indikátor pozice vnitřního protizávaží 

(obrázek 5-1 (13)) vše zapnuto, připněte odpovídající protizávaží na pozici 12 na 

hodinách na vnitřní straně ráfku, viz. obrázek 10- 9; 

10.2.4 Pomalu roztočte kolo, když se rozsvítí indikátor polohy vnějšího protizávaží 

(obrázek 5-1 (14)) všechno zapnuto, připněte odpovídající protizávaží na pozici 

postavení hodin 12 na vnější straně ráfku, viz obrázek 10-10; 

                

Obrázek 10-9             Obrázek 10-10 

10.3 Proces operace v režimu ALU-1 až ALU-5 

10.3.1 Postupujte podle vstupních dat na ráfku uvedených na obrázku 7.2; 

10.3.2 Stisknutím tlačítka ALU přepněte na odpovídající režim vyvážení. 

10.3.3 Připevněte ochranný kryt a stiskněte tlačítko START, roztočte kolo, poté kolo 

oboustranně zastavte, na obou stranách vyvažte nerovnováhu, když se uprostřed 

zobrazí OPT, můžete si zvolit optimalizaci nerovnováhy 

10.3.4 Pomalu roztočte kolo, když indikátor polohy vnitřního protizávaží indikuje, že je 

vše rozsvíceno (obrázek 5-1 (13)), postupujte podle jiného režimu připevnění 

nebo připevněte protizávaží na pozici 12 hodin uvnitř ráfku (Viz 10.1.2); 



10.3.5 Pomalu otáčejte kolem, když se rozsvítí indikátor pozice vnějšího protizávaží 

označující, že je vše zapnuto (obrázek 5-1 (14)), postupujte podle jiného režimu 

připevnění nebo přimontujte protizávaží na pozici 12 hodin mimo 

ráfek (Viz 10.1.2). 

10.4 Proces operace statického vyvážení (ST) 

10.4.1 Stisknutím tlačítka F přepněte do režimu statického vyvážení (ST); 

10.4.2 Postupujte podle vstupních údajů na ráfku v souladu s obrázkem 7.4; 

10.4.3 Připevněte ochranný kryt a stiskněte tlačítko START; kolo se roztočí. Po 

zastavení zobrazí prostřední LED statickou nevyváženost kola, když prostřední 

LED displej OPT, může výběr nerovnováhu optimalizovat; 

10.4.4 Pomalu otáčejte kolem, když se rozsvítí indikátor protizávaží na obou stranách 

(obrázek 5-1(8), (9)) všechno zapnuto, připevněte závaží na pozici 12 hodin 

uprostřed ráfku, viz obrázek 10-11. Také můžete stisknout tlačítko STOP a 

tlačítkem ALU, zamkněte protizávaží na hlavě posuvného měřítka; použijte funkci 

sledování připevnění a použijte provozní metodu automatického sledování. 

 

Obrázek 10 - 11 

10.5 Provozní proces režimu vyvažování ALU-S1  

★ Proces manuálního připevnění protizávaží ALU-S1  

10.5.1 Postupujte v souladu se vstupními údaji na ráfku dle obrázku 7.5.1; 

10.5.2 Připevněte ochranný kryt a stiskněte tlačítko START, roztočte kolo, poté kolo 

oboustranně zastavte, na obou stranách vyvažte nerovnováhu, když se uprostřed 

zobrazí OPT, můžete si zvolit optimalizaci nerovnováhy; 



10.5.3 Pomalu roztočte kolo, když se rozsvítí indikátor polohy protizávaží (obrázek 5-

1 (13)) připevněte příslušné protizávaží na vnitřní stranu pneumatiky, v poloze 12 

hodin v souladu s tím, jak je uvedeno na levé straně obrázku 10-12. 

10.5.4 Pomalu roztočte kolo, když se rozsvítí indikátor polohy protizávaží (obrázek 5-

1 (14)) připevněte příslušné protizávaží na vnitřní stranu pneumatiky, v poloze 12 

hodin v souladu s tím, jak je uvedeno na pravé straně obrázku 10-12; 

 

Obrázek 10-12 

★ ALU-S1 Proces automatického připevnění dělícího protizávaží 

10.5.5 Postupujte podle vstupních údajů na ráfku na obrázku 7.5.1; 

10.5.6 Připevněte ochranný kryt a stiskněte tlačítko START, roztočte kolo, poté kolo 

oboustranně zastavte, na obou stranách vyvažte nerovnováhu, když se uprostřed 

zobrazí OPT, můžete si zvolit optimalizaci nerovnováhy; 

10.5.7 Stiskněte tlačítko STOP a tlačítko ALU, zobrazí se prostřední část displeje - - -

, vložte odpovídající protizávaží do otvoru hlavy měřidla, pomalu točte kolem, 

když se rozsvítí indikátor polohy vnitřního protizávaží (obrázek 5-1 (13)) vše 

zapnuto, natáhněte měřidlo když se na levém displeji zobrazí pět černých čtverců, 

jak je uvedeno na obrázku 10-13, zapněte váhu, připevněte protizávaží na ráfek, 

viz. obrázek 10-15; 



ALU
S

OK

  

Obrázek 10-13 

10.5.8 vložte odpovídající protizávaží do otvoru hlavy měřidla, pomalu točte kolem, 

když se rozsvítí indikátor polohy vnitřního protizávaží (obrázek 5-1(9)) vše 

zapnuto, natáhněte měřidlo když se na levém displeji zobrazí pět černých čtverců, 

jak je uvedeno na obrázku 10-13, zapněte měřídlo, připevněte protizávaží na 

ráfek, viz. obrázek 10-15; 
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OK

 

Obrázek 10-14 

  



 

Obrázek 10-15 

10.6 Proces režimu vyvažování ALU-S2  

★ ALU-S2 Proces manuálního připevnění protizávaží 

10.6.1 Postupujte v souladu se vstupními údaji na ráfku na obrázku 7.5.2; 

10.6.2 Připevněte ochranný kryt a stiskněte tlačítko START, roztočte kolo, poté kolo 

oboustranně zastavte, na obou stranách vyvažte nerovnováhu, když se uprostřed 

zobrazí OPT, můžete si zvolit optimalizaci nerovnováhy; 

10.6.3 Pomalu roztočte kolo a když se rozsvítí indikátor polohy protizávaží (obrázek 

5-1 (13)), vše zapnuto, připevněte protizávaží na pozici 12 hodin uvnitř ráfku. 

10.6.4 Pomalu točte kolem a když se rozsvítí indikátor polohy protizávaží (obrázek 5-

1 (14)), připevněte protizávaží na pozici 12 hodin na vnější straně ráfku, viz 

obrázek 10-12 na pravé straně; 

★ Proces ALU-S2 automatického připevnění protizávaží s přepážkou 

10.6.5 Postupujte v souladu se vstupními údaji na ráfku na obrázku 7.5.2. 

10.6.6 Připevněte ochranný kryt a stiskněte tlačítko START, roztočte kolo, poté kolo 

oboustranně zastavte, na obou stranách vyvažte nerovnováhu, když se uprostřed 

zobrazí OPT, můžete si zvolit optimalizaci nerovnováhy; 

10.6.7 Pomalu točte kolem a když se rozsvítí indikátor polohy protizávaží (obrázek 5-

1 (13)), připevněte protizávaží na pozici 12 hodin na vnější straně ráfku. 

10.6.8 Stiskněte tlačítko STOP a tlačítko ALU, všechna uprostřed displeje - - -, vložte 

odpovídající protizávaží do otvoru hlavy měřidla, pomalu točte kolem, když se 



rozsvítí indikátor polohy vnějšího protizávaží (obrázek 5-1(14)) vše zapnuto, 

natáhněte měřidlo, když se na pravém displeji zobrazí pět černých čtverců, jak je 

uvedeno na obrázku 10-14, zapněte váhu, připevněte protizávaží na ráfek, viz. 

obrázek 10-15; 

 

10.4 Režim protizávaží se skrytým připevněním 

Režim protizávaží se skrytým připevněním může rozdělit tuto pozici na dvě části, a 

skrýt tyto dvě nové pozice za paprsek kola, takže můžete dosáhnout tohoto skrytého 

účelu. Tento rovnovážný režim je k dispozici pouze v režimu ALU-S 1 a režimu ALU-S2. 

V provozním procesu 10.5 nebo 10.6 pokud venkovní protizávaží není skryté za 

paprskem, ale přesto ho chcete za paprsek schovat, můžete postupovat podle 

následující operace: 

10.7.1 Stiskněte tlačítko a+, zpět na rozhraní s obrázkem 7-1, stiskněte tlačítko D a 

tlačítko OPT, zobrazíte vstupní čísla paprsku (Obrázek 10-16), stisknutím tlačítka 

b+ nebo b- zadáte čísla paprsku, stiskněte klávesu D a klávesu OPT pro uložení a 

návrat do rovnovážného rozhraní, pomalu otáčejte kolem, otočte na blízkou 

nevyváženou polohou paprsku nahoře (12 hodin). Stiskněte tlačítko D a 

OPT, zadejte již režim skrytého připevnění, obrazovka (obrázek 5-1 (16)), zobrazí 

se "SPL" a potom stiskněte tlačítko D a OPT, čímž ukončíte práci; 

 

Obrázek 10-16 

Poznámka: při používání automatického protizávaží s měřidlem se 

musí zobrazit všechny LED - - -, pokud zobrazeny nejsou, tak měřidlem 

nehýbejte, stiskněte tlačítko STOP a ALU, potom se zobrazí všechny LED 

- - -, nyní můžete posunout měřidlo k protizávaží. 



★ Rozdělení manuální operace připevnění 

10.7.2 Připevněte vnitřní operace to samé 10.5.3 (ALU-S1) nebo 10.6.3 (ALU-S2); 

10.7.3 Pomalu točte kolem a když se rozsvítí indikátor polohy vnějšího protizávaží 

(obrázek 5-1 (14)), připevněte protizávaží na pozici 12 hodin mimo ráfek, viz. 

obrázek 10-12 na pravé straně; 

10.7.4 Znovu pomalu otočte kolem, když se rozsvítí indikátor polohy vnějšího 

protizávaží (obrázek 5-1 (14)), vše zapnuto, najděte druhou pozici, připevněte 

protizávaží na pozici 12 hodin na vnější straně ráfku, viz. obrázek 10-12 na pravé 

straně; 

★ Rozdělení operace automatického připevnění 

10.7.5 V případě připevnění uvnitř, provoz stejný 10.5.7 (ALU-S1) a 10.6.7 (ALU-S2); 

10.7.6 Pomalu otočte kolem, když se rozsvítí indikátor polohy vnějšího protizávaží 

(obrázek 5-1 (14)) najděte první pozici, posuňte měřítkem, když se rozsvítí 

indikátor polohy vnějšího protizávaží (obr 10-14) vše zapnuto, zapněte měřítko, 

připevněte protizávaží na ráfek (viz. Obrázek 10-15); 

10.7.7 Pomalu otočte kolem, když se rozsvítí indikátor polohy vnějšího protizávaží 

(obrázek 5-1 (14)) najděte první pozici, posuňte měřítkem, když se rozsvítí 

indikátor polohy vnějšího protizávaží (obr 10-14) vše zapnuto, zapněte měřítko, 

připevněte protizávaží na ráfek (viz. Obrázek 10-1 5); 

 

Poznámka: při používání automatického protizávaží s měřidlem se 

musí zobrazit všechny LED - - -, pokud zobrazeny nejsou, tak měřidlem 

nehýbejte, stiskněte tlačítko STOP a ALU, potom se zobrazí všechny LED 

- - -, nyní můžete posunout měřidlo k protizávaží. 



10.8 Proces režimu vyvážení ALU-X 

Tento režim je speciálně určen pro připevnění protizávaží na pneumatice bez 

středového otvoru. Po instalaci adaptéru na vyvažovacím zařízení použijte tento 

režim pro lepší připevnění protizávaží. Připevnění dle obrázku 10-17. Provozní 

metoda je uvedena níže: 

ALU
X   

 

Obrázek 10-17 

10.8.1 Podle vstupních údajů na pneumatice na obrázku 7.2; 

10.8.2 Stiskněte tlačítko D a tlačítko ALU pro přechod do režimu ALU_X v souladu s 

obrázkem 10-17; 

10.8.3 Sejměte kryt, stiskněte tlačítko START a roztočte pneumatiku. Poté, co se 

pneumatika přestane otáčet, se na dvoustranné digitální trubici zobrazí údaje o 

nerovnováze na obou stranách pneumatiky. 

10.8.4 Pomalu otáčejte kolem, když se rozsvítí indikátor polohy vnitřního protizávaží 

(obrázek 5-1 (13)), připevněte protizávaží k vnitřní straně ráfku na místě 12 hodin. 

10.8.5 Pomalu otáčejte kolem, když se rozsvítí indikátor polohy vnějšího protizávaží 

(obrázek 5-1 (14)), vše zapnuto, připevněte protizávaží k vnitřní straně ráfku na 

místě 12 hodin. 

10.9 Přepočítání 

Před testováním vyvažování kol se někdy může stát, že zapomenete na vstupní 

data na ráfku, a proto můžete po testování vyvážení kol vstupní data ráfku znovu 

zavést, v tomto okamžiku není třeba stisknout tlačítko START, stačí stisknout klávesu 



pro přepočítání (C); systém bude sledovat nová data měření výpočtu nerovnováhy na 

ráfku. Dokonce i u rozhraní, které právě zobrazuje hodnotu nerovnováhy, stiskněte 

klávesu C; a můžete zjistit aktuálně vstupní data ráfku. 

  

11. Optimalizace nerovnováhy 

Pokud nerovnováha kola překročí 30 gramů, systém zobrazí "OPT", což znamená 

operaci optimalizace nerovnováhy procesu. 

Optimalizace nerovnováhy má dvě pracovní metody: 

11.1 Již zobrazená hodnota vyvážení 

Pokud jste již dokončili testování rovnováhy tak, když budete potřebovat 

optimalizovat  nerovnováhu procesu, stiskněte tlačítko OPT, viz displej na obrázku 11-

1; 

  

Obrázek 11-1 

Pomocí křídy označte referenční bod na rovině příruby a ráfku a pneumatice; 

použijte zařízení na výměnu ráfku a pneumatiky 180 °;.Přeinstalujte kolo na 

vyvažovačce a ujistěte se, že značka referenčního bodu mezi rovinou příruby a 

ráfkem bude na stejné pozici. Stiskněte tlačítko START, viz obrázek 11-2; 

  

 

Obrázek 11-2 



Viz obrázek 11-2, levý LED displej procento optimalizace, pokud je před 

optimalizací statická hodnota 40 gramů, optimalizovaných je 85%, takže po 

optimalizaci statické hodnoty zůstane pouze 6 gramů (15% × 40 gramů = 6 g); 

Pomalu roztočte kolo ručně, když obě strany výše uvedené kontrolky blikají (obrázek 

11-3), udělejte pomocí značkovací tužky značku na pneumatice; 

  

 

Obrázek 11-3 

    Pomalu roztočte kolo ručně, když obě strany výše uvedené kontrolky blikají 

(obrázek 11-4), udělejte pomocí značkovací tužky značku na pneumatice; 

  

 

Obrázek 11-4 

  Vyjměte kolo z vyvažovačky, pomocí zařízení na výměnu pneumatiky vyjměte 

pneumatiku z ráfku, označte společně pneumatiku a ráfek, pomocí zařízení na 

výměnu pneumatiky připevněte pneumatiku na ráfek, proveďte kompletní optimalizaci. 

11.2 Před testováním procesu nerovnováhy optimalizovat přímo 

Zapněte napájení, nainstalujte kolo, stiskněte tlačítko OPT, OPT se zobrazením 

levé strany, stiskněte tlačítko START, viz. Obrázek 11-1, pak postupujte podle kroku 

11.1. 



Stiskněte tlačítko STOP pro zastavení operace. 

  

12. Operace na konverzi gramů a uncí 

Tato operace je určena pro konverzi protizávaží (gram-unce). 

12.1 Stiskněte tlačítko STOP a a+ nebo a-, viz obrázek 12-1, aktuální nastavenou 

jednotkou je gram. 

  

12-1 

12.2 Stiskněte tlačítko b+ nebo b-, viz obrázek 12-2, aktuální jednotkou je unce, 

  

 

Obrázek 12-2 

12.3 Stiskněte tlačítko b+ nebo b- pro přepínač mezi gramy a uncemi; 

12.4 Stisknutím tlačítka a+ uložíte nastavení a ukončíte práci. 

  

13. Operace zaměřená na konverzi palců a mm 

Tato operace se používá pro konverzi zadávaných hodnot rozměrů B a D (palec-

mm). 

Zaveďte rozhraní (obrázek 7-1), stiskněte tlačítko STOP a d+ nebo d-, dlouhé 

měření (obrázek 5-1 (16)), hodnota na displeji B a (obrázek 5-1 (1 7)), zobrazená 

hodnota D se může měnit z palců na mm a naopak. Pokud má na displeji LED pravé 



okno dole řadovou tečku, znamená to, že aktuálně používanou jednotkou jsou PALCE, 

pokud ne, je měrnou jednotkou MM. 

  

14. Funkce a nastavení ochranného krytu 

Tato funkce slouží k nastavení uzavření motoru ochranným krytem nebo správné 

přiklopení ochranného krytu, pak stiskněte tlačítko START pro spuštění motoru. 

Stiskněte tlačítko STOP a C, viz. obrázek 14-1, pravý displej zobrazuje aktuální 

stav, když je displej zapnutý, je funkce denotace zapnutá; při zobrazení OFF je funkce 

denotace je vypnutá. 

Stiskněte tlačítko b+ nebo b- pro přepínání funkce ochranného krytu mezi "ON" a 

"OFF"; 

Stisknutím tlačítka a+ uložíte aktuální nastavení a ukončíte práci. 

  

  

Obrázek 14 - 1 

  

15. Nastavení dalších funkcí 

15.1 Nastavení zobrazení minimální hodnoty 

Po výběru zobrazení minimální hodnoty, a to i když je nerovnováha kola menší než 

nastavená hodnota, výsledek bude na displeji 0 (nula), stiskněte tlačítko FINE, zobrazí 

se skutečná hodnota nerovnováhy. 

Stiskněte tlačítko STOP a D, viz. obrázek 15-1 pro hodnotu nerovnováhy menší než 5 

gramů, zobrazí se 0 g (nula gramů), stisknutím tlačítka b+ nebo b- nastavíte minimální  



hodnoty; existují tři odlišné hodnoty – 5, 10 a 15 g. Stiskněte tlačítko a + key pro uložení 

nastavení a zadejte další krok; 

  

 

Obrázek 15 - 1 

15.2 Tón kláves na nastavení funkcí 

Touto funkci lze zapnout nebo vypnout tón klávesnice a dokonce lze její pomocí tuto 

funkci zapnout; po každém stisknutí klávesy vydá systém tón "dl"; když tuto funkci 

vypnete, tak klávesa nevydá žádný tón. 

Z 15,1 stiskněte tlačítko a+ zadejte nastavení, viz. obrázek 15-2, na pravé straně, 

když je displej zapnutý, tak je funkce vyznačování zapnutá, při vypnutém displeji je 

funkce vyznačování vypnutá. Stisknutím tlačítka b+ nebo b- se bude funkce přepínat 

mezi "ON" a "OFF". Stiskněte tlačítko a+ pro uložení nastavení a zadání dalšího kroku; 

  

Obrázek 15-2 

  

16. Automatické testování stroje 

Tato funkce bude kontrolovat všechny druhy vstupních signálů, ať již se jedná o 

správné fungování nebo poskytování údajů pro analýzu problémů. 

16.1 Kontrola LED 

Stisknutím klávesy D na LCD se všechno rozsvítí. Tato funkce může zkontrolovat, 

zda LCD poškozená, stiskněte klávesu C; pro ukončení, po 5 sekundách zobrazení viz. 

obrázek 16-1, zadejte kontrolu polohového čidla. Stiskněte tlačítko C pro ukončení. 



  

 

Obrázek 16-1 

16.2 Kontrola signálu čidla polohy 

Tuto funkci lze použít pro kontrolu snímače polohy a hlavní osu a hlavní desku 

s integrovanými obvody a pro zjištění případného poškození. 

Pomalu otáčejte hlavní osu, na LED na pravé straně se budou měnit čísla, otáčením 

ve směru hodinových ručiček hodnotu zvyšujete. Otáčením proti směru hodinových 

ručiček hodnotu snižujete. Správná změna hodnot se pohybuje v rozmezí 0 až 63. 

Stisknutím tlačítka ALU spustíte kontrolu čidla vzdálenosti. Stisknutím tlačítka C 

ukončíte práci. 

16.3 Kontrola signálu snímače vzdálenosti 

Tuto funkci lze použít pro kontrolu čidla vzdálenosti a zjištění poškození hlavní 

desky s obvody. 

Od 16.2 stiskněte tlačítko ALU, viz obrázek 16-2, posuňte měřidlem, změní se 

hodnota, hodnota sledující pohyb se více zvětšuje. Stisknutím tlačítka ALU provedete 

kontrolu signálu čidla průměru. Stisknutím tlačítka C ukončíte práci. 

 

  

Obrázek 16-2 

16.4 Kontrola signálu snímače průměru 

Pomocí této funkce lze zkontrolovat čidlo průměru a hlavní desku s obvody a zjistit 

případné poškození. 



Z 16.3 stiskněte tlačítko ALU pro vstup, viz. obrázek 16-3, otočte měřidlem, hodnota 

bude změna, proti směru hodinových ručiček se hodnota zvyšuje a ve směru 

hodinových ručiček se hodnota snižuje. Stiskněte tlačítko ALU, zadejte kontrolu signálu 

čidla. Stisknutím tlačítka C ukončíte práci. 

  

 

Obrázek 16-3 

16.5 Kontrola signálu snímače tlaku 

Touto funkci lze zkontrolovat signál tlaku a hlavní desku s obvody; slouží rovněž ke 

zjištění případného poškození. 

Z 16.4 stiskněte tlačítko ALU, viz obrázek 16-4, jemně stiskněte hlavní osu, 

zobrazená hodnota na pravé a levé LED se změní; stiskněte tlačítko ALU pro kontrolu 

signálu čidla tlaku. Stiskněte tlačítko C pro ukončení práce. 

 

Obrázek 16-5  

17. Ochrana bezpečnosti a řešení problémů 

17.1 Ochrana bezpečnosti 

17.1. 1 Pokud během provozu zařízení nepracuje normálně, stiskněte tlačítko STOP 

a rotující kolo se okamžitě zastaví. 

17.1.2 Není-li spuštěn ochranný kryt, tak se po stisknutí tlačítka START kolo nebude 

otáčet. 

17.1.3 Pokud se během provozu otevře kryt, tak se rotující kolo okamžitě zastaví. 



17.2 Řešení problémů 

17.2.1 Po stisknutí tlačítka START se hlavní osa neotáčí a LED zobrazí Err-1. 

Zkontrolujte motor, desku počítače a připojení kabelů; 

17.2.2 Po stisknutí tlačítka START se hlavní osa otáčí a LED zobrazí Err-1. 

Zkontrolujte čidlo polohy, desku počítače a připojení kabelů; 

17.2.3 Pokud test vyváženosti již končí a vyvažovačka se stále dlouhou dobu otáčí, 

nebrzděte, zkontrolujte odpor brzd, napájecí desku, desku počítače a připojení 

kabelů; 

17.2.4 Pokud se při zapnutí zobrazí LED, viz. obrázek 17-1, je třeba provést 

automatickou nebo upravit hodnotu čidla nebo vyměnit senzor; 

  

Obrázek 17 - 1 

17.2.5 Automatické měření ráfku, nesprávné datum zobrazení, může to být rozdíl ve 

velikostí ráfku, v případě rozdílu je třeba provést automatickou kalibraci měřidla; 

17.2.6 Pokud se zapnutí napájení nezobrazí, zkontrolujte, zda světelný indikátor 

vypínače funguje, pokud ne, zkontrolujte nejdříve zdroj napájení, pak zkontrolujte 

desku napájení a desku počítače a připojení kabelů; 

17,2.7 Důležitá je přesnost nikoliv estetický dojem; commonly hurtful not from 

balancer, may wheel installation wrong or counterweight heft not nicety or 100 

gram counterweight for balance self-calibration not nicety, must be always keep 

manufactory’s 100 gram counterweight safety for self-calibration only. 

17,2. 8 Date not astaticism, repeat difference, commonly hurtful not from balancer, 

may wheel installation wrong or floor not messiness not level off, may as well 

fixation balancer by bolt. Někdy může být tímto jevem neuzemnění vodiče. 



 

  

18. Údržba 

18.1 Denní údržba prováděná neodborníky 

Před údržbou, prosím, vypněte napájecí zdroj. 

18.1.1 Upravte napnutí pásu. 

18.1.1.1 Demontujte kryt. 

18.1.1.2 Odmontujte šroub motoru, posuňte motorem, aby byl pás správně napnutý 

a důrazně stiskněte pás směrem dolů o 4 mm. 

18.1.1.3 Utáhněte šroub motoru a zakryjte krytem. 

18.1.2 Zkontrolujte, zda drát části elektřiny je spolehlivě připojen. 

18.1.3 Zkontrolujte, zda je stisknutý šroub hlavní osy volný. 

18.1.3.1 Bezpečnostní maticí nelze utáhnout kolo na hlavní ose 

18.1.3.2 použijte šestihranný klíč k utažení stisknutého šroubu na hlavní ose. 

Návod: zkontrolujte správnou metodu přesnosti: 

Zadejte správné údaje kola (hodnota a. b. d), zkontrolujte pokyny pro 

automatickou kalibraci, stiskněte tlačítko START pro operaci vyvažování, 

poznamenejte si datum první kalibrace, připněte 100 gramové protizávaží 

na vnější straně kola (když vnější indikátor svítí je to horní pozice), znovu 

stiskněte tlačítko START pro operaci vyvažování, toto datum vnějšího 

zobrazení, přidání prvního data, mělo by být 100±2,ručně pomalu otáčejte 

kolem, když je světlo na vnější straně zapnuté, zkontrolujte 100 gramové 

protizávaží na pozici 6 hodin, pokud to není 100 gramů nebo 100 gramové 

protizávaží není na pozici 6 hodin, zařízení indikuje problém přesnosti 

vyvažovačky, pokud hodnota je 100 gramů, použijte stejnou metodu 

kontroly uvnitř, zkontrolujte uvnitř, zda hodnota odpovídá 100 gramům a 

umístění na poloze 6 hodin. 



18.2 Údržba prováděná odborníky 

Profesionální údržbu mohou provádět pouze odborníci z výrobní továrny. 

18.2.1 V případě, že hodnota nevyváženosti testovaného kola má zjevné chyby a po 

automatické kalibraci nedochází ke zlepšení, znamená to, že se parametry stroje 

změnily, proto by se uživatel měl obrátit na odborníky. 

18.2.2 Výměna a seřízení tlakového čidla by se měly provádět v souladu s  

následujícími metodami, a tyto operace musí provádět odborníci. 

Kroky jsou následující: 

1. Odmontujte matice č.1, 2,3,4,5. 

2. Demontujte čidlo a matici. 

3. Vyměňte čidlo č. 6, 7. 

4. Nainstalujte čidlo a matici podle obrázku 18 -1. (Věnujte pozornost směru 

čidla.) 

5. Důkladně utáhněte matici č.1. 

6. Utáhněte matici č.2, aby hlavní hřídel a křídlo kabinetu, a pak důkladně 

utáhněte matici č. 3. 

7. Utáhněte matici č. 4 (ne příliš důrazně), potom utáhněte matici č.5. 

18.2.3 Výměnu plošných spojů by měl provádět odborník. 
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19. Přehled chybových kódů 

Když vyvažovačka naznačí, že se vyskytla chyby, můžete pro odstranění problémů 

použít následující seznam: 

Kód Význam Příčina Náprava 

Err 1 Hlavní osa se 

netočí nebo není 

vydáván signál 

točení 

1. Porucha motoru 

2. Porucha snímače polohy 

3. Porucha napájení desky 

 4 Porucha počítačové desky 

5. Nedotčené připojení 

1. výměna motoru 

2. Změna polohy snímače 

3. změna napájecí desky 

4. změna desky počítače 

5. Zkontrolujte připojení 

kabelů 



Err 2 Otáčky jsou nižší 

než 60 ot/min 

1. Porucha snímače polohy 

2. Kolo se nedotýká nebo má 

příliš nízkou hmotnost 

3. Porucha motoru 

4. Hnací řemen je příliš volný 

nebo příliš utažený 

5. Porucha desky počítače. 

1. Vyměňte snímač polohy  

2. Opakujte připevnění kola 

3. Vyměňte motor 

4. Upravte pružnost 

jízdního pásu 

5. Vyměňte desku počítače 

Err 3 Špatná kalkulace příliš velká nerovnováha Opakujte automatickou 

kalibraci, vyměňte desku 

počítače 

Err 4 Špatný směr 

otáčení hlavní osy 

1. Porucha snímače polohy 

2. Porucha desky počítače 

1. Vyměňte snímač polohy  

2. Vyměňte desku počítače 

Err 5 Ochranný kryt se 

nespouští 

1. Při stisknutí 

tlačítka START se ochranný 

kryt nespouští 

2. porucha spínače 

pohupování 

3. Porucha počítačové desky 

1. Dodržujte správný 

postup práce 

2. Vyměňte spínač 

pohupování 

3. Vyměňte desku počítače 

Err 6 Transakční okruh 

signálu snímače 

nefunguje 

1. Porucha napájení 

desky 

2. Porucha desky počítače 

1. Vyměňte napájecí desku 

2. Vyměňte desku počítače 

Err 7 Ztráta vnitřních 

dat 

1. Nesprávná automatická 

kalibrace 

2. Porucha počítačové desky 

1. Opakujte automatickou 

kalibraci 

2. Vyměňte desku počítače 



Err 8 Porucha paměti 

automatické 

kalibrace 

1. nedávejte 100 gramů na 

ráfek, když probíhá 

automatická kalibrace 

2. Porucha napájecí desky 

  

3. Porucha počítačové desky 

4. Porucha snímače tlaku 

5. Připojení nedotčený 

1. Dodržujte správný 

postup automatické 

kalibrace 

2. 2. Vyměňte napájecí desku 

3. změ3. Vyměňte desku počítače 

4. vyměňte tlakové čidlo 5. 

zkontrolujte kabelové 

spojení 

4. Vy 

4. 4 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



20. Schéma napájení 

  

  

  

  



21. Podrobné výkresy 

 

 





 



22. Seznam náhradních dílů 

Č. Kód Popis Mn.   Č. Kód Popis Mn. 

1 B-014-100251-0 Šroub 4   110 B-007-060081-0 Šroub 3 

2 B-040-103030-1 Podložka 2   111 B-014-100451-0 Šroub 1 

3 PX-800-020000-0 Základna 1   112 B-001-100001-0 Matice 1 

4 PX-800-010000-0 Tělo 1   113 PX-100-200200-0 Hřídel 1 

5 P-000-009002-0 

ABS 

Podložka 3           

7 P-000-009000-0 

Věšák na 

nástroje 3   201 P-120-210000-0 Pružina 1 

8 S-060-000210-0 Vypínač 1   202 P-120-250000-0 

Kladka 

navíječe cívek 1 

9 S-025-000135-0 

Kroužek 

kabelu 1   203 S-132-000010-0 Čidlo měřidla 2 

10 PX-100-010920-0 

Deska 

seřízení 

motoru 1   204 B-007-060081-0 Šroub 5 

11 B-024 -050161-1 Šroub 4   205 Pz-120-260000-0 Kladka 2 

12 B-040-050000-1 Podložka 4   206 PX-120-240000-0 Těžký 1 

13 S-063-002000-0 Kondenzátor 1   207 PX-120-230000-0 

Háček 

posuvného 

měřidla 1 

14   Obruč 1   208 B-040-050000-1 Podložka 1 



15 S-051-230020-0 Motor 1   209 

B-024-0501 

šedesát jedna-

jedno Šroub 1 

16 B-004-060001-1 Matice 4   211 PX-820-570000-0 

Podpora 

měřidla 1 

17 B-040-061412-1 Podložka 4   212 B-010-060161-0 Šroub 1 

18 B-004-050001-1 Matice 2   213 Pz-120-090000-0 

Měřidlo 

vzdálenosti 

ráfku 1 

19 B-014-050351-1 Šroub 2   214 P-828-160100-0 Tyč rukojeti 1 

20 PX-100-110000-0 Deska 1   215 P-828-160800-0 Hlava měřidla 1 

21 B-024-050061-0 Šroub 2   216 P-822-160700-0 ABS Podložka 1 

22 B-040-050000-1 Podložka 2   217 B-010-050101-0 Šroub 1 

24 Pz-000-020822-0 

Napájecí 

deska 1   218 Y-004-000070-0 

Odstupňovaný 

proužek 1 

25 P-100-120000-0 

Podpora 

elektrické 

desky 1           

26 B-024-050251-0 Šroub 2   301 S-042-000380-0 Pás 1 

27 D-010-100300-1 Odpor 1   302 B-040-103030-1 Podložka 1 

28 P-800-190000-0 

Hlava 

s tácem na 

nářadí 1   303 B-014-100251-0 Šroub 3 

29 S-140-007280-0 
Počítačová 

1   304 B-050-100000-0 Podložka 3 



deska 

3 0 S -140-007280-0 

Deska s LCD 

displejem 1   305 B-040-102020-1 Podložka 6 

3 1 PX-823-100000-0 

Pomocná 

deska 

s KLÁVESOU 1   306 Pz-000-040100-0 

Deska výběru 

polohy 1 

3 2 

S-115 až 008 2 3 

0-0 Klávesnice 1   307 B-024-030061-0 Šroub 4 

          

3 

08   Závit 1 

101 P-100-210000-0 Pružina 1   309 P-100-420000-0 Plastové víko 1 

102 P-800-180000-0 Plášť 2   310 P-100-340000-0 Pružina 1 

103 PX-800-040000-0 Hřídel 1   311 S-100-000800-0 

Kompletní 

Hřídel 1 

104 S-060-000400-0 Mikrospínač 1   312 P-100-080000-0 Šroub 1 

105 PX-100-200200-0 Držák hřídele 1   313 B-048-102330-1 Podložka 4 

106 PX-800-050000-0 Plášť hřídele 1   314 B-004-100001-2 Matice 5 

107 B-024-060061-0 Šroub 1   315 S-131-000010-0 

Čidlo s 

příslušenstívím 2 

108 B-010-080201-1 Šroub 2   316 B-040-124030-1 Podložka 2 

109 P-100-200100-0 Kryt 1   317 P-100-070000-0 Šroub 1 

  S Verze podrobné výkresy a seznam náhradních dílů 

(Brzdový systém pedálu na objednávku) 



 

  

  

  

Č. Kód Popis Mn.   Č. Kód Popis Mn. 

S1 C-221-640000-A Pryžový kryt 1   S8 B-010-060301-0 Šroub 1 

S2 B-001-060001-0 Matice 1   S9 B-040-061412-1 Podložka 1 

S3 B-040-061412-1 Podložka 1   S10 B-004-060001-1 Matice 1 

S4 B-014-100251-0 Šroub 1   S11 PX-100-020200-0 Brzdová páka 1 

S5 PX-800-020300-0 Nožní páka 1   S12 B-001-120001-0 Matice 1 

S6 C-200-380000-0 Pružina 1   S13 P-000-002001-1 Brzdové destičky 4 

S7 PX-100-020400-0 Ojnice 1   S14 B-004-060001-1 Matice 2 



Připojit obrázek 1 Schéma zapojení 
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