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WSTĘP 

Definicje 
Światła oświetleniowe pojazdu – światła drogowe, światła mijania i światła 

przeciwmgłowe przednie pojazdu. 

Punkt centralny reflektora  – wskazany przez producenta punkt na szybie 

reflektora. 

Granica światła i cienia –linia rozgraniczająca jasny i ciemny obszar plamy 

świetlnej reflektora. 

Linia maksimum światłości – linia przechodząca przez punkt centralny 

reflektora i miejsce maksimum światłości 

Pochylenie strumienia światła mijania – kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną 

poziomą, przechodzącą przez punkt centralny reflektora, a płaszczyzną 

wyznaczoną przez lewy poziomy odcinek granicy światła i cienia oraz punkt 

centralny reflektora. Jednostkami pochylenia są [cm/10m] lub [%]. Zależność 

pomiędzy tymi jednostkami przedstawia poniższa tabela 

 

% 0 0,5 1 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

cm/10m 0 5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 

 

Pochylenie strumienia światła drogowego – kąt zawarty pomiędzy 

płaszczyzną poziomą, przechodzącą przez punkt centralny reflektora a linią 

maksimum światłości tego światła. Jednostkami pochylenia są [cm/10m] lub 

[%]. Zależność pomiędzy tymi jednostkami przedstawia również powyższa 

tabela. 

Odchylenie strumienia światła mijania – kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną 

pionową, przechodzącą przez punkt centralny reflektora i równoległą do osi 

wzdłużnej pojazdu a prostą łączącą punkt centralny reflektora z punktem 

przegięcia asymetrycznej granicy światła i cienia. Jednostkami odchylenia są 

[cm/10m] lub [%]. Zależność pomiędzy tymi jednostkami przedstawia również 

powyższa tabela. 

Odchylenie strumienia światła drogowego – kąt zawarty pomiędzy 

płaszczyzną pionową, przechodzącą przez punkt centralny reflektora i 

równoległą do osi wzdłużnej pojazdu, a linią maksimum światłości tego światła. 

Jednostkami odchylenia są [cm/10m] lub [%]. Zależność pomiędzy tymi 

jednostkami przedstawia również powyższa tabela. 

Światłość (źródła w określonym kierunku) – stosunek strumienia świetlnego, 

wysyłanego przez źródło światła w elementarnym kącie przestrzennym, 

obejmującym dany kierunek do wartości elementarnego kąta przestrzennego (na 

podstawie p.845-01-31 PN-90/E-01005). Jednostką światłości jest kandela [cd]. 



 

Natężenie oświetlenia (w danym punkcie powierzchni) – stosunek strumienia 

świetlnego, padającego na elementarną powierzchnię, zawierającą dany punkt, 

do wartości tej elementarnej powierzchni (na podstawie p.845-01-38 PN-90/E-

01005). Jednostką natężenia jest [lux]. 

Głowica pomiarowa – zespół, w którym zainstalowane są układy pomiarowe 

przyrządu. 

 

1. PRZEZNACZENIE 

 
Przyrząd do ustawiania świateł LOGIC przeznaczony jest do przeprowadzenia 

szybkiej i dokładnej kontroli świateł mijania, drogowych i przeciwmgłowych w 

płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz do pomiarów światłości świateł 

drogowych. 

 

2. OPIS URZĄDZENIA 

 

 
Widok przyrządu z tyłu 

 
Widok przyrządu z przodu 

 



 

 Przyrząd do ustawiania świateł LOGIC składa się z głowicy pomiarowej, 

podstawy w formie wózka z pedałem blokującym obrót kolumny, kolumny z 

suwakiem oraz wizjera lusterkowego. 

 

GŁOWICA POMIAROWA. 

 

 
Widok uchwytu przemieszczania 

głowicy góra-dół oraz pokrętła pochyłu 

głowicy 

 
Widok pokrętła przemieszczania 

ekranu w pionie oraz włącznika i 

wskaźnika układu fotometrycznego 

 
Pokrętło przemieszczania ekranu w 

poziomie 

 
Widok poziomnicy umieszczonej 

wewnątrz głowicy pomiarowej 

 
Ekran głowicy pomiarowej 

 

 W przedniej części głowicy pomiarowej umieszczona jest soczewka. 

Wewnątrz głowicy, po przeciwnej stronie soczewki, znajduje się przesuwny 

ekran kontrolny. W środku ekranu umiejscowiona jest fotodioda stanowiąca 



 

podstawowy element pomiarowy układu fotometrycznego. Wewnątrz głowicy, 

na jej dolnej płycie, przymocowana jest poziomica. Na górnej płycie głowicy 

wbudowany jest diodowy wyświetlacz cyfrowy. Obok wyświetlacza znajduje 

się, włącznik układu pomiarowego światłości świateł drogowych.  

Z tyłu głowicy umieszczone jest pokrętło regulacyjne przesuwu pionowego 

ekranu pomiarowego. Przeniesienie obrotu pokrętła na ruch pionowy ekranu 

realizowany  jest za pomocą mechanizmu krzywkowego, natomiast z boku 

znajduje się pokrętło przesuwu poziomego ekranu. Ekran pomiarowy widoczny 

jest od góry przez szybę wykonaną z barwionego tworzywa sztucznego. Obok 

pokrętła regulacyjnego znajduje się pokrywa, po odkręceniu której, możliwa jest 

wymiana baterii zasilającej układ fotometryczny. 

 

UKŁAD FOTOMETRYCZNY 

 Układ fotometryczny wykonany został z zastosowaniem układów 

elektronicznych wysokiej skali integracji. Rolę elementu przetwarzającego 

energię światła na wielkość elektryczną pełni fotodioda. 

Włączenie układu fotometrycznego realizowane jest przez naciśnięcie przycisku 

pomiaru światłości. Po zwolnieniu przycisku następuje wyłączenie miernika. 

Układ pomiarowy zasilany jest z baterii 9V. 

 

SUWAK 
 Suwak mocujący głowicę pomiarową do kolumny, służący również do 

regulacji położenia głowicy w poziomie wyposażony jest w uchwyt z hamulcem 

oraz pokrętło, pozwalające na blokowanie głowicy w stosunku do suwaka, po jej 

wypoziomowaniu. 

 

KOLUMNA 

 

 
Pedał blokujący obrót kolumny 

 
Wizjer lusterkowy 

 

 Kolumna przymocowana jest do podstawy wózka, w sposób 

umożliwiający jej obrót w ograniczonym zakresie, po uprzednim zwolnieniu 

pedału blokującego. Do górnego końca słupa przymocowany jest wizjer 

lusterkowy służący do wyznaczania równoległości pomiędzy przyrządem, 

a płaszczyzną czołową pojazdu. Na kolumnie naniesiona jest dodatkowo skala 

pomocnicza (od 20 cm do 150 cm) do ustalania wysokości głowicy pomiarowej 

zgodnie z wysokością badanych reflektorów. Wewnątrz kolumny znajduje się 



 

sprężyna spiralna ułatwiająca przesuwanie głowicy i zabezpieczająca ją przed 

gwałtownym opadnięciem. 

 

WÓZEK 

 Wózek wyposażony jest w trzy kółka jezdne umożliwiające prostoliniowe 

przemieszczanie przyrządu na stanowisku pomiarowym.  

Z boku podstawy znajduje się pedał hamulca służący do blokowania obrotu 

kolumny. 

Zwolnienie hamulca następuje poprzez nacisk stopą na pedał w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Blokowanie realizowane jest poprzez 

nacisk na pedał w stronę odwrotną, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek 

zegara. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 
- Zakres pionowego przemieszczania  

osi optycznej głowicy pomiarowej    230 ÷ 1540 mm 

- Otwór przesłony soczewki       220 mm 

- Ogniskowa soczewki       500,85 mm 

- Zakres przemieszczania przyrządu w poprzek 

stanowiska kontrolnego      bez ograniczeń 

- Jednostki pochylenia strumienia światła      [%] 

- Jednostki odchylenia strumienia światła     [cm/10m] 

- Jednostki światłości świateł drogowych    kandela [cd] 

- Zakres pochylenia strumienia światła    0 ÷ 40 cm/10m 

- Zakres odchylenia strumienia światła  30 cm/10m w lewo i w prawo 

- Zakres pomiaru światłości      0 ÷ 150000 cd 

- Rozdzielczość wskazań pochylenia 

strumienia światła        0,1 % 

- Rozdzielczość wskazań odchylenia 

strumienia światła       5 cm/10m 

- Rozdzielczość wskazań światłości      1000 cd 

- Błąd dopuszczalny pochylenia strumienia    <±0,2 % 

- Błąd dopuszczalny odchylenia strumienia   <±3 cm/10m 

- Błąd dopuszczalny pomiaru światłości     <15 % 

- Wymiary gabarytowe przyrządu 

wysokość        1770 mm 

szerokość        610 mm 

długość         610 mm 

- Masa kompletnego przyrządu      34,0 kg 

- Zasilanie układu fotometrycznego       9 V 
 



 

4. ZASADY UŻYTKOWANIA 

 

4.1. Nie należy pozostawiać, ani tym bardziej instalować przyrządu do 

ustawiania świateł LOGIC  w miejscach narażających ten przyrząd na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. 

Niedopuszczalne jest również pozostawianie przyrządu w pobliżu 

urządzeń grzewczych jak piece, grzejniki itp. Przyrząd nie powinien 

pracować w temperaturze otoczenia przekraczającej 40
0
C. 

 

4.2. Przemieszczanie przyrządu bezpośrednio z miejsca o podwyższonej 

temperaturze, do miejsca o temperaturze niższej i na odwrót jest nie 

wskazane. Skraplanie się pary wodnej wewnątrz głowicy pomiarowej 

może grozić uszkodzeniem układów elektronicznych. W przypadku 

niezbędnego przeniesienia przyrządu w inne miejsce, przed 

przystąpieniem do pomiarów należy odczekać około 10 minut. 

 

4.3. Przyrząd należy chronić przed wpływem szkodliwych czynników 

atmosferycznych (opady, wilgoć). Nieprzestrzeganie tej zasady grozi 

nieodwracalnym uszkodzeniem podzespołów i części składowych. Jeżeli 

przewiduje  się dłuższą przerwę w użytkowaniu przyrządu, zaleca się 

przykryć je luźna tkaniną, w celu zabezpieczenia przed kurzem. 

 

4.4. W przypadku zabrudzenia przyrządu, należy oczyścić zewnętrzne jego 

powierzchnie z nagromadzonego  kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Zabronione jest stosowanie do tego celu wyrobów czyszczących 

zawierających alkohole, amoniak lub benzynę. Dopuszcza się stosowanie 

wyłącznie detergentów o obojętnym odczynie oraz miękkich, lekko 

nawilżonych tkanin. 



 

5. MONTAŻ I INSTALACJA 

 

Przyrząd  do ustawiania świateł LOGIC może być dostarczany w stanie 

złożonym wraz z zainstalowaną baterią. Wtedy gotowy jest do natychmiastowej 

pracy. 

W przypadku dostarczenia przyrządu w stanie rozłożonym należy wykonać 

następujące czynności według podanej kolejności: 

 

- wprowadzić dolny koniec kolumny do otworu w podstawie mocując 

kolumnę odpowiednimi śrubami. Po zamocowaniu sprawdzić pionowe 

ustawienie kolumny. 

- przytwierdzić głowicę pomiarową do kolumny za pomocą suwaka 

pionowego przykręcanego odpowiednimi śrubami z boku głowicy 

pomiarowej. 

- wkręcić specjalną dźwignię blokującą do otworu w głowicy pomiarowej. 

- przykręcić wizjer lusterkowy (celownik) do otworu w górnej części kolumny. 

- wkręcić pedał hamulca blokującego w otwór znajdujący się z boku podstawy 

wózka. 

- sprawdzić poprawność i dokładność mocowania wymienionych elementów 

przyrządu. 

 

6. STANOWISKO ROBOCZE 
 

Warunkiem prawidłowej kontroli i regulacji świateł pojazdów 

samochodowych jest ustawienie przyrządu na płaskim i poziomym podłożu. 

Maksymalna niepłaskość i odchylenie od poziomu nie może przekraczać  

3 mm/m. Sprawdzenia można dokonać poziomnicą o długości 1m oraz 

szczelinomierzem. Niedopuszczalna jest kontrola świateł na zdeformowanym 

podłożu. 

Powierzchnia przeznaczona na stanowisko pomiarowe powinna mieć 

następujące wymiary: 

- szerokość     min 3,5 m 

- długość     ok. 6,5 m (dla samochodów osobowych), 

nie mniej jednak niż długość samochodu 

powiększona o 2,5m 

 

 

 

 

 

 

7. PRZYGOTOWANIE POJAZDU 



 

 

 W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia kontroli i regulacji 

ustawienia świateł mijania i drogowych przy wykorzystaniu przyrządu do 

ustawiania świateł LOGIC , należy przygotować pojazd w następujący sposób: 

- sprawdzić i ewentualnie wyregulować ciśnienie powietrza w ogumieniu 

zgodnie z wartościami zalecanymi przez producenta, 

- ustawić przednie koła w położeniu do jazdy na wprost, 

- jeżeli pojazd wyposażony jest w zawieszenie hydrauliczne lub 

pneumatyczne, należy uruchomić silnik na czas potrzebny do ustabilizowania 

się wysokości nadwozia pojazdu, 

- sprawdzić stan świateł, usunąć ewentualne usterki i zabrudzenia mogące 

mieć wpływ na wynik pomiaru, 

- jeżeli pojazd wyposażony jest w układ korekcji ustawienia świateł, 

postępować według zaleceń jego producenta. 

 

8. PRZYGOTOWANIE PRZYRZĄDU DO PRACY 

 

 Podczas kontroli i regulacji ustawienia reflektorów przy wykorzystaniu 

przyrządu do ustawiania świateł LOGIC, konieczne jest, aby obszar, na którym 

będzie użytkowany przyrząd był wolny od nierówności. Wszelkie nierówności i 

odchylenia od poziomu w miejscu ustawienia przyrządu i pojazdu mogą być 

przyczyną niewłaściwego ustawienia świateł. 

 

8.1. Wyregulować położenie głowicy optycznej w poziomie. Ustawienie 

głowicy w poziomie możliwe jest poprzez zluzowanie dźwigni 

ustalającej i przez opuszczenie bądź podniesienie czoła głowicy i 

jednoczesną kontrolę wskazania poziomnicy umieszczonej wewnątrz 

głowicy pomiarowej. 

8.2. Następnie należy ustawić położenie głowicy pomiarowej w pionie na 

wysokość odpowiadającą wysokości reflektorów pojazdu nad poziomem 

podłoża. Do ustawienia wysokości głowicy posłużyć się można skalą 

naniesioną na kolumnie, biorąc jako punkt odniesienia górną krawędź 

suwaka. Aby dokonać przesuwu głowicy pomiarowej w pionie, należy 

nacisnąć dzwignię blokującą uchwytu głowicy, przymocowaną do 

suwaka, a następnie unieść głowicę na odpowiednią wysokość. 

Dopuszczalna tolerancja ustawienia wysokości wynosi  3 cm. 

8.3. Odległość czoła głowicy optycznej powinna zawierać się w granicach 

od 20cm do 50 cm. 

 

 

UWAGA! 

 



 

Obserwacja poziomicy znajdującej  się wewnątrz głowicy, jest znacznie 

ułatwiona po wprowadzeniu wiązki światła do wnętrza głowicy pomiarowej. 

 

9. BAZOWANIE OPTYCZNE 

 

Przed rozpoczęciem pomiarów i regulacji przyrząd  do ustawiania świateł 

LOGIC  musi być ustawiony w sposób gwarantujący dokładnie równoległe 

ustawienie osi optycznej głowicy urządzenia względem płaszczyzny symetrii 

samochodu. 

Po ustawieniu głowicy pomiarowej przed reflektorami należy: 

- spojrzeć w wizjer lusterkowy znajdując poziomy element lub co najmniej 

dwa symetrycznie położone punkty pojazdu, na przykład górną część 

przedniej szyby czy krawędzie reflektorów, 

- upewnić się, że linie: wcześniej wybrana i w wizjerze pokrywają się ze sobą, 

co daje pewność prostopadłego ustawienia osi optycznej przyrządu 

względem czoła pojazdu, 

- jeżeli linia wyznaczona na samochodzie i w wizjerze nie pokrywają się, 

należy obracać kolumną, zwalniając wcześniej pedał blokujący 

umiejscowiony na podstawie przyrządu. Po uzyskaniu żądanego położenia 

przyrządu zablokować kolumnę pedałem blokującym. 

 

10. KONTROLA I REGULACJA USTAWIENIA 

ŚWIATEŁ 
 

Przed przystąpieniem do kontroli i ewentualnej regulacji ustawienia świateł 

należy zapoznać się z wartością kąta pochylenia strumienia świateł właściwą dla 

danego samochodu. W tym celu należy sprawdzić czy samochód w okolicy 

umiejscowienia reflektorów posiada tabliczkę znamionową lub ma oznaczoną w 

inny sposób wartość wymienionego kąta. W przypadku braku takiej informacji 

należy odszukać wartość kąta pochylenia świateł w instrukcji obsługi pojazdu. 

Jeżeli wartość kąta pochylenia świateł podana jest w jednostkach [cm/10m], to 

podziałka procentowa na pokrętle regulacyjnym odpowiada wartościom 

przedstawionym w tabeli 1. 

 

Tabela 1 

 

% 0 0,5 1 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

cm/10m 0 5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 

 

 

Odczytaną wartość należy ustawić na pokrętle regulacyjnym umiejscowionym z 

tyłu głowicy optycznej. 



 

Jeżeli na przykład, obok obudowy reflektorów, podana jest wartość 1,3%, 

pokrętło regulacyjne należy ustawić dokładnie w pozycji 1,3. 

Obrót pokrętłem regulacyjnym powoduje podniesienie bądź opuszczenie ekranu 

kontrolnego wewnątrz urządzenia, a tym samym dostosowanie jego położenia 

do pochylenia strumienia światła. 

 

10.1.KONTROLA ŚWIATEŁ MIJANIA. 
 

Przed przystąpieniem do badania należy jeszcze raz starannie sprawdzić 

prawidłowość ustawienia głowicy pomiarowej. Jeżeli ustawienie przyrządu jest 

poprawne można rozpocząć pomiary i regulacje świateł pojazdu. 

 W celu sprawdzenia świateł mijania należy: 

- przygotować przyrząd oraz badany samochód według wcześniej podanych 

zaleceń, a następnie włączyć światła mijania. Plama światła uwidoczni się na 

ekranie kontrolnym, 

- skontrolować zgodność pokrycia się linii zaznaczonej na ekranie kontrolnym 

z linią wyznaczoną przez granicę światła i cienia światła mijania (jeżeli 

wiązka świetlna jest symetryczna, linie te powinny się pokrywać; jeżeli 

wiązka świetlna jest niesymetryczna granica światła i cienia powinna 

pokrywać się zarówno z linią poziomą, jak i z linią ukośną, nachyloną pod 

kątem 15 w stosunku do linii poziomej ), 

- jeżeli wspomniane linie nie pokrywają się należy dokonać ewentualnych  

regulacji położenia reflektorów, aż do otrzymania oczekiwanego rezultatu. 

 

10.2.KONTROLA ŚWIATEŁ DROGOWYCH. 
 

Przyrząd do ustawiania świateł LOGIC jest wyposażony w specjalny układ 

do kontroli światłości świateł drogowych. Kontrola ta polega na przesuwaniu 

fotoelementu, wbudowanego w ekran kontrolny, w płaszczyźnie pionowej i 

poziomej. 

Badanie ustawienia świateł wykonywane jest w następujący sposób: 

- włączyć światła drogowe pojazdu. 

- ustawić włącznik układu fotometrycznego w pozycję „światła drogowe”, 

- przestawiając ekran kontrolny w płaszczyźnie pionowej i poziomej, 

obserwować wskazania miernika, doprowadzając je do maksymalnych 

wartości 

Światła drogowe mogą być zabudowane wraz ze światłami mijania w 

jednym reflektorze bądź też mogą występować jako niezależny reflektor. 

W przypadku świateł drogowych zintegrowanych ze światłami mijania 

(reflektory z dwiema żarówkami lub reflektory z żarówką dwuwłóknową), 

należy sprawdzić, czy ślad wiązki świetlnej jest równomiernie rozmieszczony 

wokół środka ekranu kontrolnego. Jeżeli tak nie jest, regulacja staje się 



 

niemożliwa, ponieważ każda zmiana ustawienia światła drogowego powoduje 

zmianę ustawienia światła mijania, którego ustawienie ma charakter 

priorytetowy. 

Jeżeli wspomniane odchylenie jest znaczne, konieczne jest dokonanie wymiany 

żarówki. 

W przypadku świateł drogowych niezależnych (w formie oddzielnego 

reflektora) należy postępować następująco: 

- włączyć światła drogowe pojazdu. 

- ustawić włącznik układu fotometrycznego w pozycję „światła drogowe”, 

przestawiając ekran kontrolny w płaszczyźnie pionowej i poziomej, 

obserwować wskazania miernika, doprowadzając je do maksymalnych 

wartości 

Przy prawidłowo ustawionych światłach drogowych maksymalna wartość 

wskazań miernika światłości powinna przypadać na położenie „0” ekranu 

kontrolnego. 

W przypadku stwierdzenia odchyłek, odczytać ich wielkość i porównać z 

wymaganiami przepisów. 

 

Prawidłowy przebieg badania świateł drogowych: 

 

 

 

 

 

 

wskazania   wskazania       wskazania 

miernika = max  miernika < max     miernika < max 

 

11. KALIBRACJA. 
 

 Producent gwarantuje wysoką jakość oraz bardzo ścisłą kontrolę podczas 

montażu , co sprawia, że przyrząd  do ustawiania świateł LOGIC  nie wymaga 

praktycznie żadnych regulacji układów pomiarowych przez długi okres czasu. 

Każdy z dostarczonych do użytkowania przyrządów jest już fabrycznie 

skalibrowany i wyregulowany. Wykonanie układu fotometrycznego z 

zastosowaniem nowoczesnych układów scalonych, oraz zastosowanie 

krzywkowego układu przesuwu ekranu kontrolnego teoretycznie wyklucza 

możliwość rozkalibrowania się przyrządu podczas normalnej jego eksploatacji. 

Jednak prawidłowość wskazań przyrządu musi być kontrolowana nie rzadziej 

niż co 12 miesięcy. 

Okresowego sprawdzenia przyrządu oraz kalibracji dokonuje wyznaczona 

placówka serwisu technicznego, z wykorzystaniem do tego celu specjalnej ławy 

kalibracyjnej. 

0 0 0 



 

 

12. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA. 
 

 Przyrząd do kontroli i regulacji ustawienia świateł  pojazdów 

samochodowych  do ustawiania świateł LOGIC  jest zasilany ze standardowej 

baterii o napięciu  znamionowym 9 V, w związku z tym podczas posługiwania 

się nim nie zachodzi niebezpieczeństwo porażenia obsługi prądem 

elektrycznym. Niewłaściwe postępowanie z baterią może być przyczyną 

wybuchu lub poparzenia. 

 

Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad: 

 

- zużytych baterii nie należy doładowywać, wystawiać na działanie wysokiej  

temperatury lub wrzucać do ognia, 

- zużytą baterię należy zastępować nową, tego samego typu, 

- zużyte baterie należy składować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podczas obsługi urządzenia i zabiegów konserwacyjnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

 

- podczas montażu części zamiennych sprawdzić, czy ich parametry 

techniczne zgodne są z parametrami części oryginalnych. Zwraca się uwagę 

na możliwość występowania różnic w parametrach części innych niż 

oryginalne. 

- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania przyrządu do 

ustawiania świateł LOGIC, pomimo wcześniejszego postępowania w pełni 

zgodnego z instrukcją obsługi, należy niezwłocznie skontaktować się z 

placówką autoryzowanego serwisu technicznego. 

 
AUTORYZOWANY SERWIS TECHNICZNY 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Fax: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

 

13. SPIS CZĘŚCI 
 

LP NAZWA CZĘŚCI ILOŚĆ SZT. 
1 KOŁO JEZDNE 3  

2 PODSTAWA WÓZKA 1 

3 KOLUMNA POMOCNICZA ZE SKALĄ 1 

4 PEDAŁ BLOKUJĄCY 1 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/


 

5 KOLUMNA NOŚNA 1 

6 SPRĘŻYNA ZABEZPIECZAJĄCA 1 

7 GŁOWICA POMIAROWA 1 

8 UCHWYT GŁOWICY 1 

9 SOCZEWKA 1 

10 OPASKA MOCUJĄCA 2 

11 EKRAN POMIAROWY 1 

12 PŁYTA NOŚNA EKRANU 1 

13 SPRĘŻYNA ŚCIĄGAJĄCA 2 

14 POKRĘTŁO REGULACYJNE 1 

15 POZIOMICA 1 

16 SWORZEŃ PEDAŁU BLOKUJĄCEGO 1 

17 MODUŁ ELEKTRONICZNY UKŁADU FOTOMETRYCZNEGO 1 

18 POKRYWA GÓRNA GŁOWICY 1 

19 WŁĄCZNIK UKŁADU POMIAROWEGO ŚWIATŁOŚCI 1 

20 OBUDOWA ELEMENTU DOCISKOWEGO 1 

21 DOLNA PODSTAWA KLAMRY BLOKUJĄCEJ 1 

22 SZYBA WZIERNIKA 1 

23 SUWAK PRZESUWU PIONOWEGO 1 

24 UCHWYT KLAMRY BLOKUJĄCEJ 1 

25 DŹWIGNIA BLOKUJĄCA 1 

26 KLOCEK DOCISKOWY 1 

27 PODKŁADKI SUWAKA 4 

28 POKRĘTŁO  MOCUJĄCE WIZJERA 1 

29 ŚRUBA DOCISKOWA 2 

30 WIZJER LUSTERKOWY 1 

31 PŁYTA TYLNA 1 

32 PŁYTA NOŚNA EKRANU 1 

33 EKRAN POMIAROWY 1 

34 TULEJA DYSTANSOWA 3 

35 TULEJA ŚLIZGOWO-DYSTANSOWA 3 

36 TULEJA POCIĄGOWA 1 

37 ŚRUBA POCIĄGOWA 1 

38 POKRĘTŁO 1 

  



 

14. GWARANCJA I SERWIS 
 

1. Importer, Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. udziela pierwszemu 

Nabywcy przyrządu gwarancji na sprawne działanie. 

2. Dowodem udzielenia gwarancji jest prawidłowo wypełniona KARTA 

GWARANCYJNA; 

3. Okres gwarancji dla nabywcy wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży 

odnotowanej w karcie gwarancyjnej przez Sprzedającego, lecz nie dłużej niż 

15 miesięcy od daty wydania wyrobu przez Gwaranta; 

4. Wszelkie zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy kierować bezpośrednio do 

serwisu wskazanego przez Gwaranta; 

5. Wady lub uszkodzenia przyrządu stwierdzone w okresie gwarancji, zostaną 

usunięte przez Gwaranta na jego koszt  w ciągu 14 dni od momentu 

zgłoszenia przez nabywcę; 

6. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji, obsługi i 

konserwacji oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez Gwaranta mogą 

być usunięte tylko na koszt użytkownika. Jeżeli wyżej wymienione 

uszkodzenia spowodowały trwałe zmiany jakościowe sprzętu gwarancja traci 

ważność; 

7. Wszelkie naprawy lub przeróbki przyrządu dokonywane przez osoby lub 

zakłady nieupoważnione przez Gwaranta powodują utratę uprawnień 

wynikających z niniejszej gwarancji; 

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i chemicznych przyrządu 

wywołanych niewłaściwym użytkowaniem i zabezpieczeniem. 

9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Nabywca zobowiązany jest pokryć 

koszty ewentualnego dojazdu serwisanta oraz koszt weryfikacji stanu 

technicznego wyrobu; 

10.Nabywcy w okresie gwarancji przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy 

w przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonania naprawy. 

Warunkiem koniecznym do wymiany wyrobu jest przedłożenie ważnej karty 

gwarancyjnej, w której odnotowane są wcześniejsze naprawy. 

 

Wymiany wyrobu dokonuje wyłącznie Gwarant. 

 

Pełny okres czynności obsługujących i naprawczych zarówno w okresie 

gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym wykonuje Serwis naprawczy 
 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 
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15. Przykład protokołu kontroli świateł oświetleniowych 

pojazdu 
 
 

 

 

 
Nr 
rejestracyjny: 

Data: 02-02-15 
WAA 1234 

 

Godzina: 
13:34 
Rodzaj 
pojazdu: 
Marka: 
Typ/model: 
Stan 
licznika: 

 
Samochód 
osobowy 
FSO 
Polonez 1.5 
123456 

 

 

Lp. Rodzaj światła Strona Parametr Jedn. 
Wynik 

pomiaru 
Ocena 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Światła mijania 
lewa 

pochylenie 

cm/10m 

  

odchylenie   

prawa 
pochylenie   

odchylenie   

2 Światła drogowe 
lewa 

pochylenie 

cm/10m 

  

odchylenie   

prawa 
pochylenie   

odchylenie   

3 
Światła 

przeciwmgłowe 
przednie 

lewa pochylenie 
cm/10m 

  

  

prawa pochylenie 
  

  

4 
Światła 

drogowe 

I para 
lewa 

światłość 
kcd 

  

prawa   

II para 
lewa 

światłość 
  

prawa   

I para 

Suma światłości kcd 

  

II para   

Całkow.   

I para 
Różnica światłości kcd 

  

II para   

5 Ocena końcowa 
pozytywna 

negatywna 

 
Uwaga!  Odchylenie w lewo „”, w prawo „+” 

 

 



 

STANOWISKOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

URZĄDZENIA  

 do ustawiania świateł LOGIC  
 

 SPRAWDZIĆ CIŚNIENIE W OGUMIENIU POJAZDU 

 OBCIĄŻYĆ POJAZD 
 SPRAWDZIĆ STAN ŚWIATEŁ, USUNĄĆ EWENTUALNE 

USZKODZENIA I ZABRUDZENIA. 

 USTAWIĆ PRZYRZĄD W ODLEGŁOŚCI 20 DO 50 CM PRZED 

REFLEKTOREM POJAZDU 

 USTAWIĆ RÓWNOLEGŁOŚĆ PRZYRZADU WZGLĘDEM 

PŁASZCZYZNY CZOŁA POJAZDU Z WYKORZYSTANIEM WIZJERA 
 WYREGULOWAĆ POŁOŻENIE GŁOWICY POMIAROWEJ W 

POZIOMIE 
 USTAWIĆ WYSOKOŚĆ GŁOWICY W PIONIE 
 USTAWIĆ WARTOŚĆ POCHYLENIA REFLEKTORA NA POKRĘTLE 

REGULACYJNYM. 

 WŁĄCZYĆ ŚWIATŁA MIJANIA  

 DOKONAĆ OCENY USTAWIENIA ŚWIATEŁ MIJANIA NA 

PODSTAWIE OBRAZU ŚWIETLNEGO UZYSKANEGO NA EKRANIE 

KONTROLNYM .DOKONAĆ EWENTUALNYCH REGULACJI. 

 WŁĄCZYĆ ŚWIATŁA DROGOWE 

 DOKONAĆ OCENY USTAWIENIA ŚWIATEŁ DROGOWYCH NA 

PODSTAWIE MAKSYMALNYCH WSKAZAŃ UKŁADU 

FOTOMETRYCZNEGO. DOKONAĆ EWENTUALNYCH REGULACJI 

 DOKONAĆ POMIARU ŚWIATŁOŚCI Z WYKORZYSTANIEM UKŁADU 

FOTOMETRYCZNEGO. 

 POMIARY PRZEPROWADZIĆ DLA PRAWEGO I LEWEGO 

REFLEKTORA POJAZDU 

 

UWAGA! 

SZCZEGOŁOWA PROCEDURA POMIAROWA OPISANA JEST W 

INSTRUKCJI OBSŁUGI 
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