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ZAŘÍZENÍ NA  

VYVAŽOVÁNÍ KOL B45 

 
PROVOZNÍ MANUÁL 

 

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího souhlasu přeložena, uložena 

v elektronickém vyhledávacím systému, reprodukována, ani jakýmkoliv způsobem částečně nebo úplně 

upravena (včetně mikrofilmu a fotostatu). 

Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 

* Důležité: Prohlášení ES o shodě přestává platit v případě, že stroj není používán výhradně s 

originální příslušenstvím Magneti Marelli a/nebo v případě, že stroj nebyl vybaven zvláštním 

ochranným příslušenstvím určeným (např. ochranný kryt kola) a/nebo že nebyly dodrženy pokyny 

uvedené v uživatelské příručce. 
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ÚVOD 

 

Účelem této příručky je poskytnout majiteli a provozovateli účinné a bezpečné pokyny k použití a údržbě 

vyvažovačky kol. 

Důsledně dodržujte všechny pokyny a vaše zařízení vám bude usnadňovat vaší práci a bude vám poskytovat 

dlouhotrvající a efektivní služby, v souladu s tradicemi výrobce. 

V následujících odstavcích je definována úroveň nebezpečí, pokud jde o zařízení, kterou budou v této 

příručce označovat varovné titulky. 

NEBEZPEČÍ 

Bezprostřední nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt. 

VAROVÁN 

Nebezpečí nebo nebezpečný postup, které by mohly způsobit vážné zranění nebo smrt. 

VAROVÁNÍ 

Nebezpečí nebo nebezpečný postup, které by mohly způsobit menší zranění nebo materiální škody. 

 

Před zapnutím stroje si tyto pokyny pečlivě prostudujte. Ponechte si manuál i veškerý názorný materiál 

dodávaný společně se strojem ve složce, která by měla být umístěna v blízkosti  zouvačky pneumatik, kde 

bude snadno přístupná a kde si ji pracovníci obsluhující stroj budou moci prostudovat nebo se do ní podívat. 

Dodaná technická dokumentace je považována za nedílnou součást stroje, a musí být vždy dodávána 

společně se zařízením, pokud je toto prodáno nebo převedeno na nového majitele. 

Příručka je považována za platnou pouze pro model a sériové číslo stroje uvedené na výrobním štítku 

umístěném na stroji. 

VAROVÁNÍ 

Dodržujte obsah této příručky: Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě kroků, které nejsou 

konkrétně popsány a povoleny v tomto návodu k obsluze. 

 

POZNÁMKA 

Některé ilustrace obsažené v tomto návodu byly odvozeny z fotografií prototypů: standardní výrobní stroje 

se mohou v některých detailech lišit. 

Tyto pokyny jsou určeny pracovníkům se základními mechanickými dovednostmi. Proto jsme popisy 

jednotlivých operací zhustili / zjednodušili tím, že jsme vynechali podrobné pokyny týkající se například 

toho, jak uvolnit a dotáhnout příchytné zařízení na stroji. Nepokoušejte se provádět operace, pokud k tomu 

nejste řádně kvalifikováni a nemáte odpovídající zkušenosti. Pokud potřebuje pomoc, obraťte se na 

autorizované asistenční centrum. 

 

DOPRAVA, ULOŽENÍ A MANIPULACE 

 



Základní balení obsahující vyvažovačku kol se skládá z jedné dřevěné bedny, v níž se nachází: 

- Vyvažovačka kol (Obr.7); 

- Vnější čidlo (volitelné příslušenství) 

- Vybavení; 

- Ochranný kryt kola a příslušná montážní trubice (verze s krytem) 

(Obr. 4 a obr. 5). 

Před instalací, musí být vyvažovačka kol dodána v originálním balení. Ujistěte se, že je stroj v poloze 

vyznačené na vnějším obalu. Se strojem můžete manipulovat tak, že umístíte bednu na kolový vozík nebo 

vložením vidlic vozíku do příslušných otvorů v paletě (obr. 1). 

 

 

- Rozměry balení: 

Délka 575 mm 

Hloubka 920 mm 

Výška 1150 mm 

Hmotnost 110 kg 

Hmotnost obalu 30 kg 

 

- Stroj musí být uložen v prostředí, které splňuje následující požadavky: 

• relativní vlhkosti v rozmezí od 20% do 95%; 

• teplota v rozmezí od -10 ° do + 60 ° C. 

 

VAROVÁNÍ 

Nepokládejte na sebe více než dvě balení, aby nedošlo k jejich poškození. 

 

Po instalaci můžete stroj přesouvat tak, že vložíte vidlice vysokozdvižného vozíku pod samotný stroj, 

přičemž středová čára mezi vidlicemi musí přibližně odpovídat středové čáře stroje (obr. 3). 

 

VAROVÁNÍ 

Před přemístěním zařízení vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 

 

VAROVÁNÍ 

Při přemísťování zařízení nikdy nepůsobte silou na otočnou hřídel kola 

 

INSTALACE 

 

VAROVÁNÍ 



Při vybalování, montáži, zvedání a seřizování zařízení postupujte s maximální péčí, jak je uvedeno 

níže. 

Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození zařízení a může ohrozit bezpečnost obsluhy. 

Po umístění zařízení v souladu s tím, jak je uvedeno na obalu, odstraňte originální obalové materiály a 

uchovejte je neporušené, tak abyste později v případě potřeby mohli stroj opět bezpečně přepravovat. 

 

VAROVÁNÍ 

Při výběru montážní polohy musí být splněny předpisy platné v oblasti bezpečnosti práce. Zejména 

smí být stroj nainstalován a používán pouze v chráněném prostředí, kde neexistuje nebezpečí, že by 

na něj kapala voda. 

 

DŮLEŽITÉ: Pro správný a bezpečný provoz stroje by úroveň osvětlení v místě použití měla být alespoň 

300 luxů. 

Podlaha musí být schopna unést zatížení, které se rovná součtu hmotnosti zařízení plus maximální přípustné 

zatížení, s přihlédnutím ke klidové základně a jakýmkoliv předpokládaným upevňovacím prostředkům. 

 

Provozní podmínky s ohledem na prostředí musí splňovat následující požadavky: 

- Relativní vlhkost: 30% - 80% (bez kondenzace); 

- Teplota v rozmezí od 0 ° do + 50 ° C. 

 

VAROVÁNÍ 

Informace týkající se technických funkcí, varování a pokyny pro údržbu si najděte v příslušných 

provozních manuálech dodaných společně s  dokumentací stroje. 

 

VAROVÁNÍ 

Stroj nesmí být provozován v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 

Stroj je dodáván částečně demontovaný a při montáži postupujte podle níže uvedených postupů. 

 

Instalace krytu kola s pomocí příslušného upevňovacího zařízení 

(verze s krytem) (obr. 4) 

- Smontujte dvě trubky s použitím dvou dodaných šroubů; 

- Utáhněte připevnění krytu k držáku na zadní straně vyvažovačky kol pomocí čtyř dodaných šroubů (A, 

obr. 4); 

- Připojte kabel mikrospínače, který se nachází uvnitř připevnění krytu, ke kabelu vystupujícímu z otvoru 

vyvrtaného v zadní části vyvažovačky kol (B, obr. 4); 

 



- Namontujte plastový kryt na trubku (obr. 5); 

- Upevněte kryt na potrubí, připevněním šesti patentek v příslušných sedlech 

(Obr. 5). 

 

Po instalaci stroje přejděte do vybraného místa a zajistěte, aby volný prostor kolem stroje byl v souladu s 

minimálními rozměry uvedenými na obr. 5a. 



Montáž venkovního čidla a příslušné podpěry (pokud je k dispozici) 

- Připevněte vnější podpěru čidla k tělesu vyvažovačky kol pomocí tří šroubů dodaných společně se strojem 

(A, Obr. 5c); 

- Vložte čip externího čidla (B, Obr. 5c) do pomocného pouzdra čidla (C, obr 5c.); 

- Přišroubujte šroub (D., Obr 5c) blíže k čepu čidla, aniž by se jej dotýkal; 

- Ujistěte se, že se externí čidlo volně otáčí; 

- Připojte jednu z kabelových spojek čidla do zdířky umístěné na tělese snímače (H, obr. 5b); 

- Přilepte kabel páskou k podpěře snímače (F, obr. 5c), tak, aby se nikdy nenapínal; 

- Připojte konektor kabelu čidla k zadnímu panelu stroje (G, Obr. 5c). 

DŮLEŽITÉ: Po instalaci externího čidla proveďte kalibraci čidla, jak je popsáno v odstavci 

"Kalibrace čidla šířky". 

 

Použití lepicí pásky 

Před použitím lepicí pásky se ujistěte se, že jsou povrchy suché, čisté a bez prachu . 

Postupujte podle pokynů v personalizační sadě pro umístění lepicí pásky s výrobním štítkem stroje na skříň 

nebo personalizační panel na objednávku. 

Připevněte štítek s údaj o stroji v poloze uvedené na obrázku 6. 

 

Připevnění stroje k podlaze 

(Obrázek 6a) 

Pokud by bylo nutné připevnit stroj k podlaze, postupujte následovně: 

- Povolte tři šrouby M8x60 se šestihrannou hlavou, čímž připevníte stroj k paletě; 

- Odstraňte plastové podložky mezi pouzdrem a třemi držáky ve tvaru L: tyto držáky se použijí pro 

připevnění zařízení k podlaze; 

- Namontujte držáky na stroj v původní pozici, bez utahování šroubů; 

- Posuňte stroj do požadované polohy, přičemž dbejte o to, aby byl kolem stroje dostatek volného prostoru 

v souladu s tím, jak je uvedeno na obrázku 5a; 

- Označte místa pro otvory na podlaze; 

- Vyvrtejte do označených míst otvory a vložte do otvorů kotevní šrouby Fischer M8; 

- Připevněte stroj k podlaze připevněním držáků L ke kotevním šroubům Fischer pomocí příslušných šroubů 

a podložek (Obr.6); 

- Utáhněte tři upevňovací šrouby k pouzdru 

 

(A) rameno na měření vzdáleností a průměru 

(B) automatické rameno na měření šířky 

(C) držák příruby 

(D) zásobník na závaží 



(E) pomocná hřídel kola 

(F), ochranný kryt kola (verze s krytem) 

(G) panel s displejem 

(I) Zajišťovací brzda hřídele držáku kola (na objednávku) 



Panel s displejem (obr. 8) 

 

A) Vnitřní strana obrazovky (vlevo) 

B) Vnější strana obrazovky (vpravo) 

C) Indikátor polohy na vnitřní straně 

D) Indikátor polohy na vnější straně 

E) Tlačítko START 

F Tlačítko STOP 

G) tlačítka a kontrolky pro výběr dostupných funkcí a programů 

H) tlačítko pro ruční zadání parametrů geometrického kola 

I) Tlačítko funkce 

J) potvrzující tlačítko 

K) Kontrolky týkající se parametrů geometrického kola 

L) Kontrolka zobrazení nevyváženosti 

 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 

Na vyžádání může výrobce vyvažovačku kol seřídit tak, aby fungovala s napájením dostupným v místě 

instalace. Údaje nastavení pro každý stroj jsou uvedeny na typovém štítku stroje a na zvláštní etiketě 

připojené k napájecímu kabelu. 

 

VAROVÁNÍ 

Veškeré operace související s připojením k elektrické desce dílny smí provádět pouze řádně 

kvalifikovaný pracovník, v souladu s předpisy na základě současných platných právních norem. 

Splnění této podmínky je povinností a odpovědností zákazníka. 

- Elektrická přípojka musí být provedena v souladu s: 

• údaji o příkonu uvedenými na typovém štítku stroje; 

• vzdálenosti mezi strojem a bodem připojení k napájení tak, aby poklesy napětí pod plné zatížení 

nepřekročily 4% (10% při startu) v porovnání s jmenovitým napětím uvedeným na typovém štítku. 

- Pracovník obsluhující zařízení musí: 

• zapojit zástrčku na napájecím vedení v souladu s příslušnými bezpečnostními normami; 

• Připojit zařízení k jeho vlastní elektrické přípojce vybavené vhodným jističem s citlivostí 30 mA; 

• Namontovat pojistky pro ochranu napájecího vedení, s výkonem, který odpovídá údajům na obecném 

schématu zapojení v této příručce; 

• nainstalovat vhodný uzemňovací systém na dílenskou síťovou linku. 

- Zabránit neoprávněnému použití stroje, vždy odpojit napájecí kabel, když se zařízení delší dobu nepoužívá 

(je vypnuté). 



- Pokud je zařízení připojeno přímo k napájení pomocí hlavní elektrické desky a bez použití zástrčky, 

nainstalujte spínač ovládaný klíčem nebo vhodné aretační zařízení tak, aby použití stroje bylo vyhrazeno 

výhradně kvalifikovaným pracovníkům. 

 

VAROVÁNÍ 

Pro správné fungování stroje je důležité mít dobré uzemnění. 

NIKDY nepřipojujte uzemňovací vodič stroje k plynovému potrubí, vodovodnímu potrubí, 

telefonnímu kabelu nebo jakémukoliv jinému nevhodnému objektu. 

  



PŘIPOJENÍ KE ZDROJI STLAČENÉHO VZDUCHU 

VAROVÁNÍ 

Připojení ke zdroji stlačeného vzduchu se může provést pouze v případě, že je součástí dodávky 

matice pneumatického kroužku (volitelné příslušenství dodávané na vyžádání). 

 

VAROVÁNÍ 

Všechna připojení ke zdroji stlačeného vzduchu musí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. 

- Připojení k dílenskému systému stlačeného vzduchu musí zajistit minimální tlak 8 barů. 

- Pro připojení k systému stlačeného vzduchu se používá univerzální spojka. Pro připojení není třeba žádný 

speciální ani další adaptér. Hadice odolná proti tlaku s 6 mm vnitřním průměrem a 14 mm vnějším 

průměrem, musí být připevněna k vroubkované spojce za použití svorky dodané společně se zařízením. 

 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

VAROVÁNÍ 

Nedodržení pokynů a varování ohledně nebezpečí může vést k vážnému zranění pracovníků obsluhy 

nebo jiných osob. Neprovozujte stroj, pokud jste si nepřečetli a nepochopili všechna oznámení o 

nebezpečí / upevnění uvedená v tomto návodu. 

 

Za účelem správného provozu zařízení, je nutné, aby se strojem pracoval výhradně kvalifikovaný a 

oprávněný operátor, který je schopen být vyškolen a dokáže se dobře seznámit s  bezpečnostními předpisy. 

Pracovníci obsluhující zařízení mají výslovně zakázáno používat stroj pod vlivem alkoholu nebo drog, které 

mohou ovlivnit fyzické i duševní schopnosti. 

Následující podmínky jsou nezbytné: 

- Přečíst si a pochopit informace a pokyny uvedené v tomto návodu; 

- Důkladně se seznámit s vlastnostmi a charakteristikami stroje; 

- Udržovat nepovolané osoby v dostatečné vzdálenosti od pracovního prostoru; 

- Ujistěte se, že stroj byl nainstalován v souladu se všemi příslušnými normami a předpisy; 

- Ujistěte se, že jsou všichni operátoři strojů odpovídajícím způsobem vyškoleni, že jsou schopni stroj 

používat správně a bezpečně a že budou při práci odpovídající způsobem kontrolováni; 

- Nedotýkejte se elektrických kabelů ani vnitřku elektromotorů nebo jiného elektrického zařízení, dokud se 

neujistíte, že nejsou pod napětím; 

- Pozorně si přečtěte tuto příručku a naučte se správně a bezpečně používat stroj; 

- Vždy tento návod k použití mějte na místě, kde bude „po ruce“ a všechny o tom informujte. 

 

VAROVÁNÍ 



Neodstraňujte ani neničte cedulky s nápisem NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ nebo 

POKYN. Vyměňte všechny chybějící nebo nečitelné cedulky. Pokud dojde k odtržení nebo poškození 

jedné nebo více cedulek, může výměnu provést nejbližší prodejce výrobce. 

- Při používání a provádění údržby na stroji dodržujte jednotné předpisy pro prevenci nehod 

v průmyslu pro vysokonapěťová průmyslová zařízení a rotační stroje. 

- Jakékoliv neoprávněné změny provedené na stroji automaticky zbavují výrobce jakékoliv 

odpovědnosti v případě poškození či nehody, připadající na tyto změny. Konkrétně, zasahování do 

bezpečnostních zařízení nebo jejich odstranění je porušením předpisů týkajících se bezpečnosti při 

práci. 

 

VAROVÁNÍ 

Během práce a údržby si vždy svažte dlouhé vlasy a nenoste volné oblečení, kravaty, náhrdelníky, 

náramkové hodinky ani jiné předměty, které mohou uvíznout v pohyblivých částech stroje. 

 

Popis varovných symbolů a pokynů 

 

Nikdy nepoužívejte otočnou hřídel kola jako zvedací bod pro stroj. 

Před provedením jakýchkoli operací údržby / oprav na stroji odpojte napájecí konektor. 

Nezvedejte ochranný kryt, když se kolo otáčí. 

Použivejte středící příslušenství s otvorem o průměru 40 mm. 

 

HLAVNÍ PARAMETRY 

- Nastavitelná rychlost od 150 do 220 otáček za minutu. 

- Automatické čidlo pro měření vzdálenosti a průměru (verze s analogovým čidlem). 

- Automatické čidlo pro měření šířky (pokud je k dispozici). 

- Automatická brzda pro zastavení kola na konci otáčení. 

- Zajišťovací brzda hřídele držáku kola (na objednávku) 

- Tlačítko STOP pro okamžité zastavení stroje. 

- Držáky boční příruby. 

- Horní zásobník na závaží všech typů. 

- Automatický start při spuštěném ochranném krytu (verze s ochranným krytem). 

- Osvětlený digitální displej – dvojitý displej a 3D grafika. 

- Mikroprocesorová jednotka (32 bitů). 

- Rozlišení: 1 gram (1/10 oz). 

- Široký výběr programů pro snadné použití stroje. 

- Zobrazení hodnoty nevyváženosti v gramech či uncích. 

- Nastavení zaokrouhlení zobrazení nevyváženosti. 



- Dostupné režimy vyvážení: 

• Standardní: dynamické vyvažování (obě strany ráfku). 

• Alu / Alu p: sedm různých programů pro ráfky z lehkých slitin. 

• Motocykl dynamický: dynamické vyvažování na obou stranách běžných kol motocyklů. 

• Motocykl ALU: dynamické vyvažování na obou stranách hliníkových ráfků motocyklu. 

• Statický: pouze na jedné rovině 

- Program „Posun rovin“ (v Alu P) pro použití několika pětigramových závaží, tj.: 

k dispozici bez nutnosti dílčích řezů. 

- Program "Skryté závaží" (v Alu P), aby bylo možné rozdělit lepicí závaží na vnější straně vyvažování na 

dvě stejná závaží umístěná za paprsky ráfku. 

- Program "Rozdělení závaží" (programy pro motocykly) na rozdělení závaží do dvou stejných hodnot, 

které mají být umístěny na obou stranách paprsku. 

- Program "OPT flash" pro rychlou optimalizaci snížení provozního hluku. 

- Obecné servisní programy: 

• kalibrace 

• servis 

• diagnostika 



TECHNICKÁ DATA 

- Napájecí napětí ....................... jednofázové 100/115 V ± 10%, 200/230 V ± 10 %, 50/60 Hz 

- Jmenovitý výkon.............................................................................................................200 W 

- Jmenovitý proud ............................. .................... 1.8 A při 100 / 115V, 0,9 A při 200 / 230V 

- Maximální vypočtená hodnota nevyváženosti................................ ....................... 999 gramů 

- Průměrná doba rotace (u kola 5"x14") ............................... ...................................... 7 vteřin 

- Průměr hřídele................................................................................................................40 mm 

- Pracovní teplota prostředí............................................. ....................................... 5 ° až 40 ° C 

- Rozměry stroje ............................................... .......................................... obr. 9 / 9a / 9b / 9c 



 Hloubka s krytem uzavřeným bez automatického čidla pro měření šířky.........1081 mm 

 hloubka s krytem uzavřeným s automatickým čidlem pro měření šířky… 1164 mm 

 hloubka s otevřeným krytem............................................................................ 1217 mm 

 šířka s krytem bez automatického čidla pro měření šířky …………………..1260 mm  

 šířka s krytem s automatickým čidlem pro měření šířky ................... 1400 mm 

 výška s uzavřeným krytem............................................................................... 524 mm 

 výška s otevřeným krytem.................................................................................. 751 mm 

 hloubka bez ochranného krytu bez automatického čidla pro měření šířky...... 1137 mm 

 hloubka bez ochranného krytu s automatickým čidlem pro měření šířky… 1400 mm  

 výška s uzavřeným krytem ..................................................................... 1337 mm 



  výška s otevřeným krytem ........... 1625 mm 

 výška bez ochranného krytu ............... 1213 mm 

 

Pracovní rozsah 

 nastavitelná šířka ráfku ........ od 1,5 "do 20" 

 průměr ráfku měřitelný se snímačem (verze s automatickým čidlem) ............................................ od 

10 "do 26" 

  nastavitelný průměr ráfku ..... od 1" do 35" 

 max. vzdálenost kola od stroje (verze s manuálním snímačem) .................... 250 mm 

 max. vzdálenost kola od stroje (verze s automatickým snímačem) ............. 270 mm 

 max. šířka kola (s krytem) .. 600 mm 

 max. hmotnost kola ........................... 70 kg 

 Hmotnost stroje s krytem (bez příslušenství) ........................................... 96 kg 

 Hmotnost stroje bez ochranného krytu (bez příslušenství) .................................. 84 kg 

 Hladina hluku během provozu .......... <70 dB (A) 

 

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

Následující díly jsou dodávány společně se strojem. 

 Posuvné měřítko pro měření šířky kola 

 10 mm šestihranný klíč 

 100 g závaží 

 Napájecí kabel 

 Kleště na závaží 

 Náboj se závitem 

 10 mm šestihranný klíč 

 Malý kužel 

 Střední kužel 

 Velký kužel 

 Kryt čepičky upevňovadla na malé kolo 

 Kryt rozpěrné vložky 

 Čepička upevňovadla na malé kolo 

 Rychlá kruhová matice upevňovadla kola 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU 

 



Naleznete v příslušném katalogu příslušenství. 

 

OBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ 

 

Zařízení je určeno pouze pro profesionální použití. 

 

VAROVÁNÍ 

V danou chvíli může se zařízením pracovat pouze jeden člověk. 

Tyto vyvažovače kol popsané v tomto manuálu, musí být používány výhradně k měření rozsahu a polohy 

nevyváženosti kola automobilu, v mezích stanovených v části Technická specifikace. Dále musí být modely 

vybavené motory dodávány s vhodnými kryty vybavenými bezpečnostním zařízením, které musí být během 

otáčení spuštěné dolů. 

 

VAROVÁNÍ 

Jakékoliv jiné použití než to, které je popsáno v tomto návodu k použití, je považováno za nevhodné a 

nepřiměřené. 

 

VAROVÁNÍ 

Nezapínejte stroj bez zařízení na blokování kola. 

 

VAROVÁNÍ 

Nepoužívejte stroj bez krytu a nezasahujte do bezpečnostních zařízení. 



VAROVÁNÍ 

Nečistěte ani nemyjte kola namontována na stroji pomocí stlačeného vzduchu ani proudem vody. 

 

VAROVÁNÍ 

Při práci, nikdy nepoužívejte zařízení, které není vyrobené výrobcem. 

 

VAROVÁNÍ 

Seznamte se se svým strojem: Budete-li dobře rozumět tomu, jak váš stroj funguje, je to ta nejlepší 

zárukou bezpečnosti a výkonu. 

Naučte se funkci a umístění všech příkazů. 

Pečlivě zkontrolujte, zda všechny ovládací prvky na stroji fungují správně. 

Aby se předešlo nehodám a zraněním osob, musí být veškeré zařízení správně nainstalováno, správně 

provozováno a správně udržováno. 

 

ZAPNUTÍ STROJE 

 

Zapojte napájecí kabel (A, obr. 9d) dodávaný společně se strojem z externího elektrického panelu 

umístěného na zadní straně tělesa vyvažovače kol do sítě. 

 

Zapněte stroj pomocí vypínače na zadní straně tělesa (B, obr. 9d). 

 

Vyvažovač kol provede kontrolní test (všechny LED diody se rozsvítí), a pokud nejsou zjištěny žádné 

závady, ozve se bzučák a zobrazí se počáteční aktivní stav cyklu, viz níže: 

- Aktivní režim vyvažování: dynamický (DYN), zobrazí se hodnoty: 000 000; 

- Gramy zobrazené v jednotkách 5 (nebo 1/4 unce); 

- Zaokrouhlování čidla (verze s digitálním čidlem); 

- Výchozí geometrické hodnoty: šířka = 5.5 ", průměr = 14", vzdálenost = 150 mm. 

 

Nyní může operátor nastavit data kola, které bude vyvažováno, nebo vybrat jeden z dostupných programů. 

 

ZADÁVÁNÍ PARAMETRŮ KOLA (VERZE S AUTOMATICKÝM ČIDLEM, BEZ VNĚJŠÍHO 

ČIDLA) 

 

Stroj umožňuje automaticky zadávat hodnoty průměru a vzdálenosti; 

hodnotu šířku lze zadat pomocí klávesnice. 

- Přemístěte automatické měřicí rameno (A, obr. 7) tak, aby se dostalo do kontaktu s vnitřní stranou 

ráfku, jak je znázorněno na obrázku 10. 



Dbejte na to, aby byla pozice ramene správná tak, aby bylo zajištěno přesné čtení dat. 

- Udržujte rameno v kontaktu s ráfkem tak, aby stroj získal údaje o průměru a vzdálenosti kola. Tyto 

geometrické údaje jsou zobrazeny za sebou: 

• d hodnota vzdálenosti; 

• hodnota průměru di. 

Je-li zobrazena geometrický hodnota, rozsvítí se na panelu s displejem příslušná LED. 

- Zkontrolujte naměřené hodnoty a pak vraťte rameno do klidové polohy. Stroj nyní přednastaví měření 

ŠÍŘKY. Pokud je naměřena nesprávná hodnota, posuňte rameno do klidové polohy a operaci zopakujte. 

- Pomocí dodaného měřidla změřte šířku ráfku (obr. 11). 

- Změna zobrazenou hodnotu šířky stiskem tlačítek …….. dokud se nenastaví požadovaná hodnota. 

ŠÍŘKU lze nastavit v milimetrech nebo lze již nastavené hodnoty převádět z palců na milimetry stisknutím 

tlačítka …. 

 

Držte stisknutá tlačítka ……, čímž rychle zvýšíte nebo snížíte dříve nastavené hodnoty. 

 

ZADÁNÍ DAT O KOLECH PRO VERZI VYVAŽOVAČKY KOL S AUTOMATICKÝM ČIDLEM S 

EXTERNÍM ČIDLEM (ŠÍŘKA) "POKUD JE PŘEDNASTAVENO" 

 

Chcete-li automaticky zadat hodnoty vzdálenosti, průměru a šířky, postupujte následovně: 

- Uveďte automatické vnitřní měřicí rameno (A, obr. 7) do kontaktu s vnitřní stranou ráfku, jak je 

znázorněno na obr. 10 a současně uveďte automatické externí měřicí rameno (B, obr. 7) do kontaktu 

s vnější stranou (obr. 11a) 



Dbejte na správné umístění ramene tak, aby byl zajištěn přesný odečet dat. 

- Udržujte ramena v kontaktu s ráfkem tak, aby stroj získal příslušné hodnoty. 

Tyto geometrické údaje jsou zobrazeny v pořadí: 

• d hodnota vzdálenost; 

• di hodnota průměru; 

• Lr hodnota šířky. 

Je-li zobrazena geometrická hodnota, příslušná LED se rozsvítí na panelu s displejem. 

- Zkontrolujte naměřené hodnoty a pak vraťte rameno do klidové polohy. 

- Pokud byla ve fázi měření získána nesprávná hodnota, přesuňte ramena do klidové polohy a opakujte 

operaci. 

Měření lze také provést pohybováním vždy jen jednoho měřicího ramene. V tomto případě  mohou být 

použita čidla bez přednastaveného pořadí. 

Věnujte maximální pozornost naměřeným datům, protože jsou ovlivněna uloženými hodnotami. 

Po správném nastavení geometrických rozměrů a vrácení čidel do klidové polohy se hodnoty nevyvážení 

přepočítají a zobrazí podle nových rozměrů. 

DŮLEŽITÉ 

Mějte na paměti, že nominální průměr kola (např. 14"), odkazuje na roviny, na kterých spočívají patky 

pneumatiky, které jsou zjevně v ráfku. Naměřené hodnoty odkazují na vnější roviny a v důsledku toho jsou 

menší než nominální hodnoty vzhledem k tloušťce samotného ráfku. Korekční hodnota se proto vztahuje k 

průměrné tloušťce ráfku. To znamená, že naměřená data na kolech různé tloušťky se mohou mírně lišit (2 až 

3 desetiny palce je maximum) ze jmenovité hodnoty. Zde nejde o nedostatečnou přesnost měřicích přístrojů, 

nýbrž to odráží realitu. 

 

Pokud automatické měřící rameno přestane fungovat, geometrické údaje lze zadat v manuálním režimu 

podle následujícího postupu uvedeného v odstavci "Manuální zadávání dat o kole". 

 

RUČNÍ ZADÁVÁNÍ PARAMETRŮ KOLA  

(PROVEDENÍ S MANUÁLNÍM ČIDLEM) 

 

V případě poruchy automatického měřícího systému a v provedení s vnitřním ručním snímačem lze 

geometrické údaje zadávat pomocí klávesnice: 

 

- Stiskněte tlačítko. 

- Pomocí dodaného měřidla změřte šířku ráfku (obr. 11). 

- Upravte zobrazenou hodnotu šířky stiskem tlačítka …., čímž nastavíte požadované číslo. Šířku lze nastavit 

v milimetrech nebo hodnoty již nastavené mohou být převedeny z palců na milimetry stisknutím tlačítka … 



Hodnoty dříve nastavené lze rychle zvýšit nebo snížit přidržením tlačítek ………….. 

- Stiskněte tlačítko … pro potvrzení předchozí hodnoty a nastavte stroj pro zadávání dat o průměru. 

- Přečtěte si jmenovitou hodnotu průměru ráfku na pneumatice. 

- Změňte zobrazenou hodnotu průměru tisknutím tlačítek …., čímž nastavíte naměřené číslo. Stiskněte 

tlačítko pro nastavení průměru v milimetrech nebo převeďte již zadaný parametr v palcích na milimetry. 

- Stiskněte tlačítko … pro potvrzení předchozí hodnoty a nastavtr stroj na zadání dat o vzdálenosti. 

- Uveďte rameno pro měření vzdálenosti do kontaktu s vnitřní stranou ráfku (obr.10). 

- Přečtěte si na měřítku vzdálenost mezi kolem a tělesem. 

- Změňte zobrazenou hodnotu vzdálenosti stisknutím tlačítek … až do té doby, než bude  nastaveno změřené 

číslo. 

 

- Po dokončení stiskněte tlačítko … pro zobrazení hodnot nevyváženosti přepočtených na základě nových 

rozměrů, nebo … , čímž spustíte otáčení kol. 

 

VIZUALIZACE NEVYVÁŽENOSTI V GRAMECH / UNCÍCH 

 

Nastavení pro vizualizaci hodnot nevyváženosti v gramech či uncích se provádí stisknutím tlačítka …  po 

dobu asi pěti sekund. 

 

ZAOKROUHLOVÁNÍ 

 

Při spuštění je stroj nastaven na zobrazení hodnot nevyváženosti v pětigramových přírůstcích, tj. zaokrouhlí 

se na nejbližší násobek pěti (nebo čtvrtiny unce, je-li zobrazení v uncích). 

V tomto stavu se první čtyři gramy nevyváženosti nezobrazují, protože není aktivován příslušný práh, který 

se signalizuje rozsvícením diody …. LED na panelu displeje. 

 

Stisknutím tlačítka ….lze práh eliminovat (rozsvícená indikace "x5", "oz / 4" zhasne) a hodnoty 

nevyváženosti se zobrazí po gramech nebo v desetinách unce, pokud je aktivní zobrazení v uncích.  



Stisknutím tlačítka po sobě umožňuje uživateli nastavit určitý režim zobrazení. 

 

OTÁČENÍ KOLA (VERZE BEZ KRYTU) 

 

Stiskněte tlačítko … na obrazovce. 

 

VAROVÁNÍ 

V průběhu používání zařízení, nesmí být v oblasti vyhrazené na obrázku 5a žádný člověk. 

 

VAROVÁNÍ 

Pokud se kolo i nadále otáčí pokračuje bez přerušení kvůli závadě stroje, vypněte stroj z hlavního vypínače 

nebo vytáhněte zástrčku z napájecí desky (nouzové zastavení) a počkejte, až se kolo zastaví a teprve potom 

zvedněte kryt. 

 

OTÁČENÍ KOLA (VERZE S KRYTEM) 

 

Při spuštění krytu se kolo automaticky otáčí nebo lze otáčení spustit stisknutím klávesy START, když je kryt 

spuštěný. 

V případě, že se kryt během otáčení zvedne, speciální bezpečnostní zařízení otáčení zastaví; V takovém 

případě se zobrazí hláška "A Cr". 

 

VAROVÁNÍ 

Neuvádějte stroj do provozu bez ochranného krytu a / nebo v případě, že došlo k manipulaci s 

bezpečnostním zařízením. 

 

VAROVÁNÍ 

Nikdy nezvedejte kryt dříve, než kolo se zastaví. 

 

VAROVÁNÍ 

Pokud se kolo z důvodu poruchy otáčí bez přestání, vypněte stroj hlavním vypínačem nebo vytáhněte 

zástrčku z napájecí desky (nouzové zastavení) a počkejte, až se kolo zastaví a teprve potom zvedněte kryt. 

 

VYVAŽOVACÍ PROGRAMY 

 

Před zahájením vyvažování, musí být dodrženy následující kroky: 

- Namontujte kolo na náboj pomocí nejvhodnějšího příruby; 

- Zamkněte kolo tak, aby v průběhu fáze roztočení kola a brzdění nemohlo dojít k žádnému pohybu; 



- Odstranění jakékoliv protizávaží, oblázky, nečistoty nebo jiná cizorodá tělesa; 

- Správně nastavte geometrická data kola. 

 

Dynamické vyvažování (standardní) 

 

Pro vyvážení kola v dynamickém režimu postupujte následovně : 

 

- Stiskněte tlačítka … dokud se nerozsvítí dioda LED odpovídající programu DYN. 

- Stiskněte tlačítko pro potvrzení výběru. 

Tento program se automaticky spustí, když je stroj zapnutý. 

- Nastavte geometrická data kola 



- Roztočte kolo spuštěním ochranného krytu. 

Chcete-li získat co nejpřesnější výsledky, nevyvíjejte na stroj během rotace kola žádný nepřiměřený 

tlak. 

- Počkejte, až se kolo automaticky zastaví a až se zobrazí vypočtené hodnoty nevyváženosti. 

- Zvolte první stranu, která se bude vyvažovat. 

- Otáčejte kolečkem, dokud se nerozsvítí ústřední prvek příslušného ukazatele polohy. 

- Použijte uvedené vyvažovací závaží do polohy na ráfku odpovídající 12 hodinám. 

- Opakujte operace uvedené výše pro druhou stranu kola. 

- Proveďte zkušební rotaci kola a zkontrolujte přesnost vyvažování. Pokud není uspokojivá, upravte hodnotu 

a umístěte již dříve použitá závaží. 

 

Mějte na paměti, že chyba umístění protizávaží jen o několik stupňů, může vést ve fázi ověřování ke 

zbytkové nevyváženosti v rozsahu 5-10 gramů , a to zejména v případě velkých nevyvážeností. 

 

VAROVÁNÍ 

Zkontrolujte, zda je systém, který se hodí na závaží na ráfku, v optimálním stavu. 

Závaží, které není řádně nebo správně připevněno, se může při otáčení kola uvolnit, čímž vznikne 

potenciální nebezpečí. 

 

Pokud při otáčení kola stisknete tlačítko … rotace se předčasně přeruší. 

 

Statické vyvažování 

 

Kolo může být vyváženo pomocí jediného protizávaží na jedné z jeho dvou stran, nebo ve středu důlku. V 

tomto případě, je kolo vyvažováno staticky. Nicméně, stále existuje riziko dynamické nevyváženosti, které 

se stává významnější se zvyšující se šířkou kola. 

 

- Stiskněte tlačítka … držte je stisknutá, dokud se nerozsvítí LED odpovídající STATICKÉMU programu; 

 

- Stiskněte tlačítko … pro potvrzení volby; 

- Nastavte hodnotu průměru kola (v statickém režimu není nutné zadávat hodnoty šířky a vzdálenosti); 

- Roztočte kolo tím, že spustíte ochranný kryt; 

- Počkejte, až se kolo automaticky zastaví a zobrazí se vypočtená statická nevyváženost; 

- Otáčejte kolem, až se rozsvítí ústřední prvek ukazatele polohy; 

- Umístěte bez rozdílu vyvažovací závaží do polohy 12 hodin buď na vnější nebo vnitřní straně, nebo na 

středu ráfku. Při aplikaci v důlku použijte závaží na menší průměr, než je jmenovitý průměr ráfku. Je-li 



proto nastaven průměr, tak pro získání správných výsledků musíte zadat hodnotu o 2 nebo 3 palce menší, 

než je jmenovitá hodnota; 

- Dodržujte pokyny uvedené v postupu dynamického vyvažování pro provedení zkušebního roztočení kola. 

 

Vyvážení kola z lehkých slitin (ALU) 

 

Samolepicí závaží se obecně používají k vyvážení kola z lehkých slitin a používají se odlišně než pro 

standardní vyvažování (obr. 12). 



K dispozici je několik vyvažovacích programů ALU, které jsou speciálně navrženy pro tyto typy ráfku. 

ALU programy lze vybrat následovně: 

 

- Stiskněte tlačítka … a držte je stisknutá tak dlouho, dokud se nerozsvítí LED dioda odpovídající programu 

ALU. 

 

- Stiskněte tlačítko … tak často, jak to bude nutné pro potvrzení výběru požadovaného programu Alu 

(odpovídající vyrovnávací roviny jsou zvýrazněny na ráfku uvedeném na ovládacím panelu). 

 

Programy ALU 1P a 2P ALU 

 

Tyto programy se používají pro nejpřesnější vyvažování lehkých hliníkových ráfků, které vyžaduje použití 

obou závaží na stejné straně (vnitřní), ve vztahu k ráfku disku. 

Tento typ vyvažovačky kol je obzvláště vhodný pro použití lepicích závaží na ráfku, díky tomu, že je kolo 

umístěno před šasi, což vytváří velký prostor na vnitřní straně ráfku, ke kterému je volný přístup. 

 

Po výběru požadovaného programu ALU P se musí získat parametry kola. 

 

Získávání dat o kole 

 

Musí být nastavena geometrická data týkající se skutečných vyvažovacích rovin spíše než nominálních dat 

o kole (jako je tomu ve standardních programech ALU). Vyvažovací roviny, kde se mají použít lepicí 

závaží, mohou být vybrány uživatelem v závislosti na konkrétním tvaru ráfku. Je však třeba mít na paměti, 

že k tomu, aby se snížilo množství používaných závaží, je lepší zvolit umístění vyvažovacích rovin co 

nejdále od sebe; v případě, že vzdálenost mezi dvěma rovinami, je menší než 37 mm (1,5 "), zobrazí se 

zpráva „A 5". 

 

U verze s automatickým čidlem, postupujte následovně: 

- Uveďte konec roviny automatického měřicího ramene do rovnováhy se zvolenou rovinou pro použití 

vnitřního závaží. V Alu 1 P, se použije střed kolíku v koncové části ramene jako reference pro středovou 

osu závaží (obr. 13). 

 

- V Alu 2 P, použijte jako referenci okraj ráfku, jelikož se zde používá závaží s konvenčním připnutím 

(Obr.10). 

Věnujte maximální pozornost tomu, když je konec ramene umístěn v oblasti ráfku bez diskontinuity, 

tak, aby se závaží mohlo v této pozici použít. 



- Udržujte rameno v dané poloze. Po dvou vteřinách vyšle stroj signál s akustickým potvrzením, čímž uvede, 

že byly získány hodnoty vzdálenosti a průměru. 

- Uveďte konec roviny automatického měřicího ramene k vybrané rovině pro použití externího závaží 

(obrázek 13a), jak je popsáno pro vnitřní stranu. 



Udržujte rameno v dané pozici a čekat na akustický potvrzující signál. 

- Vraťte měřicí rameno do klidové polohy. 

Pokud se měřicí rameno vrátí do klidové polohy po získání dat týkajících se pouze jedné roviny nebo pokud 

jsou nejdříve zadána data o vnější rovině, pak jsou získána data o vnitřní rovině, zobrazí se hláška "23" a 

získaná data nejsou brána v úvahu. 

- Proveďte rotaci  

ve verzi s manuálním čidlem, postupujte následovně: 

 

- Stiskněte tlačítko pro přípravu stroje na zadání vzdálenosti d1 ve vztahu k vnitřní straně (na panelu se 

rozsvítí LED indikující vzdálenost). 

- Přibližte konec měřícího ramene k rovině vybrané pro aplikaci vnitřního závaží (obr. 14 pro ALU 1P, obr 

10a pro ALU 2P..). V Alu 1 P se střed kolíku v koncové části ramene použije jako reference pro středovou 

osu závaží. V Alu 2 P, se jako reference bere okraj ráfku, protože vnitřní závaží je závaží běžného upínacího 

typu. 

 

Věnujte maximální pozornost tomu, když se konec ramene umístí v oblasti ráfku bez diskontinuity, 

tak že lze v této pozici použít závaží. 

 

- Na měřítku si přečtěte vnitřní vzdálenosti d1 od tělesa. 

- Změňte hodnotu na pravém displeji stisknutím tlačítek …., čímž získáte dříve naměřenou vzdálenosti d1. 

- Znovu stiskněte tlačítko pro přípravu stroje pro zadání vzdálenosti d2 vztahující se k vnější straně 

(vzdálenost LED svítí na panelu). 

- Umístěte konec měřicího ramene na rovinu zvolenou pro použití vnějšího závaží (obrázek 14a), jak bylo 

dříve popsáno pro vnitřní straně. 

- Na pravítku si přečtěte vzdálenost d2 od tělesa. 

- Změňte hodnotu na pravém displeji stisknutím tlačítek …., čímž získáte dříve změřenou vzdálenost d2. 



- Stisknutím tlačítka … znovu nastavíte stroj na zadání nominálního průměru kola. 

- Přečtěte si jmenovitou hodnotu průměru ráfku na pneumatice. 

- Změňte hodnotu zobrazenou na pravém displeji stisknutím tlačítek …, čímž získáte dříve naměřený 

jmenovitý průměr. 

 

- Stisknutím tlačítka … zobrazíte hodnoty nerovnovážnosti (v přepočtu na nové rozměry), nebo stisknutím 

tlačítka … spusťte otáčení kol. 

 

Použití vyvažovacího závaží 

 

- Vyberte rovinu, kde má být použito první vyvažovací závaží . 

- Otáčejte kolem, až se rozsvítí ústřední prvek příslušného ukazatele polohy. 

V případě, že použité závaží odpovídá konvenčnímu typu připnutí (vnitřní strana v Alu 2P), aplikujte jej 

na odpovídající pozici 12 hodin. 

 

V případě, že použitá závaží samolepící, postupujte následovně: 

 

VERZE S AUTOMATICKÝM ČIDLEM 

 

- Umístěte jej dovnitř dutiny svorky měřicího ramene (obr. 15, a, b), přičemž krycí papír samolepicí pásky 

musí směřovat nahoru. Pak sejměte ochranný kryt (obr. 15c). 

- Posuňte snímač, dokud nedosáhne uvedené polohy. V této fázi jeden displej nadále vykazuje nevyváženost 

na straně, která má být vyvážena, zatímco druhá strana vykazuje číselnou hodnotu aktualizovanou na 

základě pozice senzoru, který dosáhne nuly, když bude dosaženo polohy pro použití závaží. 



- Otáčejte koncem měřícího ramene, až se lepicí páska závaží dostane do souladu s povrchem ráfku. 

- Stiskněte tlačítko (obr. 15d) pro vysunutí závaží a připevněte jej k ráfku. 

- Vraťte měřicí rameno do klidové polohy (obr 15e.). 

- Opakujte operace na použití druhého vyvažovacího závaží. 

- Proveďte testovací otáčení kola, čímž zkontrolujete přesnost vyvažování. 

 

PROVEDENÍ S MANUÁLNÍM ČIDLEM 

 

S kolem ve středové pozici se na obrazovce stroje zobrazí hodnota nerovnováhy: 

- Otočte kolem, dokud se nerozsvítí ústřední prvek příslušného ukazatele polohy. 

- Aplikujte lepící závaží manuálně v poloze 12 hodin v poloze, ve které byla měřena relativní rovina, 

přičemž jako reference se použije samotné těžiště hmotnosti. 

 

Povrch ráfku musí být naprosto čistý, aby bylo závaží dobře připevněno k ráfku. Pokud to bude nutné, 

očistěte povrch pomocí vhodných čistících prostředků. 

 

Program "Posun rovin" (k dispozici u programů Alu p) 

Tato funkce je automaticky aktivována, když je zvolen program ALU P. 

Mění vybrané pozice pro použití lepicích závaží, aby se zajistilo dokonalé vyvážení kola s použitím 

komerčně dostupných lepicích závaží (tj násobcích pěti gramů). Přesnost stroje se tím zlepší, přičemž se 

zabrání zaoblení nebo ořezávání závaží, která se použijí, pro přiblížení skutečným nevyváženým hodnotám. 

Upravené pozice v místech, kde mají být použita samolepící závaží, jsou identifikovány uživatelem podle 

informací poskytnutých vyvažovačem kol (viz část APLIKACE VYVAŽOVÁNÍ HMOTNOSTI). 

 

PROGRAM "SKRYTÝCH ZÁVAŽÍ" (K DISPOZICI POUZE S PROGRAMEM ALU P) 

 

Tento program rozděluje vnější závaží Pe na dvě závaží P1 a P2 umístěná v libovolné poloze zvolené 

pracovníkem obsluhujícím zařízení. 

Jedinou podmínkou je to, že dvě závaží a původní vnější závaží Pe musí být v rozmezí úhlu do 120°, jak je 

znázorněno na obrázku 16. 

 

Pe není mezi P1 a P2 



Obrázek 16. Podmínky nezbytné pro používání programu skryté závaží 

Pro kola z lehkých slitin, použijte program Skryté závaží v kombinaci s ALU 1P nebo 2P ALU, čímž 

z vizuálních důvodů ukryjete vnější závaží za dva paprsky. 

 

Chcete-li použít tento program, postupujte takto: 

1. Před spuštěním vyberte buď ALU 1 P nebo ALU 2 P. 

2 Proveďte postup vyvažování kol, jak je popsán v kapitole "programy ALU 1P, 2P", ale bez použití 

vnějšího závaží. 

3 Stiskněte tlačítka… až se rozsvítí dioda LED odpovídající programu. 

- Stisknutím tlačítka … aktivujete program Skrytá závaží. Pokud se uživatel pokusí vybrat tento program 

bez předchozího výběru programu ALU P, zobrazí se hláška "A 26". 

V případě, že se kolo vyvažuje na vnější straně, zobrazí zařízení hlášku uvedenou na obrázku 16A. 

 

Obrázek 16A Skrytá závaží: 

Chyba postupu 

 

V případě, že je kolo nevyvážené na vnější straně (Pe), zobrazí zařízení hlášku uvedenou na obr. 16B. 

 

Obrázek 16B Skrytá závaží: výběr pozice závaží p l. 

 

Stisknutím tlačítka … kdykoli ukončíte program "skrytá závaží". 

4. Pro usnadnění tohoto postupu, označte polohu nerovnováhy Pe na pneumatice. 

Přesuňte kolo do středové polohy a křídou označte pozici 12 hodin. 

5 Otočte kolo do polohy, ve které si přejete aplikovat první vnější závaží (P1) a potvrďte stisknutím tlačítka 

…. 

Použijte pozici 12 hodin jako referenci pro označení přesné polohy hmotnosti P1 vzhledem k nerovnováze 

Pe. Úhel mezi P1 a Pe musí být menší než 120 °. 

6. Je-li zvolen větší úhel než 120°, zobrazí zařízení zprávu uvedenou na obrázku 16A po dobu přibližně 3 

sekund, což znamená, že musí být vybrána jiná poloha. Pokud je zvolený úhel menší než 120°, stroj zobrazí 

zprávu uvedenou na obr. 16C a vyzve uživatele, aby přešel k dalšímu kroku. 

 

Obrázek 16C Skrytá závaží 

Volba pozice P2 

 

7 Otočte kolem do polohy, ve které chcete použít druhé vnější závaží (P2) a potvrďte stisknutím tlačítka…. 

Použijte pozici 12 hodin jako referenci pro označení přesné polohy závaží P2 vzhledem k nerovnováze Pe. 

Úhel mezi body P1 a P2, musí být menší než 120 °, a musí zahrnovat vnější závaží Pe. 



8 Je-li zvolen úhel větší než 120°, stroj zobrazí na cca 3 sekundy obrázek 16D, což indikuje, že postup 

popsaný v kroku 7 musí být správně opakován. Pokud je zvolen úhel menší než 120°, tak stroj okamžitě 

zobrazuje hodnotu závaží P2. LED zůstane svítit na znamení toho, že program "Skryté závaží" je aktivní. 

Obrázek 16D. Skryté Hmotnosti: Nesprávná poloha závaží P2. 

9. Ručně otočte kolem a na displeji se budou střídavě zobrazovat dvě vypočtené nevyvážené hodnoty 

s ohledem na vnější stranu úhlové polohy změn kol. 

10 Použijte každé ze dvou vyvažovačích závaží, jak je popsáno v kapitole "Programy ALU 1P, 2P". 

11 Až bude program použití skrytých závaží programu hotov, můžete pokračovat v práci s jiným 

programem. 

 

Funkce SKRYTÉ ZÁVAŽÍ v kombinaci s funkcí POSUN ROVIN funguje tak, aby umožňovala vyvažování 

hmotností, které jsou násobky používaných 5 gramů. 

 

Standardní programy ALU 

(ALU 1, 2, 3, 4, 5) 

 

Standardní programy ALU umožňují různé způsoby použití závaží (obr. 12) a jejich výsledkem jsou správné 

hodnoty nevyváženosti, které udržují nastavení jmenovitých geometrických dat o kolech ze slitiny. 

- Stiskněte tlačítka … tak dlouho, až se rozsvítí LED odpovídající program ALU. 

- Stiskněte tlačítko … tak často, jak je to nutné pro potvrzení výběru požadovaného programu Alu 

(odpovídající vyrovnávací roviny jsou zvýrazněny na ráfku zobrazeném na displeji). 

- Nastavte jmenovité geometrická data. 

Pokud jsou hodnoty průměru a vzdálenosti mezi vyvažovacími rovinami přepočtené na statistickém základě 

počínaje jmenovitými geometrickými daty kola, větší než normálně přijatý interval uvedený v části 

TECHNICKÁ DATA, zobrazí se zpráva "Alu". 

- Postupujte dle popsaného postupu pro dynamické vyvažování. 

- Postup pro použití vyvažovacích závaží, naleznete v odstavci VÝBĚR POLOHY POUŽITÍ LEPICÍCH 

ZÁVAŽÍ". 

 

Některé malé zbytkové nevyváženosti mohou zůstat i po ukončení testovacího točení -  vzhledem ke 

značným rozdílům ve tvaru, jaké mohou být u ráfků, které mají stejné jmenovité rozměry. Proto upravte 

hodnotu a umístěte předem aplikovaná závaží pro přesné vyvažování kol. 

 

Vyvažování kol motocyklu 

 

Kola motocyklu mohou být vyvážena v: 



- Dynamickém režimu; Pokud je šířka kola taková (více než 3 palce), že generuje značné nevyvážené 

složky, které nelze odstranit pomocí statického vyvážení, (doporučený postup). 

- Dynamický režim pro ráfky z lehkých slitin; program podobný programům ALU kol osobních aut. 

- Statický režim; JEN JEDNO VYVAŽOVAČI ZÁVAŽÍ, ROZDĚLENÉ V PŘÍPADĚ POTŘEBY NA 

STEJNÉ ČÁSTI NA OBOU STRANÁCH; POSTUP POPSANÝ V ČÁSTI Statické vyvažování. 

 

Dynamický program pro motocykly 

 Pro vyvážení kola motocyklu ve dvou rovinách (dynamické vyvažování) postupujte následovně; 

použijete k tomu připínací závaží: 

- Připevněte adaptér kola motocyklu (AUMO) na vyvažovačku kola, jak je znázorněno na obr. 17;  

- Vložte dva šrouby, které jsou součástí dodávky, do otvorů na kontaktní přírubu kola; 

- Utáhněte šrouby na adaptéru a ujistěte se, že je umístěn správně na přírubě; 

- Po odstranění závitového náboje namontujte nejvhodnější kolík (v závislosti na středovém otvoru kola); 

- Připevněte kolo po výběru středících kuželů (jeden pro každou stranu kola), utáhněte pomocí příslušné 

kruhové matice pomocí distančních podložek potřebných pro spojení upevňovacích kuželů se závitovou 

částí hřídele. 

DŮLEŽITÉ: kolo musí být připevněné k přírubě, aby se zabránilo jakémukoli pohybu kola i příruby během 

fáze rychlého otáčení nebo brzdění. 

- Stiskněte tlačítka … až se rozsvítí LED odpovídající programu. 

- Stiskněte tlačítko … pro potvrzení výběru. 

- Namontujte konkrétní nástavec na vnitřní měřící rameno – použijte nástavec A, v případě, že zařízení není 

vybaveno nosičem závaží, nebo nástavec B, pokud zařízení nosičem závaží vybaveno je (Obr.17 a). 

Nezapomeňte tento nástavec před uvedením kola do otáčivého pohybu odmontovat. 

- Nastavte data kola jako obvykle. 

- Postupujte v souladu s tím, jak je popsáno pro dynamické vyvažování. 

 

Program Motocykl ALU 

Postupujte následovně za účelem dynamického vyvážení kol motocyklu s použitím lepicích závaží: 

- Stiskněte tlačítka … dokud se nerozsvítí LED dioda odpovídající programu 



- Dvakrát stiskněte tlačítko … pro výběr programu "Motocykl ALU" (odpovídající vyvažovací roviny jsou 

zvýrazněny na ráfku uvedeném na ovládacím panelu). 

- Postupujte v souladu s tím, jak je popsáno výše pro program "Motocykl Dynamic". 

- Použijte pozici 12 hodin jako referenci pro aplikaci lepicího závaží. 

Nejlepších výsledků lze dosáhnout, pokud se lepicí závaží umístí podél vnějšího okraje na jedné rovině s 

okrajem ráfku. 

 

Program Rozdělení závaží (k dispozici pouze u programů pro motocykly) 

Některé ráfky mají paprsky tak široké, že není možné umístit vedle nich lepicí závaží; pro vyřešení tohoto 

problému byl vytvořen program, který dělí protizávaží do dvou částí. 

V tomto případě, když se dosáhne středové polohy, a je zřejmé, že vyvažovací závaží bude muset být 

použito v souladu s paprskem, postupujte následovně: 

- Zůstaňte ve středové poloze; 

- Stiskněte tlačítko …; 

- Pomocí tlačítek … vyberte šířku paprsku: 

• 1 = malý 

• 2 = střední 

• 3 = velký 

• OFF = deaktivuje program 

- Potvrďte klávesou …; 

- Aplikujte na označené pozice dvě nová protizávaží. 

V režimech „MOTOCYKL ALU" a "dynamický" je možné rozdělit vyvažovací závaží po obou stranách 

kola, které se vyvažuje. 

 

OPTIMALIZAČNÍ PROGRAM FLASH OPT 

 

Tento postup minimalizuje jakékoliv vibrace, které jsou stále přítomné na vozidle při provozu i po přesném 

vyvážení, čímž se minimalizuje házení spojky pneumatiky s ráfkem. 

Na základě našich zkušeností lze program spustit pokaždé, když bude vhodné, aby se minimalizoval 

provozní hluk produkovaný výše uvedenými vibracemi. 

Výpočty provedené podle tohoto programu jsou založeny na hodnotách nevyváženosti naměřených během 

poslední provedené rotace, a musí tudíž odkazovat na kolo procházející servisním zásahem. 

Pro spuštění tohoto programu postupujte následovně: 

- Stiskněte tlačítka …., až se rozsvítí LED odpovídající programu OPT. 

- Stiskněte tlačítko … pro potvrzení výběru. 

Jakmile bude výběr proveden, tak stroj vydá signál, zda je vhodné v tomto programu pokračovat. Vydá 

následující hlášku: 



• "ANO OPT", pokud se vyplatí program spustit; 

• "NE OPT", pokud se to nevyplatí. 

 

Stisknutím tlačítka … ukončíte program a vrátit se k prostředí DYN. 



Jakmile je program spuštěn, zobrazí se na levém displeji: „OP.1“ 

 

OPT 1 

- Posuňte ventil do polohy 12 hodin; 

- Potvrďte operaci stisknutím tlačítka ... 

 

OPT 2 

 

- Otočte kolem do polohy označené osvětlenými ústředními prvky ukazatele polohy; 

- Pomocí křídy označte polohu dvanáct hodin na vnější straně pneumatiky; 

- Stiskněte tlačítko …; 

- Pokud je klávesa … stisknuta, systém dočasně opustí program OPT (pro návrat zopakujte počáteční postup 

aktivace programu OPT); 

- Odmontujte kolo z vyvažovačky kol; 

- Otáčejte pneumatikou na ráfku, až značka, kterou jste předtím udělali křídou, vyrovnána s ventilem (180° 

rotace). 

- Připevněte kolo na vyvažovačce kola; 

- Otáčejte kolem, dokud je ventil v poloze 12 hodin; 

- Stiskněte tlačítko …; 

- Proveďte otočení. 

Předtím, než přejdete k poslední fázi postupu optimalizace, si můžete zobrazit přehled zlepšení, jehož bylo 

dosaženo. Pokud považujete zlepšení za nedostatečné neb, pokud se nepodařilo dosáhnout žádného dalšího 

významného zlepšení, stiskněte tlačítko … pro ukončení. 

 

Pro zobrazení zlepšení, jehož lze dosáhnout, postupujte následovně: 

- Jednou stiskněte tlačítko …: aktuální hodnoty nevyváženosti kola, které je nyní namontované na 

vyvažovačce kola, se nyní zobrazí na displeji; 

- Stiskněte tlačítko … ještě jednou: hodnoty nevyváženosti … uvedené na displeji jsou hodnoty, které 

mohou být dosaženy pokračováním v poslední fázi postupu optimalizace; 

- Po stisknutí tlačítka … potřetí se stroj připraví na poslední fázi programu OPT. 

 

OPT 3 

 

- Otočte kolem, dokud nedosáhnete polohy označené osvětlenými ústředními prvky ukazatele polohy; 

- Pomocí kusu křídy udělejte dvojitou značku na vnější straně pneumatiky na pozici 12 hodin. 

Pokud obrazovka indikuje, že by pneumatika měly být nasazena na ráfek, udělejte na vnitřní straně dvojitou 

značku křídou. Uživatel může stiskem klávesy … přepínat z „vratného“ režimu do „nevratného“ režimu; 



- Stiskněte tlačítko … ; 

- Odmontujte kolo z vyvažovačky kol; 

- Otočte pneumatiku (a v případě potřeby postupujte opačně, než při její montáži) na ráfku, až bude dvojitá 

značka křídou vyrovnána s ventilem; 

- Připevněte kolo znovu na vyvažovačku kola; 

- Stiskněte tlačítko … pro potvrzení provedeného otočení; 

- Proveďte otočení 



Když se kolo přestane točit, bude optimalizační program dokončen a zobrazí se závaží, které se má použít 

pro vyvážení kol. 

Pokud dojde k chybě, která může mít vliv na konečný výsledek, zařízení to signalizuje  dočasným 

zobrazením zprávy "E6". Tento postup se nyní může opakovat. 

 

Zvláštní případy 

- Zpráva K "OUT 2." se může zobrazit na konci prvního točení. 

V tomto případě se doporučuje ukončit program stisknutím klávesy:… 

 

Zobrazí se hodnoty závaží nezbytné pro vyvážení kola. 

Chod programu se přeruší, tj. nebude dosaženo mírného zlepšení konečných výsledků. 

Stisknutím tlačítka … lze pokračovat v postupu optimalizace. 

- Na konci prvního otočení se může objevit pokyn, že je třeba nasadit pneumatiku na ráfek v opačném 

směru. 

Pokud nechcete mít pneumatiku v opačném směru nebo pokud je to nemožné, stiskněte tlačítko … a stroj 

vydá pokyny pro dokončení programu bez obrácení pneumatiky. 

 

KALIBRAČNÍ PROGRAMY 

 

Kalibrace citlivosti 

 

 Kalibraci proveďte v případě, že zjistíte, že podmínky nastavení vybočují ze stanovené tolerance 

nebo vyžaduje-li to stroj, když se zobrazí hláška "E1". 

- Namontujte kolo průměrných rozměrů (nejlépe pouze s malou nevyváženosti) na vyvažovačku kol. 

- Nastavte správně geometrická data kola. 

- Stiskněte tlačítka …, až se rozsvítí světelný bod odpovídající programu CAL. 

- Stiskněte tlačítko … pro potvrzení výběru. 

- Po výběru stroj zobrazí hlášku: 

• CAL na levém displeji; 

• GO se na pravém displeji. 

 

- Proveďte první rotaci. 

 

- Na konci otáčení otáčejte kolem, dokud nedosáhne polohy, která je označena indikátorem polohy a až se 

objeví hláška "100" (byl-li zvolen režim zobrazení v uncích "3.5"). 

- Použijte vzorové závaží o hmotnosti 100 gramů (3,5 uncí) na vnitřní straně ráfku, přesně v poloze 12 

hodin. 



- Proveďte druhou rotaci. 

- Na konci rotace, odstraňte vzorové závaží a otáčejte kolem, až dosáhnete polohy, která je označena 

indikátorem polohy a zobrazí se hláška "100" (nebo "3.5"). 

- Použijte vzorové závaží o hmotnosti 100 gramů (3,5 uncí) na vnější stranu ráfku, přesně v poloze 12 hodin. 

- Proveďte třetí rotaci. 

Tato poslední fáze kalibrace zahrnuje provedení tří po sobě jdoucích otáčení v automatickém režimu. 

Na konci rotace (na displeji se objeví hláška "End CAL"), v případě, že kalibrace byla úspěšná, akustický 

signál odezní na konci rotace jinak se dočasně zobrazí hláška E 2. 



POZNÁMKY 

- Po dokončení tohoto postupu odstraňte vzorové závaží o hmotnosti 100 g (3,5 unce). 

- Stisknutím tlačítka … lze program kdykoliv přerušit. 

- PROVEDENÁ KALIBRACE JE PLATNÁ PRO KAŽDÝ TYP KOLA! 

 

Kalibrace čidla 

Používá se pro kalibraci potenciometru automatického měřícího ramene. Musí být  provedena, pokud o to 

požádá stroj, zobrazením zprávy "E4", nebo když se naměřené a skutečné geometrické hodnoty kola od sebe 

liší. 

- Stiskněte tlačítka, až se rozsvítí světelný bod odpovídající programu CAL. 

- Stiskněte tlačítko … dvakrát pro potvrzení výběru. Zpráva "CAL" se objeví na levém displeji a dvě 

blikající "E" s se objeví na pravé straně. 

- Pomocí upevňovací kruhové matice namontujte šablonu dodávanou se strojem na vyvažovačku kola (A, 

Obr.18) . 

 

- Vraťte automatické čidlo do klidové polohy ("zcela uvnitř"). 

- Stisknutím tlačítka … provedete kalibraci v nulové poloze. První ze dvou blikajících "E" přestane blikat. 

- Otočte páčkou vnitřního čidla tak, aby spočívala na šabloně, jak je znázorněno na obrázku 19; 

- Stisknutím tlačítka … provedete kalibraci potenciometrů. 

- Vraťte vnitřní čidlo do klidové polohy. 

Ukončete program kalibrace čidla stisknutím tlačítka ... 

Je-li kalibrace úspěšně provedena, vydává akustický signál. Pokud se zobrazí hláška A 20, znamená to, že je 

poloha čidla při kalibrační fázi nesprávná. 

Umístěte ji správně, jak již bylo popsáno a opakujte postup. 



Kalibrace čidla 

(pro vyvažovačky kol s vnějším čidlem na objednávku) 

 

Tento postup se používá pro kalibraci potenciometru přístroje na měření šířky. 

Musí se provést, pokud o to stroj požádá zobrazením zprávy E4, nebo pokud se naměřená a skutečná šířka 

ráfku liší. 

- Stiskněte tlačítka … až se rozsvítí světelný bod odpovídající programu CAL. 

- Stiskněte dvakrát tlačítko … pro potvrzení výběru. Zpráva "CAL" se objeví na levém displeji a tři blikající 

"E" s se objeví napravo. 

- Namontujte šablonu dodávanou se strojem na vyvažovačku kola (A, Obr.18) pomocí upevňovací kruhové 

matice. 

- Vraťte automatické čidlo do klidové polohy ("zcela uvnitř"). 

- Stiskněte tlačítko … pro provedení kalibrace v nulové poloze. První ze tří blikajících "E"  přestane blikat. 

- Posuňte páčku vnitřního čidla k opěrce na šabloně, jak je znázorněno na obrázku 19; 

- Stisknutím tlačítka … provedete kalibraci potenciometrů. Druhé ze tří blikajících "E"  přestane blikat. 

- Vraťte vnitřní čidlo do klidové polohy. 

- Uveďte automatické rameno pro měření šířky do styku se šablonou, jak je znázorněno na obrázku 20. 

 

- Stisknutím tlačítka … potvrdíte pozici měřícího čidla; 

- Vraťte rameno do klidové polohy. 

V případě, že byla kalibrace provedena úspěšně, zobrazí se potvrzující zpráva. 

Pokud se zobrazí zpráva A20, není pozice měřícího zařízení pro kalibraci správná. Umístěte jej správně, jak 

již bylo popsáno, a postup opakujte. 

 

Stisknutím tlačítka je možné ukončit program bez provedení kalibrace. 



HLÁŠKY NA DISPLEJI 

 

Stroj dokáže rozeznat určitý počet chybných podmínek ovládání a signalizuje je uživateli zobrazením 

příslušné zprávy na displeji. 

- A – Oznamující zprávy 

A5 Nesprávné nastavení rozměru pro program ALU. Upravte nastavené rozměry. 

A 7 Stroj je dočasně neschopen zvolit požadovaný program. 

Roztočte kolo a potom požadavek opakujte. 

A 20 Snímač je během kalibrace ve špatné poloze. 

Posuňte jej do označené polohy a opakujte kalibraci. 

A 23 Neúplné nebo nesprávné zadání dat v ALU P. 

Opakujte zadání správně. 

A 26 Program je k dispozici po výběru pouze jednoho z následujících programů: ALU 1P / ALU 2P / 

Motocykl Dynamický / Motocykl ALU nebo je-li zvolen program Motocyklu, ale s kolem, které NENÍ ve 

středové poloze. 

A Stp Zastavení kola během fáze roztočení. 

Pohyb kola není integrální s houpavým pohybem: 

Zkontrolujte správné utažení kol. 

A CR Točení provedeno se zvednutým ochranným krytem. 

Spusťte kryt pro provedení otáčení kola. 

 

- E - Chybové hlášky 

 

E 1 Absence kalibrace citlivosti. 

Proveďte postup kalibraci citlivosti. 

E 2 Chybová podmínka na kalibraci citlivosti. 

Opakujte postup kalibraci citlivosti. 

E 4 Chyba kalibrace čidla. 

Je třeba provést postup kalibrace čidla. 

E 6 Chybový stav při provádění programu optimalizace. 

Opakujte postup od začátku. 

Chyba 10 a) Čidlo interní vzdálenosti není v klidové poloze (zcela uvnitř), když je stroj zapnutý. Vypněte 

stroj, vraťte snímač do správné polohy a opět zapněte. 

b) Porucha na příslušném potenciometru. 

Stisknutím tlačítka … deaktivujete čidla a zadáte údaje pomocí klávesnice. 

Obraťte se na technickou podporu. 

E 11 a) Čidlo průměru není v klidové poloze (úplně mimo), když je stroj zapnutý. 



Vypněte stroj, vraťte snímač do správné polohy a opět zapněte. 

b) Porucha potenciometru průměru. Stisknutím tlačítka deaktivujete čidla a budete data zadávat ručně. 

Obraťte se na po-prodejní servis. 

E 12 a) Čidlo šířky není v klidové poloze (zcela staženo), když se stroj zapne. 

Vypněte stroj, vraťte čidlo do správné polohy a opět zapněte. 

b) Porucha na příslušném potenciometru. Stiskněte tlačítko zakázat čidla a zadejte údaje pomocí klávesnice. 



Obraťte se na po-prodejní servis. 

E 27 Nadměrná doba brzdění. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu. 

E 28 Chyba počítaná kódovacím zařízením. Pokud dochází k chybě často, zavolejte technické podpůrné 

středisko. 

E 30 Porucha zařízení otáčení kola. Vypněte stroj a zavolejte na servisní službu. 

E 32 Vyvažovačka kol se při záznamu hodnot otřásla. Opakujte rotaci. 

E F0 Chyba při čtení zářezu 0. 

 

Další hlášky 

 

CAL [GO] Kalibrace otáčení kola. 

GO Alu Otáčení kola s vybraným programem Alu. 

GO D15 Otáčení kola s vybraným programem Motocykl Dynamic. 

GO A15 Otáčení kola s vybraným programem Motocykl ALU. 

St Otáčení kola s vybraným programem Static. 

Hid n Nastavení počtu paprsků v programu "skryté závaží". 

CCC CCC Hodnoty nevyváženosti větší než 999 gramů. 

 

KONTROLA SPRÁVNÉHO FUNGOVÁNÍ VYVAŽOVACÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

Kontrola vyvažovacího příslušenství umožňuje operátorovi, aby se ujistil, že opotřebení nezměnilo 

mechanické specifikace přírub, kuželů, atd. mimo stanovené hranice. 

Dokonalé vyvážené kolo, které bylo rozmontováno a znovu smontováno v jiné poloze, by nemělo vykazovat 

větší hodnotu nevyváženosti než 10 gramů. 

Když je zjištěna vyšší nevyváženost, zkontrolujte pečlivě veškeré příslušenství a vyměňte komponenty, 

které nejsou v perfektním stavu (např. promáčknutí, nadměrné opotřebení,  nevyváženost příruby, atd.). 

V každém případě je třeba mít na paměti, že pokud se pro vystředění kola použije kužel, nepodaří se 

dosáhnout uspokojivých výsledků vyvažování v případě, že centrální otvor kola je nekulatý nebo nesprávně 

vystředěný; 

Lepších výsledků lze dosáhnout centrováním kola pomocí upevňovacích otvorů. 

Mějte na paměti, že jakákoliv chyba nového vystředění provedená v situaci, když se kolo připevňuje na vůz, 

může být odstraněna pouze pomocí "vyvažování kola na vozidle", za použití vyvažovačky kol na vozidle, 

která doplňuje práci vyvažovačky kol. 



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

Níže je uveden seznam chyb, které mohou nastat, a které může uživatel vyřešit, pokud se zjištěná příčina 

vyskytuje mezi uvedenými příčinami. 

Pro všechny ostatní poruchy nebo závady se obraťte na centrum technické podpory. 

Stroj se nezapne 

(displeje zůstanou vypnuté) 

V zásuvce není proud. 

-Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní přívod proudu. 

-Zkontrolujte, že dílenský elektrický systém funguje správně. 

Zástrčka stroje je vadná. 

-Zkontrolujte, jestli zásuvka pracuje správně a v případě potřeby ji vyměňte. 

Jedna z pojistek FU1-FU2 na zadním elektrickém panelu je spálená. 

-Vyměňte spálenou pojistku. 

 

Hodnoty rozměrů měřených automatickým čidlem  

neodpovídají jmenovitým hodnotám na ráfcích 

 

Čidlo není při měření správně umístěno. 

-Uveďte čidlo do polohy znázorněné v manuálu a postupujte podle pokynů v části ZADÁNÍ PARAMETRŮ 

KOLA. 

 

Automatické čidlo nefunguje 

 

Čidlo nebylo při zapnutí (E 10) v klidové poloze a tlačítko pro zadání geometrických  parametrů kola s 

klávesnicí bylo stisknuto, což deaktivuje automatické řízení čidla. 

- Vypněte stroj, vraťte čidla do správné polohy a zapněte zpátky. 

Čidla nebyla kalibrována. 

➥ Proveďte postup kalibrace čidla. 

 

Kolo se při stisknutí tlačítka START neotočí (stroj se nespustí) 

Zkontrolujte, zda kryt není aktivován (zobrazí se zpráva "A Cr"). 

-Spusťte dolů kryt. 

 

Vyvažovač kol poskytuje nestabilní hodnoty vyváženosti 

Stroj utrpěl během otáčení otřes. 



- Zopakujte otáčení kol a ujistěte se, že stroj není během probíhajícího získávání dat vystaven nárazům nebo 

vibracím. 

Stroj nestojí pevně na podlaze. 

- Zkontrolujte, zda stroj stojí stabilně. 

Kolo není správně zablokováno. 

Pevně utáhněte pojistnou matici. 

 

Pro vyvážení kola je třeba provést několik rotací 

Stroj byl během rotace otřesen. 

- Opakujte rotaci kol a ujistěte se, že stroj není při získávání dat vystaven nárazům nebo vibracím. 

 

Stroj nestojí pevně na podlaze. 

-Ujistěte se, zda je podlahová opěra pevná. 

Kolo není správně zablokované. 

Pevně dotáhněte kruhovou pojistnou matici. 

Stroj není správně kalibrován. 

-Proveďte postup kalibrace citlivosti. 

Zadané geometrické údaje nejsou správné. 

-Ujistěte se, zda zadané údaje odpovídají rozměrům kol a v případě nutnosti je opravte. 

VAROVÁNÍ 

Příručka "Náhradní díly" neopravňuje uživatele k výkonu práce na stroji, s výjimkou těchto operací 

výslovně popsaných v uživatelské příručce. Umožňuje pouze uživatelům poskytovat služby technické 

pomoci s přesnými informacemi tak, aby se minimalizovala zpoždění. 

 

ÚDRŽBA 

VAROVÁNÍ 

Společnost neponese odpovědnost za jakékoli nároky, které vyplývají z používání neoriginálních 

náhradních dílů nebo příslušenství. 

 

VAROVÁNÍ 

Odpojte zařízení ze zásuvky a před provedením jakékoli úpravy nebo servisního zásahu se ujistěte, že 

všechny pohyblivé části jsou zamčené.  

Neodstraňujte ani neupravujte žádnou část stroje (kromě servisních zásahů). 

 

VAROVÁNÍ 

Udržujte pracovní prostor v čistotě. 

Nikdy nepoužívejte k odstranění nečistot nebo zbytků ze stroje stlačený vzduch a/nebo proud vody. 



Přijměte veškerá možná opatření, aby se během čištění zabránilo usazování prachu nebo jeho víření. 

 

Udržujte vyvažovací hřídel kol, zajišťovací kroužkovou matici, středící kužele a příruby v čistotě. Tyto 

komponenty se mohou čistit pomocí štětce, který byl předtím namočen do nějakého ekologického 

rozpouštědla. 

Zacházejte s kužely a přírubami opatrně, aby se zabránilo náhodnému vypadnutí a následnému poškození, 

které by mohlo ovlivnit přesnost středění. 

Po použití uložte kužely a příruby na místo, kde budou vhodně chráněné před prachem a špínou. 

Pokud je to nutné, použijte líh k čištění panelu displeje. 

Proveďte kalibraci nejméně jednou za šest měsíců. 

 

INFORMACE O LIKVIDACI 

 

Pokud jde zařízení do likvidace, odstraňte všechny elektrické, elektronické, plastové a kovové díly a 

zlikvidujte je samostatně podle aktuálních ustanovení stanovených zákonem. 

 

INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

 

 Postup likvidace popsaný níže se vztahuje jen na stroje, které mají na výrobním štítku symbol 

přeškrtnuté popelnice. 

 

 Tento výrobek může obsahovat látky, které - pokud výrobek nebude řádně zlikvidován - mohou být 

nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví, . 

Tímto vám poskytujeme níže uvedené informace, aby se zabránilo uvolňování těchto látek do životního 

prostředí, a na zlepšení využívání přírodních zdrojů. 

 

Elektrická a elektronická zařízení se nesmí nikdy likvidovat v běžném komunálním odpadu, ale musí být 

shromažďována odděleně a následně proběhne jejich řádnou zpracování. 

Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na výrobku a na této stránce, připomíná uživateli, že výrobek musí 

být na konci své životnosti řádně zlikvidován. 

Tím se zabrání nebezpečným důsledkům, které mohou mít nespecifické úpravy látek obsažených v těchto 

produktech nebo nesprávné použitím jejich částí na životní prostředí nebo na lidské zdraví. Kromě toho to 

pomáhá při obnově, recyklaci a opakovanému použití mnoha materiálů, obsažených v těchto produktech. 

 

Výrobci a distributoři elektrických a elektronických výrobků musí nastavit správné systémy sběru a 

zpracování těchto výrobků pro tento účel. 

Na konci životnosti výrobku kontaktujte svého dodavatele ohledně informací o postupech likvidace. 



 

Při nákupu tohoto výrobku, vás bude váš dodavatel také informovat o tom, že mu můžete jiný opotřebovaný 

spotřebič bezplatně vrátit, za předpokladu, že je stejného typu, a poskytuje stejné funkce jako produkt, který 

jste právě zakoupili. 

 

Jakákoli likvidace výrobku provedená jiným způsobem než je popsáno výše bude mít za důsledek sankce 

stanovené vnitrostátními předpisy platnými v zemi, kde je výrobek likvidován. 

 

Doporučují se další opatření na ochranu životního prostředí: jedná se o recyklací vnitřního a vnějšího obalu 

výrobku a likvidaci výrobku a řádnou likvidaci použitých baterií (pouze v případě, že jsou obsažené ve 

výrobku). 

 

Vaše pomoc je zásadní pro snížení množství přírodních zdrojů, používaných pro výrobu elektrických a 

elektronických zařízení, minimalizuje používání skládek pro likvidaci výrobků a zlepšuje kvalitu života, čím 

brání tomu tomu, aby se potenciálně nebezpečné látky uvolňovaly do životního prostředí. 

 

HASICÍ PROSTŘEDKY URČENÉ K POUŽITÍ 

 

Pro výběr nejvhodnějšího hasicího prostředku postupujte v souladu s následující tabulkou. 

 

Suché materiály 

Voda ANO 

Pěna ANO 

Prášek ANO * 

CO2 ANO* 

 

Hořlavé kapaliny 

Voda NE 

Pěna ANO 

Prášek ANO 

CO2 ANO 

 

Elektrické zařízení 

Voda NE 

Pěna NO 

Suché chemikálie ANO 

CO2 ANO 



 

ANO * Lze použít, pokud nemáte k dispozici vhodnější prostředky nebo v případě menších požárů. 

 

VAROVÁNÍ 

Údaje uvedené v této tabulce jsou obecné povahy a měly by se používat jako obecné pokyny. Všechny 

aplikace každého typu hasicího přístroje obdržíte od příslušného výrobce. 



SLOVNÍK 

Uvádíme zde stručný popis některých technických pojmů používaných v této příručce. 

 

AUTOKALIBRACE 

 

Tento postup počítá vhodné korekční koeficienty, počínaje známými provozními podmínkami. To zlepšuje 

přesnost stroje tím, že se do jisté míry napraví chyby ve výpočtu, které mohou vyplývat ze změn prvků 

stroje v průběhu času. 

 

KALIBRACE 

Viz automatická kalibrace. 

STŘEDĚNÍ 

Postup pro vyvažování kola na vyvažovací hřídeli kola, který zajišťuje, aby osa hřídele odpovídala ose 

otáčení kola. 

 

CYKLUS VYVAŽOVÁNÍ 

Sled operací, které mají být provedeny uživatelem a strojem od počátku rotace až do okamžiku, kdy po 

výpočtu hodnoty nevyváženosti kolo zabrzdí. 

 

KUŽEL 

Kuželový element se středovým otvorem, který, když se vloží na hřídel vyvažovače kol,  slouží k vystředění 

kol, která mají centrální otvory o průměru v rozmezí mezi maximální a minimální hodnotou. 

 

DYNAMICKÉ VYVAŽOVÁNÍ 

Postup pro kompenzaci nevyvážení pomocí dvou závaží, z nichž jedno je na každé ze dvou  stran kola. 

 

STATICKÉ VYVAŽOVÁNÍ 

Postup pro korekci pouze statického prvku nevyváženosti při použití pouze jednoho závaží, obvykle 

uprostřed náboje ráfku. Přesnost se zvyšuje s klesající šířkou kola. 

 

PŘÍRUBA (vyvažovacího kola) 

Kruhový korunový disk, o který je opřený disk kola namontovaný na vyvažovači kola. Také slouží k tomu, 

aby kolo bylo udržováno v kolmém směru k ose otáčení. 

PŘÍRUBA (adaptér - středící příslušenství) 

Zařízení pro podepření a vystředění kola. 

Také se používá pro udržení kola v dokonale kolmém směru k jeho ose otáčení. 

Je připevněno na hřídeli vyvažovačky kol prostřednictvím středového otvoru. 



 

KRUHOVÁ MATICE 

Zařízení blokování kola na vyvažovačce kola, vybavené prvky pro spojení se závitovým nábojem a bočními 

čepy pro utažení. 

 

OTÁČENÍ 

Postup začíná z akce, který způsobuje, že se kolo otáčí, a z následné rotace kola. 

 

ZÁVITOVÝ NÁBOJ 

Zapnutím této závitové části hřídele, na níž je kruhová matice, se zablokuje kolo. Dodává se odmontovaná 

ze stroje. 

 

NEVYVÁŽENOST 

Nerovnoměrné rozložení hmotnosti kola, které vytváří odstředivé síly během otáčení. 

 

ČIDLO (měřící rameno) 

Mobilní mechanický prvek, který, když se dostane do kontaktu s ráfkem v určité poloze, měří geometrické 

údaje: vzdálenost a průměr. Data mohou být měřena automaticky, pokud je čidlo vybaveno vhodnými 

měniči měření. 

 

OBECNÝ DIAGRAM ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU 

AP1 Napaječ a řídící deska 

AP5 Vyhledávací karta 

BP1 Interní vyzvednutí 

BP2 Externí vyzvednutí 

FU1 Pojistka 

FU2 Pojistka 

M1 Motor 

QS1 Hlavní vypínač 

SQ1 Mikrospínač s bezpečnostním krytem / spouštěcí tlačítko 

tlačítko 

XS1 Napájecí objímka 

RP1 Potenciometr vnitřní vzdálenosti 

RP2  Potenciometr průměru 

RP3 Potenciometr vnější vzdálenosti 



POZNÁMKY 



Seznam náhradních dílů 

 

Doporučené náhradní díly jsou v tomto dokumentu vyznačeny šedou barvou, zatímco tučným písmem jsou 

vyznačené kódy, které se odlišují od předchozí verze ze dne ………  

 

CELKOVÝ PŘEHLED 

 

Viz stránka 214   Viz stránka 210 

 

 Viz stránka 218 

 

   Viz stránka 206 

 

      Viz stránka 208 

 

        Viz stránka 212 

 

   Viz stránka 216 



POPIS 

 

DRŽÁKU ZÁVAŽÍ 

DRŽÁK PŘÍRUBY 

SPOJOVACÍ TYČ M8X20X155 

KRUHOVÝ KRYT HLOUBKA 76,2, VÝŠKA 16,8 

UZAVÍRACÍ DESKA 

KALIBRACE DIMA 

UZAVÍRACÍ OSCILAČNÍ SKUPINA 

ZASTAVENÍ DETEKTORU 

ČTVERCOVÝ KRYT 25X50 V14 



OSCILAČNÍ SKUPINA 

 

Zpět na celkový přehled 

 

Popis 

ZAMYKACÍ NÁBOJ KOLA 

KROUŽEK 127,5X2,5 

PRUŽINOVÝ KOMPRESOR NA DISK, HL.40 

PRUŽINA 4,8X66X121 

PIN M10 

OSCILAČNÍ SKUPINA 

PODPORA KÓDOVAČE 

KLADKA S DISKEM 

PC DESKA KÓDOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

ZVEDÁNÍ 

PIN M10 

MOTOR 230V 

MOTOR 115V 

PÁS 



SKUPINA VNITŘNÍHO DETEKTORU 

 

MANUÁLNÍ VERZE 

 

AUTOMATICKÁ VERZE 

 

 

Zpět na celkový přehled. 



Popis 

MANUÁLNÍ DETEKTOR 

AUTOMATICKÝ DETEKTOR 

PRUŽINA 

TYČ 18X485 

POUZDRO 

PÁKA 10-26´´ 

SVORKA (MANUÁLNÍ VERZE) 

SVORKA (AUTOMATICKÁ VERZE) 

DRŽÁK S POUZDREM 

ŠTÍTEK délka 300 mm 

ŠROUB M10X30 M8 

KLADKA 

PODPĚRA KLADY 

KLADKA S POTENCIOMETREM 

TAŽENÍ LANA hl. IX946 

POUZDRO hl. 18X23,2X9 

OZUBENÉ KOLEČKO Z.17 

POTENCIOMETR 

O-KROUŽEK 15,47X3,53 

PODLOŽKA 22X6,5X3 

PODLOŽKA 6X22X0,5 



SKUPINA OCHRANY 

 

 

NÁVRAT NA CELKOVÝ PŘEHLED 

 

Popis 

PLYNOVÁ PRUŽINA 

POUZDRO 20X26X10,8 

DRŽÁK 

OCHRANNÝ DRŽÁK 

OCHRANA KOLA 

VAČKA 

KOLÍK 

UZAMYKACÍ SVORKA 

MIKRO 



VNĚJŠÍ SKUPINA DETEKTORU 

 

 

Zpět na celkový přehled 

 

Popis 

ROZPĚRNÁ VLOŽKA 

O-KROUŽEK 20,21X2,62 

21,95X1,78 

DRŽÁK DETEKTORU 

OBJÍMKA SE ŠROUBEM CSK M6X10 

SAMOZAMYKACÍ ŠESTIHRANNÁ MATICE M6 

KRYTKA 11,1 

TĚLESO DETEKTORU 

KRYTKA 15,9 

ŠESTIHRANNÁ MATICE M12 

PODLOŽKA 12 

PODLOŽKA 12X25X0,6 

OTOČNÝ KOLÍK 

ŠESTIHRANNÁ MATICE M3 

PODLOŽKA D.3 

HLAVA ŠROUBU S KRUHOVÝM VYBRÁNÍM M3X10 

OTOČNÝ ČEP 

ŠROUB SE ZÁVITEM KRUHOVÉHO PRŮŘEZU M.4X25 

KOLÍK S ROZPĚRNOU VLOŽKOU 13X20 

PODLOŽKA 4X12 

PASTOREK 

ŠROUB SE ZÁVITEM KRUHOVÉHO PRŮŘEZU M.4X12 

PRUŽINA 10X1,2X34,6 

PRUŽINA C9X0,8X31,4 

DESKA S POTENCIOMETREM 

ZÁSTRČKA 3,5X35 

ŠROUB S KULATOU HLAVOU M4,2X19 

ROTAČNÍ ZARÁŽKA 

OZUBENÉ KOLO Z.116 

POINT 

PODLOŽKA 6,6X18X1,5 



ŠROUB SE ZÁVITEM KRUHOVÉHO PRŮŘEZU M.6X16 

PODLOŽKA 10,25X20X0,3 

SEEGER D.10 

PRUŽNÁ PODLOŽKA D.6,4X11 

ŠROUB SE ZÁVITEM KRUHOVÉHO PRŮŘEZU KUŽEL M5X7 

OCHRANA KRYTU 

RAMENO DETEKTORU 

ŠROUB SE ZÁVITEM KRUHOVÉHO PRŮŘEZU M.3X10 

DETEKTOR 

VNĚJŠÍ KABEL DETEKTORU 

KABEL 9X0,5 DÉLKA 2000 mm 

POTENC. S KABELEM 

VNĚJŠÍ DETEKTOR 



SKUPINA S DISPLEJEM 

 

 

Návrat na celkový přehled 



Popis 

KRYT DISPLEJE 

PANEL DISPLEJE 

ROZPĚRNÁ VLOŽKA 4,5X9,5X9,5 

PC DESKA S CPU 

ZADNÍ PANEL 

BLOK 



SKUPINA S PEDÁLOVOU BRZDOU 

 

Zpět na celkový přehled 



Popis 

 

ZAVŘENÁ MATICE M8X20 

LEVÝ PEDÁL 

PRUŽINA 8X1X34 

ROZPĚRNÁ VLOŽKA 8X29 

TÁHLO M6 

PÁKA 

PODPĚRA PODLOŽKY BRZDY 

PODPĚRA 

PODLOŽKA 30X25 

PRUŽINA 



ELEKTRICKÉ VEDENÍ 

 

Zpět na celkový přehled 



Popis 

 

PANEL S DISPLEJEM 

PC DESKA S MIKROPROCESOREM 

PŘENOSKA 

MODUL POLYSNAP 

NAPÁJECÍ KABEL 230V 

NAPÁJECÍ KABEL 115V 

KABEL KÓDOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

KABEL POTENCIOMETRU 

KABEL PŘENOSKY 

NAPÁJECÍ KABEL 

KABEL MOTORU 

MIKRO KABEL 

VNĚJŠÍ KABEL DETEKTORU 

  



Vyvažovačka kol B45 

K němuž se toto prohlášení vztahuje a ve vztahu k němuž jsme připravili tuto příslušnou technickou 

brožuru, splňuje následující normy a/nebo další regulační dokumenty. 

-EN ISO 12100 

-EN 60204-1 

 

S odkazem na směrnice CE 

2006/42/CE 

2006/95/CE 

2004/108/CE 

 

Prato di Correggio, říjen 2015 

 

DŮLEŽITÉ: Toto prohlášení přestává platit v případě, že budou na výrobku provedeny změny 

s ohledem na jeho souladu s podmínkami v době prodeje nebo budou změněny jeho komponenty, 

a to bez předchozího souhlasu výrobce, nebo v případě nedodržení informací obsažených 

v uživatelském manuálu. 

 

Model pro toto prohlášení splňuje podmínky uvedené v EN ISO/IEC 17050-1 a EN ISO/IEC 17050-2 
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