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1. Wprowadzenie 

Niewyważenie koła prowadzi do jego podskakiwania oraz drżenia kierownicy w 

trakcie jazdy. Może to uniemożliwiać prowadzenie samochodu, wzmacniać pęknięcia na 

łączeniach elementów układu kierowniczego, niszczyć amortyzator drgań i elementy 

układu kierowniczego oraz zwiększać prawdopodobieństwo wypadku na drodze. 

Wyważenie koła pomaga unikać tych wszystkich problemów.  

Niniejsze urządzenie wykorzystuje nowy obwód zintegrowany LSI (Large Scale 

Integrated circuit) do stworzenia układu sprzętu, który będzie pobierał dane i przeliczał 

informacje z wysoką prędkością. 

Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą 

instrukcję, aby zapewnić jego normalną i bezpieczną pracę. Nie należy demontować ani 

wymieniać części urządzenia. Jeśli wymaga ono naprawy, proszę skontaktować się z 

działem obsługi technicznej. Przed rozpoczęciem wyważania należy sprawdzić, czy 

koło jest ciasno przymocowane na kołnierza. Operator urządzenia powinien nosić 

dobrze dopasowaną odzież roboczą, aby uniknąć zaczepienia jej o maszynę. Osobom 

niebędącym operatorami urządzenia nie wolno go uruchamiać. 

Nie wolno korzystać z urządzenia do celów innych niż określone w niniejszej 

instrukcji. 

2. Specyfikacja i cechy charakterystyczne 

2.1 Specyfikacja 

 Masa koła max.: 65kg 

 Moc silnika: 200W 

 Zasilanie: 220v/50Hz 

 Precyzja wyważania: ±1g 

 Prędkość obrotowa: 200obr/min 

 Czas trwania cyklu: 8s 

 Średnica obręczy: 10″~24″(256mm～610mm) 

 Szerokość obręczy: 1,5″~20″(40mm～510mm) 

 Poziom hałasu: ＜70db 

 Masa netto:102Kg 



 

  

 Wymiary: 960mm×760mm×1160mm 

2.2 Cechy charakterystyczne 

    Wyświetlacz LCD, intuicyjny i elastyczny interfejs użytkownika. 

 Różne tryby wyważania mogą wprowadzać ciężarki przez przyklejanie, zaciskanie, 

ukryte przyklejanie itp. 

 Dane wejściowe na temat obręczy są podawane automatycznie przez miarę. 

 Inteligentna funkcja kalibracji automatycznej i automatycznego oznaczania miary. 

 Automatyczna diagnoza usterek i funkcja ochrony. 

Urządzenie dysponuje specjalnym trybem wyważania dla kół z otworem 

nieśrodkowym. 

Dłuższy wał główny o średnicy 40 stosowany dla bardziej specyficznych kół. 

2.3 Środowisko pracy 

 Temperatura: 5~50℃ 

 Wysokość nad poziomem morza: ≤4000m 

 Wilgotność: ≤85% 

3. Konstrukcja wyważarki dynamicznej 

Dwoma podstawowymi elementami wyważarki mechanicznej są: sama maszyna i 

układ elektryczny. 

3.1 Maszyna 

Maszyna składa się z następujących części: podpory, podpory wychylnej i wału 

głównego – są one razem umocowane na ramie. 

3.2 Układ elektryczny 

1. System mikrokomputera zbudowany jest na obwodzie zintegrowanym LSI, takim 

jak nowy szybko pracujący układ MCU CPU i klawiatura. 

2. Automatyczna miara. 

3. Układ prędkości badania i pozycjonowania składa się z przekładni i 

optoelektronicznego sprzęgacza. 

4. Obwód jest zasilany i sterowany przez asynchroniczny silnik dwufazowy. 

5. Poziomy i pionowy czujnik ciśnienia. 

6. Osłona. 
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Rysunek 3-1 

 

4. Instalacja wyważarki dynamicznej 

4.1 Otwieranie i sprawdzanie 

Otworzyć opakowanie i sprawdzić, czy nie ma w nim uszkodzonych części. Jeśli 

występują jakieś problemy, proszę nie korzystać z urządzenia i skontaktować się z 

dostawcą. Standardowe wyposażenie urządzenia jest następujące: 

Śruba dwustronna wału napędowego 1 

Kleszcze wyważające 1 

Klucz imbusowy 1 

Sprawdzian 1 

Nakrętka zabezpieczająca 1 

Przejściówka (stożek centrujący) 4 

Ciężarek (100g) 1 

Osłona (opcjonalnie) 1 

4.2 Instalowanie maszyny 

4.2.1 Wyważarka musi być instalowana na solidnym podłożu cementowym lub 

podobnym, nieutwardzone podłoże może powodować błędy w pomiarach. 

4.2.2 Dla zapewnienia wygodnej obsługi urządzenia należy pozostawić wokół niego 
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przestrzeń o szerokości ok. 50cm. 

4.2.3 Należy włożyć kotwy przez otwór montażowy w podstawie, aby unieruchomić 

wyważarkę. 

4.3 Instalowanie osłony 

Zainstalować ramę osłony na urządzeniu (opcjonalnie): wsunąć rurkę osłony w 

wałek (za obudową), następnie przymocować ją przy pomocy wkrętów M10×65 

4.4 Instalowanie śruby dwustronnej wału napędowego 

Zainstalować śrubę dwustronną na wale głównym przy pomocy wkrętu M10 x 150 z 

łbem gniazdowym, następnie dokręcić ten wkręt. (Zobacz: Rys. 4-1.) 

 

Rysunek 4-1 

(Uwaga: koło można założyć na wał główny przed dokręceniem go, wówczas należy 

przytrzymać koło rękoma, aby zapobiec obracaniu się wału głównego wraz z wkrętem.) 

 



 

  

5. Sterujący wyświetlacz LCD i klawisze funkcyjne 

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

12
13 14

15 16 17

 

1- Przyciski, ręczne ustawianie ODLEGŁOŚCI (a) 

2- Przyciski, ręczne ustawianie SZEROKOŚCI (b) 

3- Przyciski, ręczne ustawianie ŚREDNICY (d) 

4- Przycisk, wybór trybu korekcji "ALU" 

5- Przyciski do ponownego obliczania i automatycznej kalibracji 

6- Wybór korekcji STATYCZNEJ lub DYNAMICZNEJ 

7- Przycisk, rozpoczęcie cyklu 

8- Przycisk, awaria lub wybór funkcji specjalnych 

9- Przycisk, autodiagnoza, automatyczna kalibracja i podział niewyważenia 

10- Przycisk, wyświetlanie stopnia i progu niewyważenia 

11- Przycisk, optymalizacja niewyważenia i podział niewyważenia 

12- Schemat miejsc instalacji ciężarków 

Rysunek 5-1 

 



 

  

13-Pozycja lekkiego ciężaru wyważającego wewnątrz urządzenia 

14-Pozycja lekkiego ciężaru wyważającego na zewnątrz urządzenia 

15-Wyświetlacz średnich wartości niewyważenia opony lub wartości odległości 

16-Wyświetlacz wartości statycznego niewyważenia lub szerokości 

17-Wyświetlacz wartości niewyważenia bocznego opony lub wartości średnicy 

Uwaga: Przyciski naciskać wyłącznie palcami. Nigdy nie używać w tym celu 

ciężarków, kleszczy lub innych ostro zakończonych przedmiotów. 

 

6. Instalowanie i demontaż koła 

6.1 Sprawdzenie koła 

Koło musi być czyste, bez śladów piasku lub brudu. Należy też usunąć z niego 

wszelkie poprzednie ciężarki. Sprawdzić, czy ciśnienie w oponach odpowiada wartości 

znamionowej. Sprawdzić płaszczyznę położenia obręczy oraz czy otwory montażowe 

nie są zdeformowane. 

6.2 Instalowanie koła 

6.2.1 Wybrać stożek centrujący optymalny dla otworu centralnego, jeśli w obręczy 

znajduje się otwór centralny. 

6.2.2 Dwa sposoby zainstalowania koła: A. Pozycjonowanie pozytywne; B. 

Pozycjonowanie negatywne. 

6.2.2.1 Pozycjonowanie pozytywne (zobacz: Rys. 6-1): 

Powszechnie stosowane jest pozycjonowanie pozytywne. Jest ono łatwe i ma 

zastosowanie do różnych obręczy zbudowanych z powszechnie używanej stali 

oraz do konstrukcji z cienkiego duraluminium. 

6.2.2.2 Pozycjonowanie negatywne (Zobacz: Rys. 6-2): 

Pozycjonowanie negatywne jest stosowane, aby zapewnić dokładne ustawienie 

otworu środkowego stalowej obręczy i wału głównego w przypadku, gdy 

powierzchnia zewnętrzna koła jest zdeformowana. Stosowane dla wszystkich 

obręczy stalowych, szczególnie z grubej stali. 



 

  

             

Rysunek 6-1                            Rysunek 6-2 

6.2.3 Zainstalować koło wraz ze stożkiem centrującym na wale głównym. Przed 

przykręceniem uchwytu sprawdzić, czy stożek centrujący blokuje koło. Po 

przykręceniu koło może się obracać. 

6.3 Demontaż koła 

6.3.1 Zdemontować uchwyt i stożek. 

6.3.2 Podnieść koło, a następnie zdjąć je z wału głównego. 

Uwaga: nie nasuwać koła na wał główny, aby nie dopuścić do zarysowania wału 

w czasie instalacji i demontażu koła. 

 

7. Metody wprowadzania danych obręczy 

7.1 Stan włączony maszyny 

Po włączeniu maszyny automatycznie rozpoczyna się jej uruchamianie. 

Uruchamianie zakończy się po około dwóch sekundach. Maszyna automatycznie 

wchodzi w normalny dynamiczny tryb wyważania (zaciska ciężarki na płaszczyźnie 

korekcji obu krawędzi obręczy), jak pokazano na Rys. 7-1, gotowa na przyjęcie danych 

wejściowych obręczy. 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7-1 

 

7.2 Metoda wprowadzania danych dla normalnie dynamicznego trybu wyważania 

7.2.1 Po włączeniu maszyny wchodzi ona w normalny tryb wyważania 

7.2.2 Dane wejściowe obręczy: 

 

Rysunek 7-2 

Obrócić miarę, włożyć głowicę miary do wnętrza zagłębienia na krawędzi obręczy 

jak na Rys. 7-2. Początkowo wszystkie diody są wyłączone, następnie wyświetlane jest 

jak na Rys. 7-3, wycofaj miarę z powrotem do zerowej (pierwotnej) pozycji. 

 

Rysunek 7-3 

Przy mierze wycofanej z powrotem do pozycji zero wartość wyświetlana przez 

diodę LED stanowi dane obręczy. 

7.2.3 Jeśli wartości pomierzone na obręczy różnią się od wartości faktycznych, 

OK OK



 

  

należy skalibrować miarę, a następnie pomierzyć raz jeszcze, lub 

wprowadzić dane wejściowe obręczy ręcznie. 

7.2.4 Dane wejściowe o szerokości obręczy 

Przy pomocy plastikowej miarki zmierzyć szerokość obręczy, a następnie wcisnąć 

klawisz b+ lub b-, aby wprowadzić dane wejściowe ręcznie. 

7.3 Metoda wprowadzania danych dla ALU-1 do ALU-5 

Jeśli stosuje się klawisze funkcyjne od ALU-1 do ALU-5, należy wprowadzić 

dane zgodnie z punktem 7.2, a następnie wcisnąć klawisz ALU, aby bezpośrednio 

wybrać odpowiednią funkcję ALU. Nie ma potrzeby ponownego wprowadzania 

danych opony.   

7.4 Metoda wprowadzania danych dla trybu wyważania statycznego 

Po włączeniu maszyny wcisnąć klawisz F4, aby pokazał się schemat 7-4 . 

Liczba po prawej pokazuje średnicę opony. 

 

Rysunek 7-4 

Dosuń głowicę suwmiarki do środka obręczy. Jak na Rys. 7-5. Obecnie 

wszystkie ekrany wyświetlacza są wygaszone. Po zakończeniu pomiaru maszyna 

wydaje dźwięk ostrzegawczy w rodzaju piknięcia i pokazuje Rys. 7-3.  

 

Rysunek 7-5 

Odłóż suwmiarkę z powrotem. Wówczas prawy wyświetlacz cyfrowy pokaże 

średnicę obręczy. 



 

  

7.5 Metoda wprowadzania danych dla trybu wyważania ALU-S 

Tryb ALU-S jest trybem specjalnym, który może łączyć dwa tryby, jak pokazano 

poniżej (Rys. 7-6) 

Rysunek lewy to tryb ALU-S1，Rysunek prawy to tryb ALU-S2 

ALU
S     

ALU
S  

Rysunek 7-6 

7.5.1 Metoda wprowadzania danych dla trybu wyważania ALU-S1 

Tak jak na Rys. 7-7 dosunąć suwmiarkę do wnętrza obręczy (FI)，

zmierzyć wewnętrzny zakres (aI) i średnicę (dI). Kiedy maszyna pokaże obraz 

taki, jak na Rys. 7-3, przesunąć suwmiarkę na zewnątrz obręczy (FE) w celu 

zmierzenia zewnętrznego zakresu obręczy (aE) i średnicy (dE). Następnie 

maszyna wyświetli jak na Rys. 7-9 i wejdzie w tryb ALU-S1. 

 

Rysunek 7-7 

7.5.2 Metoda wprowadzania danych dla trybu wyważania ALU-S2 

Tak jak na Rys. 7-8 dosunąć suwmiarkę do wnętrza obręczy (FI)，

zmierzyć wewnętrzny zakres (aI) i średnicę (dI). Kiedy maszyna pokaże obraz 

taki, jak na Rys. 7-3, przesunąć suwmiarkę na zewnątrz obręczy (FE) w celu 

zmierzenia zewnętrznego zakresu obręczy (aE) i średnicy (dE). Następnie 

maszyna wyświetli jak na Rys. 7-9 i wejdzie w tryb ALU-S2. 



 

  

 

Rysunek 7-8 

 

Rysunek 7-9 

Po cofnięciu suwmiarki maszyna pokaże dane aI, aE oraz dI. Ekran wyświetli 

obraz jak na Rys. 7-6. Wciśnięcie a+, a- pozwala wyregulować dane aI (wskaźnik 

aI zaświecony). Wciśnięcie b+, b- pozwala wyregulować dane aE (wskaźnik aE 

zaświecony). Wciśnięcie d+, d- pozwala wyregulować dane dI (wskaźnik dI 

zaświecony). Wciśnięcie przycisku FINE powoduje, że wyświetlacz cyfrowy 

pokazuje dane dE (wskaźnik dE zaświecony). Wcisnąć przycisk FINE i 

jednocześnie d+ lub d- w celu wyregulowania danych dE. 

 

8. Kalibracja miary 

Miara została oznakowania przed wysłaniem urządzenia z fabryki, jednak 

oznaczona wartość mogła ulec zmianie w trakcie transportu. Dlatego użytkownicy mogą 

sami ją skalibrować przed rozpoczęciem korzystania z wyważarki.  

Po włączeniu zasilania dochodzi do uruchomienia. Wówczas użytkownicy mogą 

oznakować miarę. 

8.1 Kalibracja miary odległości obręczy 

8.1.1 Wcisnąć i przytrzymać przycisk STOP oraz wcisnąć przycisk FINE tak jak 

na Rys. 8-1 (wcisnąć przycisk STOP lub C, aby wyjść). 

 

Rysunek 8-1 



 

  

8.1.2 Przesunąć miarę w pozycję 0 (zero), wcisnąć przycisk ALU tak jak na Rys. 

8-2 (wcisnąć przycisk STOP lub C, aby wyjść). 

 

Rysunek 8-2 

8.1.3 Przesunąć miarę w pozycję 15, wcisnąć przycisk ALU tak jak na Rys. 8-3. 

Koniec kalibracji, wsunąć z powrotem miarę. 

 

Rysunek 8-3 

8.2 Kalibracja miary średnicy 

8.2.1 Zainstalować średniej wielkości oponę na osi głównej, wcisnąć i 

przytrzymać przycisk STOP, wcisnąć przycisk OPT tak jak na Rys. 8-4 

(wcisnąć przycisk STOP, aby wyjść); 

 

Rysunek 8-4 

8.2.2 Wcisnąć d+ lub d-, aby dostosować wartość do aktualnej średnicy obręczy, 

wcisnąć przycisk ALU tak jak na Rys. 8-5; 

 

Rysunek 8-5 

8.2.3 Przesunąć miarę, przyłożyć głowicę miary do wewnętrznej krawędzi 

obręczy tak jak na Rys. 7-2, wcisnąć klawisz ALU tak jak na Rys. 8-3. 

Kalibracja zakończona, przesunąć miarę z powrotem. 

 



 

  

9. Automatyczna kalibracja wyważarki 

Przed wysłaniem wyważarki z fabryki została przeprowadzona jej automatyczna 

kalibracja, ale parametry jej systemów mogą ulec zmianie w wyniku długiej podróży lub 

długotrwałego użytkowania, co może spowodować wystąpienie błędów. Dlatego po 

jakimś czasie użytkownicy mogą przeprowadzić kalibrację automatyczną. 

9.1 Po podłączeniu maszyny do zasilania i zakończeniu uruchamiania zgodnie z 

Rys. 7-1，założyć metalowy ciężarek zaciskowy i stosunkowo wyważoną 

oponę średniej wielkości, a następnie postępować zgodnie z krokiem 7 

dotyczącym danych wejściowych obręczy; 

9.2 Wcisnąć klawisz D i klawisz C jak na Rys. 9-1, (zamknąć osłonę), wcisnąć 

klawisz START, przechodząc do następnego kroku (wcisnąć przycisk STOP 

lub C, aby wyjść); 

 

Rysunek 9-1 

9.3 Po zatrzymaniu osi, zgodnie z Rys. 9-2, (otworzyć osłonę) przyczepić 100-

gramowy ciężarek w dowolnym miejscu na zewnątrz obręczy, (zamknąć 

osłonę) wcisnąć klawisz START, przechodząc do następnego kroku (wcisnąć 

przycisk STOP lub C, aby wyjść); 

 

Rysunek 9-2 

9.4 Po zatrzymaniu osi, zgodnie z Rys. 9-3, następuje koniec kalibracji. 

Zdemontować oponę. Wyważarka jest teraz gotowa do pracy. 

 

Rysunek 9-3 



 

  

 

 

10. Obsługa wyważania koła 

10.1 Zmiana obsługi trybu wyważania 

10.1.1 Przełącznik trybu wyważania dynamicznego i statycznego: wcisnąć 

klawisz F. 

Tryb wyważania dynamicznego: przymocować ciężarek na wewnętrznej i 

zewnętrznej krawędzi obręczy (wyważarka nadająca się do normalnego 

trybu wyważania), jak na Rys. 10-1. 

Tryb ST: tryb pomiaru statycznego wyważania, przykleić ciężarek na środku 

obręczy, jak na Rys. 10-2. 

          

Rysunek 10-1                                Rysunek 10-2 

10.1.2 Przełącznik w tryb wyważania ALU (klawisz ALU key), przełącza system 

CPU pomiędzy trybami ALU-1~ALU-5. 

Tryb ALU-1: przykleić ciężarki wewnątrz obręczy, w miejscu zgrubienia, 

oraz wewnątrz szprychy Rys.10-3。 

Tryb ALU-2: przykleić ciężarki wewnątrz obręczy oraz szprychy jak na 

Rys. 10-4. 

ALU
1       

ALU
2  

Uwaga: w czasie wykonywania kalibracji automatycznej dane wejściowe 

obręczy muszą być prawidłowe a 100-gramowy ciężarek musi być 

nieuszkodzony – w przeciwnym razie wyniki kalibracji automatycznej będą 

niewłaściwe, a zła kalibracja doprowadzi do spadku precyzji pomiarów 

wyważarki. 



 

  

Rysunek 10-3                         Rysunek 10-4 

Tryb ALU-3: przykleić ciężarki wewnątrz i na zewnątrz obręczy w miejscu 

połączenia ze szprychą jak na Rys. 10-5. 

Tryb ALU-4: przyczepić ciężarki na wewnętrznej krawędzi obręczy oraz 

przykleić ciężarki na zewnątrz obręczy, przy szprychach, jak 

na Rys. 10-6. 

ALU
3     

ALU
4  

Rysunek 10-5                       Rysunek 10-6 

Tryb ALU-5: przykleić ciężarki na wewnętrznej stronie obręczy przy 

szprychach oraz przyczepić ciężarki na zewnętrznej stronie obręczy, jak na Rysunku 

10-7. 

ALU
5  

Rysunek 10-7 

10.1.3 Podział ciężarków oraz tryb przyklejania ukrytego: 

Tryb ALU-S: jeśli zewnętrzna (wewnątrz szprych) pozycja ciężarków przypada 

pomiędzy dwiema szprychami, w trybie ALU-S można podzielić ciężarki na 

dwie części. Podzielone ciężarku umieścić z tyłu dwóch szprych, 

sąsiadujących z miejscem poprzednich ciężarków, w celu ukrycia ich, jak na 

Rys. 10-8. 



 

  

 

Rysunek 10-8 

10.2 Proces normalnego trybu wyważania 

10.2.1 Zgodnie z Rys. 7.2 uzyskać dane wejściowe obręczy. 

10.2.2 Opuścić osłonę i wcisnąć klawisz START, koło obraca się, a po 

zatrzymaniu, dwa wyświetlacze po bokach pokazują niewyważenie koła po 

obu jego stronach, kiedy środkowy wyświetlacz pokaże OPT, można wybrać 

sposób optymalizacji niewyważenia; 

10.2.3 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję wewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(13)), przyczepić odpowiedni 

ciężarek w pozycji godziny 12 wewnątrz obręczy, jak na Rys. 10-9; 

10.2.4 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję zewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(14)), przyczepić odpowiedni 

ciężarek w pozycji godziny 12 na zewnątrz obręczy, jak na Rys. 10-10; 

                

Rysunek 10-9                        Rysunek 10-10 

10.3 Proces wyważania w trybie od ALU-1 do ALU-5 

10.3.1 Zgodnie z Rys. 7.2 uzyskać dane wejściowe obręczy. 

10.3.2 Wciskając klawisz ALU, przełączyć urządzenie na odpowiedni tryb 

wyważania. 



 

  

10.3.3 Opuścić osłonę i wcisnąć klawisz START, koło obraca się, a po 

zatrzymaniu dwa wyświetlacze po bokach pokazują niewyważenie koła po 

obu jego stronach, kiedy środkowy wyświetlacz pokaże OPT, można wybrać 

sposób optymalizacji niewyważenia; 

10.3.4 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję wewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(13)), postępując zgodnie z trybem 

wyważania, przykleić odpowiedni ciężarek w pozycji godziny 12 wewnątrz 

obręczy (zobacz: 10.1.2); 

10.3.5  Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję zewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(14)), postępując zgodnie z trybem 

wyważania, przykleić odpowiedni ciężarek w pozycji godziny 12 na zewnątrz 

obręczy (zobacz 10.1.2); 

10.4 Proces statycznego trybu wyważania (ST) 

10.4.1 Wciskając klawisz F, przełączyć urządzenie na statyczny tryb wyważania 

(ST); 

10.4.2 Zgodnie z Rys. 7.4 uzyskać dane wejściowe obręczy. 

10.4.3 Opuścić osłonę i wcisnąć klawisz START, koło obraca się, a po 

zatrzymaniu środkowy wyświetlacz pokazuje niewyważenie statyczne koła, 

kiedy środkowy wyświetlacz pokaże OPT, można wybrać sposób 

optymalizacji niewyważenia; 

10.4.4 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

obustronną pozycję ciężarków (Rys. 5-1(8), (9)), przykleić ciężarek w pozycji 

godziny 12 na środku obręczy, jak na Rys. 10-11; Można również wcisnąć 

przycisk STOP oraz przycisk ALU, zamocować ciężarek na głowicy 

suwmiarki, korzystając z funkcji śledzenia przyklejenia ciężarków, 

postępować zgodnie z metodą automatycznego śledzenia ciężarków ALU-S. 

 

Rysunek 10-11 

Statyczny 



 

  

10.5 Proces trybu wyważania ALU-S1 

Proces ręcznego przyklejania ciężarków ★ALU-S1 

10.5.1 Zgodnie z Rys. 7.5.1 uzyskać dane wejściowe obręczy. 

10.5.2 Opuścić osłonę i wcisnąć klawisz START, koło obraca się, a po 

zatrzymaniu dwa wyświetlacze po bokach pokazują niewyważenie koła po 

obu jego stronach, kiedy środkowy wyświetlacz pokaże OPT, można wybrać 

sposób optymalizacji niewyważenia; 

10.5.3 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję wewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(13)), przykleić odpowiedni ciężarek 

wewnątrz koła w pozycji godziny 12, jak z lewej strony na Rys. 10-12; 

10.5.4 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję wewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(14)), przykleić odpowiedni ciężarek 

w pozycji godziny 12 na zewnątrz obręczy, jak z prawej strony na Rys. 10-12; 

 

Rysunek 10-12 

Proces automatycznego podziału przyklejanych ciężarków ★ALU-S1 

10.5.5 Zgodnie z Rys. 7.5.1 uzyskać dane wejściowe obręczy. 

10.5.6 Opuścić osłonę i wcisnąć klawisz START, koło obraca się, a po 

zatrzymaniu dwa wyświetlacze po bokach pokazują niewyważenie koła po 

obu jego stronach, kiedy środkowy wyświetlacz pokaże OPT, można wybrać 

sposób optymalizacji niewyważenia; 

10.5.7 Wcisnąć klawisz STOP i klawisz ALU, środkowy wyświetlacz pokaże - - -, 

wsunąć odpowiedni ciężarek w szczelinę głowicy miary, powoli obracać 

kołem, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące pozycję wewnętrzną 

ciężarków (Rys. 5-1(13)), wyciągnąć miarę, kiedy lewy wyświetlacz pokaże 

pięć czarnych kwadratów, jak na Rys. 10-13, obrócić miarę, przykleić 

ciężarek na obręczy, jak na Rys. 10-15; 



 

  

ALU
S

OK

 

Rysunek 10-13 

10.5.8 Wsunąć odpowiedni ciężarek w szczelinę głowicy miary, powoli obracać 

kołem, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące pozycję zewnętrzną 

ciężarków (Rys. 5-1(9)) wyciągnąć miarę, kiedy prawy wyświetlacz pokaże 

pięć czarnych kwadratów (jak na Rys. 10-14), obrócić miarę, przykleić 

ciężarek na obręczy, jak na Rys. 10-15; 

ALU
S

OK

 

Rysunek 10-14 

 



 

  

Rysunek 10-15 

10.6 Proces trybu wyważania ALU-S2 

Proces ręcznego przyklejania ciężarków ★ALU-S2 

10.6.1 Zgodnie z Rys. 7.5.2 uzyskać dane wejściowe obręczy. 

10.6.2 Opuścić osłonę i wcisnąć klawisz START, koło obraca się, a po 

zatrzymaniu dwa wyświetlacze po bokach pokazują niewyważenie koła po 

obu jego stronach, kiedy środkowy wyświetlacz pokaże OPT, można wybrać 

sposób optymalizacji niewyważenia; 

10.6.3 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję wewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(13)), przyczepić ciężarek w pozycji 

godziny 12 wewnątrz obręczy.; 

10.6.4 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję wewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(14)), przykleić odpowiedni ciężarek 

w pozycji godziny 12 na zewnątrz obręczy, jak z prawej strony na Rys. 10-12; 

Proces automatycznego podziału przyklejanych ciężarków ★ALU-S2 

10.6.5 Zgodnie z Rys. 7.5.2 uzyskać dane wejściowe obręczy. 

10.6.6 Opuścić osłonę i wcisnąć klawisz START, koło obraca się, a po 

zatrzymaniu dwa wyświetlacze po bokach pokazują niewyważenie koła po 

obu jego stronach, kiedy środkowy wyświetlacz pokaże OPT, można wybrać 

sposób optymalizacji niewyważenia; 

10.6.7 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję wewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(13)), przykleić ciężarek w pozycji 

godziny 12 wewnątrz obręczy.; 

10.6.8 Wcisnąć klawisz STOP i klawisz ALU, środkowy wyświetlacz pokaże - - -, 

wsunąć odpowiedni ciężarek w szczelinę głowicy miary, powoli obracać 

kołem, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące pozycję zewnętrzną 

ciężarków (Rys. 5-1(14)) wyciągnąć miarę, kiedy prawy wyświetlacz pokaże 

pięć czarnych kwadratów (jak na Rys. 10-14), obrócić miarę, przykleić 

ciężarek na obręczy, jak na Rys. 10-15; 



 

  

 

10.7 Tryb przyklejania ciężarków ukrytych 

W trybie przyklejania ciężarków ukrytych można podzielić je na dwie części i 

przykleić w pozycji za szprychami, tak aby były niewidoczne. Ten sposób wyważania 

możliwy jest tylko w trybie ALU-S1 i ALU-S2. 

W procesie 10.5 lub 10.6, jeśli zewnętrzny ciężarek nie został ukryty za szprychą, 

ale operator chciałby to zrobić, może to zrobić w następujący sposób: 

10.7.1 Wcisnąć klawisz a+, wrócić do interfejsu pokazanego na Rys. 7-1, wcisnąć 

klawisz D i klawisz OPT, pokażą się dane wejściowe szprychy (Rys. 10-16), 

wcisnąć klawisz b+ lub b- aby wprowadzić dane szprychy, wcisnąć klawisz D 

i klawisz OPT, aby je zachować i wrócić do interfejsu wyważania, Powoli 

obracać kołem, obrócić tak, aby szprycha w pobliżu pozycji niewyważenia 

znalazła się na górze (na godzinie 12), wcisnąć klawisze D i OPT, wejść 

teraz w tryb przyklejania ukrytego, wyświetlacz (Rys. 5-1(16)) pokaże “SPL”, 

wówczas wcisnąć klawisze D i OPT, aby wyjść; 

 

Rysunek 10-16 

★Ręczny podział ciężarków w czasie przyklejania 

10.7.2 Operacja przyklejania wewnątrz taka sama jak  10.5.3 (ALU-S1) lub 10.6.3 

(ALU-S2)； 

10.7.3 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję zewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(14)), przykleić ciężarek w pozycji 

godziny 12 na zewnątrz obręczy, jak z prawej strony na Rys. 10-12; 

10.7.4 Znów obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki 

wskazujące pozycję zewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(14)), znaleźć drugą 

Uwaga: korzystając z automatycznego przyklejania ciężarków za 

pomocą miary należy sprawdzić, czy wszystkie wyświetlacze pokazują 

- - -; jeśli nie, nie należy przesuwać miary, ale wcisnąć klawisze STOP i 

ALU, wówczas wyświetlacz pokaże - - - i będzie można przesunąć 

miarę w celu przyklejenia ciężarków. 



 

  

pozycję, przykleić ciężarek w pozycji godziny 12 na zewnątrz obręczy, jak z 

prawej strony na Rys. 10-12; 

★Automatyczny podział ciężarków w czasie przyklejania 

10.7.5 Operacja przyklejania wewnątrz taka sama jak 10.5.7 (ALU-S1) lub 10.6.3 

(ALU-S2)； 

10.7.6 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję zewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(14)) znaleźć pierwszą pozycję, 

wyciągnąć miarę, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące pozycję 

zewnętrzną ciężarków (Rys. 10-14), obrócić miarę, przykleić ciężarek na 

obręczy (jak na Rys. 10-15); 

10.7.7 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję zewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(14)) znaleźć drugą pozycję, 

wyciągnąć miarę, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące pozycję 

zewnętrzną ciężarków (Rys. 10-14), obrócić miarę, przykleić ciężarek na 

obręczy (jak na Rys. 10-15); 

 

10.8 ALU-X Proces trybu wyważania 

Tryb ten jest stworzony specjalnie dla przyklejania ciężarków na kołach bez 

otworu centralnego. Zainstalowanie przejściówki na wyważarce pozwoli lepiej 

dopasować ciężarki w tym trybie. Miejsce przyklejania ciężarków jak na Rys. 10-

17. Metoda wykonania opisana jest poniżej: 

ALU
X  

Rysunek 10-17 

10.8.1 Zgodnie z 7.2 wprowadzić dane o kole; 

Uwaga: korzystając z automatycznego przyklejania ciężarków za 

pomocą miary należy sprawdzić, czy wszystkie wyświetlacze pokazują - - 

-; jeśli nie, nie należy przesuwać miary, ale wcisnąć klawisze STOP i ALU, 

wówczas wyświetlacz pokaże - - - i będzie można przesunąć miarę w celu 

przyklejenia ciężarków. 



 

  

10.8.2 Wcisnąć klawisze D i ALU, aby przejść w tryb ALU_X, jak na Rys. 10-17； 

10.8.3  Opuścić osłonę, wcisnąć klawisz START, koło obraca się. Po zatrzymaniu 

koła dwa boczne wyświetlacze pokazują dane niewyważenia po dwóch 

stronach koła. 

10.8.4 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję wewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(13)), przykleić ciężarek wewnątrz 

koła w pozycji godziny 12 wewnątrz obręczy. 

10.8.5 Obracać kołem powoli, kiedy zaświecą się wszystkie lampki wskazujące 

pozycję zewnętrzną ciężarków (Rys. 5-1(14)), przykleić ciężarek od 

wewnątrz szprychy w pozycji godziny 12.  

10.9 Przeliczanie 

Czasami można zapomnieć wprowadzić dane wejściowe obręczy przed 

rozpoczęciem badania wyważenia koła; można to wówczas zrobić po badaniu. W tym 

momencie nie trzeba wciskać klawisza START, wystarczy tylko wcisnąć klawisz 

przeliczania (c), a system sam skorzysta z nowych danych pomiaru niewyważenia 

obręczy. Interfejs wyświetli aktualne dane o niewyważeniu: po wciśnięciu klawisza C 

można sprawdzić aktualne dane wejściowe obręczy. 

 

11. Optymalizacja niewyważenia 

Jeśli wartość niewyważenia wynosi ponad 30 gram, system wyświetli "OPT", co 

będzie wskazówką do przeprowadzenia operacji optymalizacji. 

Istnieją dwie metody optymalizacji niewyważenia: 

11.1 Już wyświetlona wartość wyważenia 

Jeśli badanie wyważenia zostało już zakończone i konieczne jest przeprowadzenie 

optymalizacji niewyważenia, należy wcisnąć klawisz OPT, a wyświetlacz pokaże jak 

na Rys. 11-1; 

 

 Rysunek 11-1 

 



 

  

Przy pomocy kredy zaznaczyć punkt referencyjny na płaszczyźnie kołnierza, obręczy i 

oponie, przy pomocy urządzenia do wymiany opon obrócić obręcz i oponę o 180°. 

Ponownie zainstalować koło na wyważarce pilnując, aby znak punktu 

referencyjnego pomiędzy płaszczyzną kołnierza i obręczą znajdował się w tej same 

pozycji. Wcisnąć klawisz START, wyświetlacz pokaże jak na Rys. 11-2; 

 

Rysunek 11-2 

Zgodnie z Rys. 11-2, lewy wyświetlacz pokaże procent optymalizacji, jeśli przed 

optymalizacją wartość statyczna wynosi 40 gram, optymalizacja wyniesie 85%, to po 

optymalizacji pozostanie wartość statyczna tylko 6 gram (15%×40gram=6gram); 

Powoli ręcznie obróć koło, kiedy lampki po obu stronach zaczną migać (Rys. 11-3), 

postawić znak na oponie przy pomocy markera; 

 

Rysunek 11-3 

    Ponownie powoli ręcznie obracać koło, kiedy następujące lampki dla obu stron 

zaczną migać (Rys. 11-4), postawić znak na oponie przy pomocy markera; 

 

Rysunek 11-4 

  Zdjąć koło z wyważarki, przy pomocy urządzenia do wymiany opon zdjąć oponę z 

obręczy, ustawić znaki na obręczy i na oponie obok siebie, przy pomocy urządzenia 

do wymiany opon nałożyć oponę na obręcz. Optymalizacja zakończona. 



 

  

11.2 Proces optymalizacji bezpośredniej niewyważenia przed badaniem 

Włączyć zasilanie, nałożyć koło, wcisnąć klawisz OPT, lewy wyświetlacz pokaże 

OPT, wcisnąć klawisz START, wyświetlacz pokaże jak na Rys. 11-1. następnie 

postępować zgodnie z krokiem 11.1. 

Wcisnąć klawisz STOP, aby zatrzymać pracę maszyny. 

 

12. Przeliczanie jednostek (gram na uncje (Oz)) 

Jest to operacja potrzebna do przeliczania jednostek (gram-Oz). 

12.1 Wcisnąć klawisz STOP oraz klawisze a+ lub a-, wyświetli się jak na Rys.12-1, 

jednostką obecnie używaną jest gram. 

 

Rysunek 12-1 

12.2 Wcisnąć klawisze b+ lub b-, wyświetli się jak na Rys.12-2, jednostką obecnie 

używaną jest uncja (Oz). 

 

Rysunek 12-2 

12.3 Aby zmieniać jednostki, należy wciskać klawisze b+ lub b-. 

12.4 Wcisnąć klawisz a+, aby zachować ustawienia i wyjść. 

 

13. Przeliczanie jednostek (cale na mm) 

Jest to operacja potrzebna do przeliczania jednostek (cal-mm) wymiarów 

wejściowych B i D. 



 

  

Włączyć interfejs (Rys. 7-1), wcisnąć klawisz STOP oraz klawisze d+ i d-, dla 

pomierzonych (Rys. 5-1(16)) i wyświetlonych wartości B oraz (Rys. 5-1(17)) wartości D 

można zmieniać jednostkę (cal na mm i odwrotnie). Jeśli pod prawym oknem 

wyświetlacza pojawi się punkt, będzie to oznaczało, że obecnie pomiary długości 

podawane są w calach, jeśli nie będzie tego punktu – w mm. 

 

14. Funkcja ustawienia osłony 

Funkcja ta polega na ustawianiu rozpoczęcia zamykania osłony lub właściwego 

położenia osłony. Po jej wykonaniu należy włączyć klawisz START, aby uruchomić 

silnik. 

Wcisnąć klawisz STOP i klawisz C jak na Rys.14-1, prawy wyświetlacz pokazuje 

stan obecny: jeśli wyświetla ON, funkcja oznaczania je włączona, jeśli OFF – funkcja ta 

jest wyłączona. 

Wcisnąć klawisz b+ lub b-, aby włączać lub wyłączać funkcje osłony ("ON" lub 

"OFF") 

Wcisnąć klawisz a+, aby zachować aktualne ustawienia i wyjść. 

 

Rysunek 14-1 

 

15. Ustawienia innych funkcji 

15.1 Ustawienia wyświetlania wartości minimalnej 

Po wybraniu wyświetlania wartości minimalnej, nawet jeśli wartość niewyważenia 

koła jest mniejsza niż wartość ustawiona, wyświetlony zostanie wynik 0 (zero); po 

naciśnięciu klawisza FINE pokaże się faktyczna wartość niewyważenia. 

Wcisnąć klawisze STOP i D jak na Rys. 15-1, jeśli oznaczenie wartości niewyważenia 

wyniesie mniej niż 5 gram, wyświetlone zostanie 0g (zero gram), przy pomocy klawiszy 

b+ lub b- można ustawić minimalną wartość, która może być jedną z trzech i wynieść 5, 



 

  

10 lub 15 gram Wcisnąć klawisz a+, aby zachować ustawienia i przejść do następnego 

kroku; 

 

Rysunek 15-1 

15.2 Klawiatura tonowa wskazówką ustawienia funkcji 

Funkcja ta może włączyć lub wyłączyć tonowe dźwięki klawiatury; jeśli jest ona 

włączona, za każdym przyciśnięciem klawisz system będzie emitował dźwięk "di", jeśli 

funkcja jest wyłączona, naciśnięcie klawisza nie wywoła żadnego dźwięku. 

Zgodnie z punktem 15.1 wcisnąć a+, aby wprowadzić ustawienia jak na Rys. 15-2, 

prawy wyświetlacz pokazujący ON oznacza, że funkcja jest włączona, a pokazujący 

OFF – że jest wyłączona. Wcisnąć klawisz b+ lub b-, aby włączać lub wyłączać tę 

funkcję ("ON" lub "OFF") Wcisnąć klawisz a+, aby zachować ustawienia i przejść do 

następnego kroku; 

 

Rysunek 15-2 

 

16. Funkcja samokontroli maszyny 

Funkcja ta będzie sprawdzała wszystkie rodzaje sygnałów wejściowych pod kątem 

prawidłowego działania oraz udzieli wskazówek do analizy problemów. 

16.1 Sprawdzenie wyświetlacza LED 

Przyciskając klawisz D uderzyć w wyświetlacz, wszystkie diody się zaświecą. 

Funkcja ta sprawdza, czy wyświetlacz LCD nie jest uszkodzony. Wcisnąć klawisz C, 

aby wyjść, po ok. 5 sekundach pojawi się jak na Rys. 16-1 i urządzenie wejdzie w 

funkcję sprawdzania czujnika pozycji. Wcisnąć klawisz C, aby wyjść. 



 

  

 

Rysunek 16-1 

16.2 Sprawdzanie sygnału czujnika pozycji 

Funkcja ta sprawdza czujnik pozycji, oś główną i obwód płyty głównej pod kątem 

uszkodzeń. 

Powoli obracać oś główną, na prawym wyświetlaczu pojawi się liczba zmiany, 

obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a wartość wzrośnie. Przy 

obrocie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wartość ta zmaleje; 

prawidłowa zmiana wartości wynosi of 0 do 63. Wcisnąć klawisz ALU, aby wejść w 

sprawdzenie czujnika odległości. Wcisnąć klawisz C, aby wyjść. 

16.3 Sprawdzanie sygnału czujnika odległości 

Funkcja ta sprawdza czujnik odległości oraz obwód płyty głównej pod kątem 

uszkodzeń. 

Zgodnie z punktem 16.2 wcisnąć klawisz ALU, wyświetlacz pokaże jak na Rys. 16-

2. Przesunąć miarę, wartość zmieni się i będzie wzrastać wraz z wysuwaniem się 

miary. Wcisnąć klawisz ALU, aby wejść w sprawdzenie sygnału czujnika średnicy. 

Wcisnąć klawisz C, aby wyjść. 

 

Rysunek 16-2 

16.4 Sprawdzanie sygnału czujnika średnicy 

Funkcja ta sprawdza czujnik średnicy oraz obwód płyty głównej pod kątem 

uszkodzeń. 

Zgodnie z punktem 16.3 wcisnąć klawisz ALU, wyświetlacz pokaże jak na Rys. 16-

3. Obrócić miarę, wartość zmieni się i będzie wzrastać przy obrotach w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara oraz spadać przy obrotach w kierunku 



 

  

zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wcisnąć klawisz ALU, aby wejść w 

sprawdzenie sygnału czujnika nacisku. Wcisnąć klawisz C, aby wyjść. 

 

Rysunek 16-3 

16.5 Sprawdzanie sygnału czujnika nacisku 

Funkcja ta sprawdza czujnik nacisku oraz obwód płyty głównej pod kątem 

uszkodzeń. 

Zgodnie z punktem 16.4 wcisnąć klawisz ALU, jak na Rys. 16-4, delikatnie 

docisnąć oś główną, wartość na lewym i prawym wyświetlaczu zmieni się; wcisnąć 

klawisz ALU, aby wejść w sprawdzenie sygnału czujnika nacisku. Wcisnąć klawisz C, 

aby wyjść. 

 

Rysunek 16-5 

 

17. Zabezpieczenia i rozwiązywanie problemów 

17.1 Zabezpieczenia 

17.1.1 W warunkach pracy, jeśli maszyna nie pracuje normalnie, wcisnąć przycisk 

STOP, a koło natychmiast przestanie się obracać. 

17.1.2 Jeśli osłona nie jest opuszczona, po naciśnięciu przycisku START koło nie 

będzie się obracać. 

17.1.3 Jeśli osłona zostanie podniesiona w trakcie pracy, obracające się koło 

zatrzyma się natychmiast. 

17.2 Rozwiązywanie problemów 

17.2.1 Jeśli po wciśnięciu klawisza START oś główna nie obraca się, a 

wyświetlacz pokazuje Err-1., należy sprawdzić silnik, płytę komputera i 

połączenia kablowe; 



 

  

17.2.2 Jeśli po wciśnięciu klawisza START oś główna obraca się, a wyświetlacz 

pokazuje Err-1., należy sprawdzić czujnik pozycji, płytę komputera i 

połączenia kablowe; 

17.2.3 Jeśli kontrola wyważania dobiegła końca, a wyważarka nadal obraca się 

przez długi czas i nie hamuje, sprawdzić opór hamulca, płytę zasilającą, płytę 

komputera i połączenia kablowe; 

17.2.4 Jeśli po włączeniu zasilania wyświetlacz pokazuje jak na Rys. 17-1, miara 

wymaga automatycznej kalibracji albo regulacji lub wymiany czujnika. 

 

Rysunek 17-1 

17.2.5 Jeśli przy automatycznym pomiarze obręczy, nastąpi wyświetlanie 

odwrotnych danych o różnicy rozmiaru obręczy, miara wymaga 

automatycznej kalibracji; 

17.2.6 Jeśli po włączeniu zasilania wyświetlacz nic nie pokazuje, należy 

sprawdzić, czy działa lampka wskazująca na włączenie zasilania; jeśli nie, 

najpierw sprawdzić zasilanie, następnie płytę zasilającą, płytę komputera i 

połączenia kablowe; 

17.2.7 Brak precyzji, często nie pochodzący z wyważarki, może spowodować złe 

miejsce zainstalowania ciężarka lub niedokładnie określić jego wagę. Dla 

bezpiecznej kalibracji należy zawsze stosować dostarczany fabrycznie 

ciężarek 100-gramowy do automatycznej kalibracji. 

17.2.8 Brak statyczności danych, powtarzające się różnice, często nie 

pochodzące z wyważarki, mogą być spowodowane złym zainstalowaniem 

koła lub brakiem wypoziomowania podłoża albo zaniechaniem mocowania 

wyważarki do podłogi za pomocą wkrętów. Czasami zjawisko to może 

wywoływać brak uziemienia. 



 

  

 

 

18. Konserwacja 

18.1 Codzienna konserwacja wykonywana przez zwykłych użytkowników 

Przed rozpoczęciem konserwacji odłączyć maszynę od zasilania. 

18.1.1 Wyregulować napięcie pasa. 

18.1.1.1 Zdemontować osłonę. 

18.1.1.2 Poluzować śrubę silnika, poruszyć silnikiem do momentu, aż 

napięcie pasa będzie odpowiednie i mocno przycisnąć pas o ok. 4 

mm. 

18.1.1.3 Dokręcić śrubę silnika i przykryć osłonę. 

18.1.2 Sprawdzić, czy kabel elektryczny dobrze styka. 

18.1.3 Sprawdzić, czy śruba dociskająca osi głównej jest luźna. 

18.1.3.1 Nakrętka zabezpieczająca nie może być dokręcona na sztywno do 

osi głównej. 

18.1.3.2 Śrubę osi głównej dokręcić przy pomocy klucza sześciokątnego. 

18.2 Konserwacja wykonywana przez profesjonalistów 

Konserwację profesjonalną mogą przeprowadzać wyłącznie profesjonaliści z 

fabryki. 

18.2.1 Jeśli wartości wyważenia sprawdzanego koła są w sposób oczywisty 

Wskazówka: metoda sprawdzania właściwej precyzji: 

Wprowadzić właściwe dane koła (wartość a. b. d), przeprowadzić 

kalibrację automatyczną zgodnie z instrukcją, wcisnąć START, aby 

rozpocząć proces wyważania, zanotować dane po raz pierwszy, 

przyczepić ciężarek 100-gramowy na zewnętrznej krawędzi koła (kiedy 

włączą się wszystkie lampki wskazujące zewnętrzną krawędź, właściwe 

miejsce jest w najwyższej pozycji), ponownie wcisnąć klawisz START i 

uruchomić proces wyważania, dane z zewnątrz pokazane na 

wyświetlaczu dodać do pierwszych danych, powinny one wynosić 100±2, 

powoli ręcznie obracać koło, kiedy zaświecą się wszystkie lampki 

wskazujące zewnętrzną krawędź, sprawdzić, czy ciężarek 100-gramowy 

znajduje się w pozycji godziny 6, jeśli suma ciężarków nie wynosi 100-

gram lub jeden ciężarek 100-gramowy nie znajdują się w pozycji godziny 

6, oznacza to, że wyważarka ma problem z precyzją, jeśli suma wynosi 

100 gram, tą samą metodą sprawdzić stronę wewnętrzną, gdzie również 

suma 100 gram powinna znaleźć się w pozycji godziny 6. 



 

  

błędne i nie poprawiają się po automatycznej kalibracji, oznacza to że 

parametry w maszynie zostały zmienione, a użytkownik powinien poprosić o  

pomoc profesjonalistów. 

18.2.2 Wymiana lub regulacja czujnika ciśnienia powinna przebiegać według 

poniższych sposobów, a czynności te powinni przeprowadzać profesjonaliści. 

Kroki są następujące: 

1. Poluzować nakrętki nr 1, 2, 3, 4, 5. 

2. Zdemontować czujnik i nakrętki. 

3. Wymienić element czujnika Nr 6 i 7 . 

4. Zainstalować czujnik i nakrętkę zgodnie z Rys. 18-1. (Zwrócić uwagę na 

kierunek montażu czujnika.) 

5. Mocno dokręcić nakrętkę nr 1. 

6. Dokręcić nakrętkę nr 2, aby umocować wał główny i bok obudowy, a 

następnie mocno dokręcić nakrętkę nr 3. 

7. Dokręcić nakrętkę nr 4 (nie nazbyt mocno), następnie dokręcić nakrętkę nr 

5. 

18.2.3 Wymianę płyty obwodu i urządzeń na niej powinni przeprowadzać 

profesjonaliści. 

 

Rysunek 18-1 
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19. Lista kodów błędów 

Kiedy wyważarka wyświetla komunikat o błędzie, można sprawdzić go na poniższej 

liście, aby usunąć problem: 

Kod znaczenie przyczyna środek zaradczy 

Err 1 oś główna nie 

obraca się albo 

nie ma sygnału o 

obrotach 

1. usterka silnika 

2. usterka czujnika pozycji 

3. usterka płyty zasilającej 

 

4. usterka płyty komputera 

5. nie styka kołek połączenia 

1. wymienić silnik 

2. wymienić czujnik pozycji 

3. wymienić płytę zasilającą 

4. wymienić płytę komputera 

5. sprawdzić połączenia 

kablowe 



 

  

Err 2 Obroty są niższe 

niż 60obr./min. 

1. usterka czujnika pozycji 

2. koło nie uderza lub jest 

zbyt lekkie 

3. usterka silnika 

4. pas napędowy zbyt luźny 

lub zbyt napięty 

5. usterka płyty komputera 

1. wymienić czujnik pozycji 

2. powtórzyć uderzanie koła 

3. wymienić silnik 

4. wyregulować pas 

napędowy 

5. wymienić płytę komputera 

Err 3 Niewłaściwe 

obliczenia 

zbyt wysoka wartość 

niewyważenia 

Powtórzyć kalibrację 

automatyczną, wymienić 

płytę komputera 

Err 4 zły kierunek 

obrotu osi głównej 

1. usterka czujnika pozycji 

2. usterka płyty komputera 

1. wymienić czujnik pozycji 

2. wymienić płytę komputera 

Err 5 Osłona nie została 

opuszczona 

1. przycisk START został 

wciśnięty, ale osłona nie jest 

opuszczona 

2. usterka przełącznika 

sprzęgającego 

3. usterka płyty komputera 

1. postępować zgodnie z 

właściwą metodą działania 

2. wymienić przełącznik 

sprzęgający 

3. wymienić płytę komputera 

Err 6 Nie ma sygnału 

czujnika obwodu 

roboczego 

1. usterka płyty zasilającej 

2. usterka płyty komputera 

1. wymienić płytę zasilającą 

2. wymienić płytę komputera 

Err 7 Utrata danych ze 

strony 

wewnętrznej 

1. Niewłaściwa kalibracja 

automatyczna 

2. usterka płyty komputera 

1. Powtórzyć kalibrację 

automatyczną 

2. wymienić płytę komputera 



 

  

Err 8 Usterka pamięci 

kalibracji 

automatycznej 

1. w czasie kalibracji 

automatycznej nie 

przymocowano ciężarka 100-

gramowego na obręczy 

2. usterka płyty zasilającej 

 

3. usterka płyty komputera 

4. Usterka czujnika ciśnienia 

5. nie styka kołek połączenia 

1. postępować zgodnie z 

właściwą metodą, powtórzyć 

kalibrację automatyczną 

2. wymienić płytę zasilającą 

3. wymienić płytę komputera 

4. wymienić czujnik ciśnienia 

5. sprawdzić połączenia 

kablowe 

 

 

 

20. Schemat zasilania 
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21. Widok zespołu rozebranego 

 



 

  

 



 

  

 



 

  

22. Wykaz części zamiennych 

Nr Kod Opis Ilość   Nr Kod Opis Ilość 

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

2 B-040-103030-1 Podkładka 2  111 B-014-100451-0 Śruba 1 

3 PX-800-020000-0 Podstawa 1  112 B-001-100001-0 Nakrętk

a 

1 

4 PX-800-010000-0 Korpus 1  113 PX-100-200200-0 Wał 1 

5 P-000-009002-0 Podkładka ABS 3      

7 P-000-009000-0 Zawieszenie 

narzędzi 

3  201 P-120-210000-0 Sprężyn

a 

1 

8 S-060-000210-0 Wyłącznik 

sieciowy 

1  202 P-120-250000-0 Kółko 

nawijak

a 

1 

9 S-025-000135-0 Pierścień 

zabezpieczający 

kabla 

1  203 S-132-000010-0 Czujnik 2 

10 PX-100-010920-0 Płyta regulacji 

silnika 

1  204 B-007-060081-0 Śruba 5 

11 B-024-050161-1 Śruba 4  205 PZ-120-260000-0 Koło 

pasowe 

2 

12 B-040-050000-1 Podkładka 4  206 PX-120-240000-0 Podpora 1 

13 S-063-002000-0 Kondensator 1  207 PX-120-230000-0 Haczyk 

sprawdz

ianu 

1 

14   Pierścień 1  208 B-040-050000-1 Podkład

ka 

1 

15 S-051-230020-0 Silnik 

elektryczny 

1  209 B-024-050161-1 Śruba 1 

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

k 

miernika 

1 

17 B-040-061412-1 Podkładka 4  212 B-010-060161-0 Śruba 1 

18 B-004-050001-1 Nakrętka 2  213 PZ-120-090000-0 Miernik 

odległoś

ci 

obręczy 

1 

19 B-014-050351-1 Śruba 2  214 P-828-160100-0 Uchwyt 1 

20 PX-100-110000-0 Płyta 1  215 P-828-160800-0 Głowica 

miernika 

1 

21 B-024-050061-0 Śruba 2  216 P-822-160700-0 Podkład

ka ABS 

1 

22 B-040-050000-1 Podkładka 2  217 B-010-050101-0 Śruba 1 

24 PZ-000-020822-0 Płyta zasilająca 1  218 Y-004-000070-0 Listwa 

wyskalo

wana 

1 

25 P-100-120000-0 Wspornik tablicy 

elektrycznej 

1      

26 B-024-050251-0 Śruba 2  301 S-042-000380-0 Pas 1 

27 D-010-100300-1 Rezystor 1  302 B-040-103030-1 Podkład

ka 

1 

28 P-800-190000-0 Pokrywa z tacą 

na narzędzia 

1  303 B-014-100251-0 Śruba 3 

29 S-140-007280-0 Płyta komputera 1  304 B-050-100000-0 Podkład

ka 

3 

30 S-140-007280-0 Płyta 

wyświetlacza 

LCD 

1  305 B-040-102020-1 Podkład

ka 

6 

31 PX-823-100000-0 Płyta wsporcza 

klawiatury 

1  306 PZ-000-040100-0 Płyta 

pobiera

nia 

pozycji 

1 

32 S-115-008230-0 Klawiatura 1  307 B-024-030061-0 Śruba 4 

     308   Gwint 1 

101 P-100-210000-0 Sprężyna 1  309 P-100-420000-0 Pokrywa 

plastiko

wa 

1 

102 P-800-180000-0 Osłona 2  310 P-100-340000-0 Sprężyn

a 

1 

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

komplet

ny 

1 

104 S-060-000400-0 Mikro 

przełącznik 

1  312 P-100-080000-0 Śruba 1 

105 PX-100-200200-0 Wspornik wału 1  313 B-048-102330-1 Podkład

ka 

4 

106 PX-800-050000-0 Osłona wału 1  314 B-004-100001-2 Nakrętk

a 

5 

107 B-024-060061-0 Śruba 1  315 S-131-000010-0 Zespół 

czujnika  

2 

108 B-010-080201-1 Śruba 2  316 B-040-124030-1 Podkład

ka 

2 

109 P-100-200100-0 Osłona 1   317 P-100-070000-0 Śruba 1 



 

  

Widok zespołu rozebranego i wykaz części zamiennych dla wersji S  

(Opcjonalny system z pedałem hamulca) 

 

  



 

  

N

r Kod Opis 

Iloś

ć   Nr Kod Opis 

Iloś

ć 

S

1 

C-221-

640000-A 

Pokrywa 

gumowa 1  S8 

B-010-

060301-0 Śruba 1 

S

2 

B-001-

060001-0 Nakrętka 1  S9 

B-040-

061412-1 Podkładka 1 

S

3 

B-040-

061412-1 Podkładka 1  

S1

0 

B-004-

060001-1 Nakrętka 1 

S

4 

B-014-

100251-0 Śruba 1  

S1

1 

PX-100-

020200-0 

Dźwignia 

hamulca 1 

S

5 

PX-800-

020300-0 

Dźwignia 

nożna 1  

S1

2 

B-001-

120001-0 Nakrętka 1 

S

6 

C-200-

380000-0 Sprężyna 1  

S1

3 

P-000-

002001-1 

Klocki 

hamulcowe 4 

S

7 

PX-100-

020400-0 Łącznik 1  

S1

4 

B-004-

060001-1 Nakrętka 2 

 

 



 

  

Rysunek powiązany 1       Schemat obwodu 
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