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1 WPROWADZENIE 

 
Celem instrukcji obsługi jest dostarczenie właścicielowi i operatorowi maszyny zestawu 
praktycznych i bezpiecznych wskazówek do obsługi i utrzymania urządzenia do kontroli i 
regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdu. 

 

Przestrzeganie instrukcji zawartych w podręczniku pozwoli na długotrwałą eksploatację oraz 
pomoże w pracy z maszyną. 

 

Poniższe paragrafy określają poziom niebezpieczeństwa, o czym informują znaki 
ostrzegawcze znajdujące się w niniejszej instrukcji. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Odnosi się do bezpośredniego ryzyka poważnych obrażeń lub śmierci. 

 

OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące spowodować poważne obrażenia  

lub śmierć. 

 

UWAGA 

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące spowodować mniejsze obrażenia 

lub uszkodzenie mienia. 

 

Przechowuj instrukcję i wszystkie materiały ilustrujące dostarczone z maszyną w jej pobliżu, 

gdzie może być łatwo dostępna do skorzystania przez operatora. 
Dokumentacja techniczna jest integralną częścią maszyny, dlatego jeżeli maszyna jest 

odsprzedawana, cała dokumentacja musi być przekazana razem z nią. 

Instrukcja jest ważna tylko dla modelu maszyny i numeru seryjnego wskazanego na tabliczce 

znamionowej umieszczonej na maszynie. 

Niektóre z ilustracji w instrukcji obsługi zostały wykonane na podstawie fotografii 

prototypów: standardowe modele produkcyjne mogą się pod pewnymi względami różnić. 

Instrukcja przeznaczona jest dla osób z podstawowymi umiejętnościami mechanicznymi. 

Ograniczono się w niej do opisu poszczególnych operacji, unikając szczegółowych opisów 

(np. jak poluzować poszczególne elementy w maszynie). Nie należy przystępować do 

wykonywania poszczególnych czynności przed odpowiednim szkoleniem lub jeśli operator 

nie posiada doświadczenia. W razie potrzeby należy skontaktować się z naszym 

autoryzowanym ośrodkiem serwisowym. 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Firma MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. nie może być pociągnięta do 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody zaistniałe na skutek nie przestrzegania instrukcji 

w tym podręczniku bądź też nieprawidłowego użytkowania sprzętu. 



 

 

 

2 TRANSPORT,  SKŁADOWANIE I PRZENOSZENIE 
 

Urzadzenie do geometrii powinno być zawsze transportowane w oryginalnym opakowaniu i 

utrzymywane w prawidłowej pozycji, jak to jest pokazane na opakowaniu. 

 

- Dane paczek (dwie sztuki): 

 Jednostka centralna w kartonowym pudle na palecie 

 Akcesoria (włącznie z głowicami) w drewnianej skrzyni na palecie 

 

 JEDNOSTKA 

CENTRALNA 

AKCESORIA 

WYMIARY (cm) 116x76x140 154x92x113 
WAGA (Kg) 90 90 

 

 

Warunki otoczenia w miejscu pracy 
 

- Względna wilgotność: od 20% do 90% . 

- Zakres temperatur: od -10°C do 60°C. 

 

 

 

UWAGA 

Nie składować innych przedmiotów na wierzchu opakowania ze względu na możliwość 

uszkodzeń. 

 

 

Przenoszenie 
 

Przed instalacją urządzenie do geometrii powinno być transportowane w swoim oryginalnym 

opakowaniu, poprzez umieszczenie wideł podnośnika w odpowiednich kanałach palety 

upewniając się, że maszyna utrzymuje położenie wskazane na zewnętrznym opakowaniu. 

Urządzenie może być przetransportowane przy pomocy podnośnika na kółkach lub ustawiana 

na widłach podnośnika widłowego w sposób ukazany na rysunku 1 i 2. 
 

Rys.1 Rys.2 



 

 

 

 

 
 

UWAGA 

Jeśli to możliwe, zachowaj oryginalne opakowanie; może się przydać w przyszłości w celu 

przetransportowania urządzenia. 

 

 

 

 
OSTRZEŻENIE 

Zanim urządzenie zostanie przesunięte, należy wpierw odłączyć kabel zasilający. 



 

 

 

3 INSTALACJA URZĄDZENIA 
 

Umieść urządzenie w miejscu przeznaczonym do pracy zwracając uwagę, aby tylny panel 
urządzenia znajdował się w odległości co najmniej 25cm od najbliższej ściany. System 
radiowy pomiędzy czujnikami i jednostką centralną pracują w granicach promienia 15m., aby 
zapobiec utracie sygnału, wyposażenie radiowe musi znajdować się z dala od dużych 
metalowych części. 
Postępując według wskazówek z instrukcji można wybrać odpowiedni wolny od zakłóceń 
kanał komunikacji. 

 

INFO 

 Nadmierny  poziom   światła  w  otoczeniu  lub  bezpośrednie  wystawienie  na      promienie 

 słoneczne może spowodować osłabienie działania sensorów, przeszkadzając w oglądaniu 
przejrzystego obrazu na ekranie. 

 

Upewnij się, że nie ma stałych źródeł magnetycznych i elektromagnetycznych lub źródeł 

ciepła w pobliżu maszyny, które spowodowałyby nieodwracalne szkody (np. przez 

uszkodzenie dysku z programem i całego komputera PC). 

 

 
 

Proces instalacji 
 

- Rozpakować maszynę i wszystkie akcesoria ze skrzyni. 

- Ustaw maszynę w jej docelowym miejscu pracy. 

- Ściągnij górny, tylny panel maszyny aby otrzymać dostęp do jej wnętrza (A, rys.3). 
 

 

- Zainstaluj panel elektryczny z tyłu obudowy w prawym górnym rogu (B, rys.3). 

Podłącz złacze elektryczne panelu do złącza wychodzącego z tylnej części komputera 

PC i urządzenie zabezpieczające z kablem USB (G,F, rys.4). 

Rys.3 



 

 

 
 

 
 

- Zainstaluj kartę SIM w urządzeniu zabezpieczającym jak to pokazano na rysunkach 5  

i 6. 
 

 
- Zamocuj urządzenie zabezpieczające (B, rys.7) i dwie płytki podtrzymujące przewody 

zasilające (A, rys.7) z tyłu maszyny przy pomocy odpowiednich śrub. 

- Podłącz dwa przewody USB do urządzenia zabezpieczającego: jeden kabel do 

komputera PC a drugi do tylnego panelu elektrycznego (E,F, rys.4). 
- Podłącz 4 przewody zasilające (z konektorami RJ45) do tylnego panelu elektrycznego 

(B, rys.3) i zamocuj je na płytkach podtrzymujących (A, rys.7). 

Rys.4 

Rys.5 Rys.6 



 

 

 
 

 
Rys.7 

- Rozpakuj klawiaturę i połóż ją na szafie sterującej (rys.8) podłączając przewód do 

komputera PC (przeciągnij go przez otwór w obudowie). 

- Rozpakuj komputer i umieść go wewnątrz szafki sterującej (A, rys.9). 

- Rozpakuj monitor i zamocuj go na szafie sterującej (rys.8). 
 

Rys.8 Rys.9 

 

- Podłącz przewody z monitora do komputera PC przeciągając je przez otwór w 

obudowie (rys.10 i 11). 
 

 

- Podłącz przewód zasilający maszynę, klawiaturę i drukarkę (opcjonalnie). 

- Zainstaluj 4 uchwyty mocujące dla głowic pomiarowych (A, rys.12). 

- Po podłączeniu wszystkich elementów zamocuj tylni panel (A, rys.12). 

  



 

 

 
 

 
Rys.12 

 

INFO 

 Wszystkie przewody znajdujące się w szafce sterującej należy zebrać w całość i związać 

opaskami zaciskowymi (rys.13). 
 

Rys.13 

                                                                          UWAGA 

Dla prawidłowej pracy urządzenia należy moduł radiowy (urządzenie zabezpieczające) 

zainstalować na szafce sterującej tak jak pokazano na rysunkach 14, 15, 16. Jeżeli żaden z 

tych sposobów nie odpowiada warunkom panującym w warsztacie, trzeba moduł radiowy 

umieścić w takim miejscu, aby możliwa była komunikacja z głowicami oraz aby znajdował 

się on z dala od metalowych elementów mogących tworzyć ekran fal elektromagnetycznych. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.15 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 

Wstępne ustawienie napięcia to 230 [V] AC. Na żądanie urządzenie może pracować pod 

napięciem 115 [V] AC. Ważne jest, aby sprawdzić czy monitor i drukarka są przystosowane 

do pracy z napięciem innym niż 230 [V] AC. 

Przewód zasilający dostarczony z urządzeniem jest zgodny z odpowiednimi przepisami. 
 

- Linia zasilająca musi być odpowiedniej wielkości odnośnie: 

1. poboru prądu maszyny, który jest wyszczególniony na jej tabliczce znamionowej, 

2. odległości pomiędzy maszyną a przyłączeniem do instalacji elektrycznej, w celu, 

aby spadek napięcia przy pełnym obciążeniu nie przekraczał 4% (10% podczas 

fazy startowej) w odniesieniu do nominalnych wartości napięcia na tabliczce 

znamionowej maszyny. 

 

- Użytkownik musi: 

1. zaopatrzyć się w przewód przyłączowy ze znormalizowaną wtyczką, 

2. podłączyć maszynę do określonej linii zasilania z 30 mA wyłącznikiem 

automatycznym, 

3. zainstalować na linii zasilającej bezpieczniki odpowiedniej wielkości, zgodne ze 

wskazaniami na ogólnym diagramie elektrycznym znajdującym się w niniejszym 

podręczniku, 

4. upewnić się, czy warsztat jest zaopatrzony w odpowiednie uziemienie. 

 

- W celu zapobiegania używaniu maszyny przez nieupoważniony personel, zaleca się 

wyłączać wtyczkę zasilającą, gdy maszyna stoi bezczynna przez długi okres czasu. 

 

- Jeśli maszyna jest podłączona bezpośrednio do płyty głównej bez oddzielnej wtyczki 

do gniazda przyłączeniowego, musi być zainstalowany wyłącznik, który będzie 

blokował maszynę, aby zapobiegać jej używania przez osoby nieupoważnione. 

 

 

 

                                                                    OSTRZEŻENIE 

Dla dobrej i bezpiecznej pracy maszyny wymagane jest odpowiednie uziemienie. NIGDY nie 

podłączać przewodu uziemienia do rur gazowych, wodnych, linii telefonicznych czy innych 

sieci zastępczych. 

 

 

 

 

 
OSTRZEŻENIE 

Przed podłączeniem wtyczki do zasilania panelu, upewnij się czy linia napięcia jest taka 

sama jak zasilanie określone na tabliczce znamionowej. 



 

 

 

5 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
 

OSTRZEŻENIE 

Nie przestrzeganie tych instrukcji oraz innych ostrzeżeń o niebezpieczeństwie może 

spowodować poważne obrażenia u operatora jak i u innych osób. Nie podłączać maszyny 

dopóki nie zostały zrozumiane wszystkie ostrzeżenia w tej instrukcji. 

 

Maszyna może być obsługiwana tylko przez wykwalifikowany i uprawniony personel. Za 

wykwalifikowanego operatora uważa się osobę, która przeczytała i zrozumiała wszystkie 

instrukcje producenta, oraz jest odpowiednio przeszkolona i zaznajomiona z przepisami BHP. 

 
Operatorom stanowczo zabrania się pracy pod wpływem alkoholu oraz leków mogących mieć 
wpływ na zdolność psychofizyczną. W przypadku leków przepisanych przez 
wykwalifikowanego lekarza bez żadnych przeciwwskazań, operator może  zostać 
dopuszczony do pracy pod następującymi warunkami: 

 

 operator musi być w stanie przeczytać i zrozumieć treść instrukcji obsługi. 

 należy się upewnić czy operator posiada dokładną wiedzę na temat możliwości i 

charakterystyki maszyny. 

 nie dopuszczać osób nie uprawnionych w pobliże pracy maszyny. 

 upewnić się czy wszyscy operatorzy są odpowiednio przeszkoleni i umieją obsługiwać 

maszynę prawidłowo i bezpiecznie, a także czy są dostatecznie nadzorowani podczas 

pracy. 

 nie dotykać przewodów pod napięciem, wnętrza silników elektrycznych oraz innego 

osprzętu elektrycznego zanim dopływ energii elektrycznej nie zostanie odcięty. 

 przeczytać instrukcję dokładnie i nauczyć się obsługiwać maszynę prawidłowo i 

bezpiecznie. 

 przechowywać instrukcje w pobliżu maszyny, gdzie może być łatwo dostępna w razie 

potrzeby wyjaśnień, lub konsultacji. 
 
 

                                                                      OSTRZEŻENIE 

Jakiekolwiek nieuprawnione zmiany dokonane w maszynie automatycznie zwalniają 

producenta od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia lub wypadków 

związanych z tymi zmianami. W szczególności manipulowanie lub usuwanie wyposażenia 

mającego na celu ochronę bezpieczeństwa jest naruszeniem przepisów w sprawie 

zapobiegania wypadkom w przemyśle. 



 

 

 

6 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

- Kompletny system do pomiaru kątów charakterystycznych pojazdu, złożony jest z 

czterech sensorów oraz jednostki centralnej. 

- Elektronika najnowszej generacji wykorzystująca technologię multiprocesorową. 

- Wymiana danych pomiędzy czujnikami a jednostką centralną;. 

• za pomocą częstotliwości radiowych, 

- Możliwość połączenia kablowego pomiędzy jednostką centralną i czujnikami lub 

modelu radiowego. 

- Pomiary mierzonych kątów za pomocą sensorów CCD. 

- Kąty skrętu mierzone bezpośrednio przez sensory, bez konieczności używania 

elektronicznych obrotnic. 

- Jednostka centralna wyposażona w: 

• komputer PC, 

• klawiaturę PC, 

• drukarkę atramentową (opcja), 

• monitor LCD (opcja). 
- Nowy, prosty i intuicyjny interfejs graficzny umożliwiający wybór dostępnych funkcji 

oraz wyświetlanie danych pomiarowych. 

- Kolejność operacji ustawiana według potrzeb użytkownika. 

- Program pracujący na platformie Windows®. 

- Inteligentna jednostka ładująca równocześnie cztery baterie sensorów. 

- Sensory zasilane wielokrotnie ładowalnymi bateriami Ni-Mh. 

- Sensory wyposażone w blok klawiszy, umożliwiający bezpośredni wybór funkcji z 

pozycji pracy. 

- Elektroniczne poziomowanie na każdym sensorze. 

- Pomoc łatwo dostępna z każdego poziomu programu przez wciśnięcie odpowiedniego 

przycisku. 

- Łatwo konfigurowalne ustawienie opcji (np.: mm/cale; °60,/°100,...) w granicach 

każdego kontekstu programu, za pomocą menu przez odpowiedni przycisk. 

- Główna baza danych, zawierająca ponad 20.000 pojazdów z dołączonymi danymi 

odnoszącymi się do kątów. 
- Osobista baza danych, zawierająca pojazdy oraz wprowadzone dane przez użytkownika 

używającego funkcji „wprowadź", „zmień", „usuń". 

- Pojazdy z głównej lub osobistej bazy danych wyświetlone w jednej liście w celu łatwiejszej 

konsultacji. 

- Możliwość odszukiwania pojazdów według danych z podwozia. 

- Możliwość zapisania zakresu operacji wykonanych na pojazdach („Baza danych klienta”). 

- Dwa programy kompensacji bicia kół (ROC): 

- „Podniesienie pojazdu” (3 punktowa metoda ROC) 

- możliwość równoczesnego wykonania na kilku kołach (z wyjątkiem dwóch kół 

po tej samej stronie); 

- możliwość w pełni zautomatyzowanego wykonania bez potrzeby wciskania 

jakichkolwiek przycisków. 

• „Przetoczenie pojazdu” (pusch mode ROC) 

- równoczesna kompensacja na czterech kołach za pomocą przetoczenia pojazdu 

o odległość odpowiadającą obrotowi koła o 90 °; 

- automatyczne oraz kierowane wykonanie kompensacji za pomocą kodera 

zamontowanego w każdym sensorze; 

- stosowany dla pojazdów z napędem 4WD. 



 

 

 

- Dostosowane okienka z różnym rozmieszczeniem grafik i części numerycznych. 

- Funkcja pomocy z wyświetlaczem animowanej grafiki wykonywanych zadań. 

- Pozostałe programy: 

• regulacja pojazdu z podniesionymi kołami (jack & hold); 

• obliczenie i regulacja krzywej zbieżności (opcjonalnie); 

• obliczenie tolerancji bazy danych i baza danych najnowszych modeli samochodów 

Mercedes, wybierana według wartości dostarczanych przez producenta 

(opcjonalnie); 

• elektroniczne określenie wartości wysokości, przydatne przy pomiarach 

samochodów francuskich (opcjonalnie); 

• obliczenie i regulacja wysokości obudowy przekładni kierowniczej; 

• regulacja położenia kierownicy. 

- Program kalibracji. 
- Programy użytkowe i diagnostyczne. 

- Szeroki zakres akcesoriów 



 

 

 

7 DANE TECHNICZNE 
 

- Zakres pomiarowy: (w setnych stopni) 

Kąt zbieżności kół………………………………………………………………±10,00° 

Kąt pochylenia kół……………………………………………………………....±10,00° 

Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy………………………………………….±30,00° 

Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy…………………………………………….±30,00° 

Kąt nierównoległości osi kół……………………………………………………±10,00° 

Kąt odchylenia osi geometrii od osi symetrii pojazdu………………………….±10,00° 

Kąt skrętu………………………………………………………………………..±10,00° 

Pełny kąt skrętu (z elektronicznymi obrotnicami)………………………………±99,99° 

- Maksymalna rozdzielczość…………………………………………….±0.01° (0.1 mm) 

- Zasilanie……………………………………………………(standard) 230V~ 50/60 Hz 

- Pobór mocy………………………………………………………………………500 W 

- Bezpiecznik sieci zasilania…………………………………………...3.15 A T -  250 V 

- Baterie czujników radiowych…1.2V, AA, 2000 - 3000 mAh, NiMH baterie ładowalne 

- Maksymalne wymiary: 

Jednostka sterująca………………………………………………….600x600x1550 mm 

Głowice………………………………………………………………895x170x310 mm 

- Waga (jednostka kontrolna z czterema głowicami) 

Jednostka sterująca…………………………………………………………….......65 kg 

Głowice……………………………………………………………………………18 kg 

- Komponenty elektryczne i elektroniczne………………………………………….20 kg 

- Poziom hałasu w warunkach roboczych…………………………………….<70 db (A) 



 

 

 

8 KĄTY CHARAKTERYSTYCZNE 
 

Urządzenie do pomiaru geometrii kół C200 jest przeznaczone do pomiaru 

charakterystycznych kątów geometrii ustawienia kół pojazdu mechanicznego. Kąty są 

mierzone za  pomocą  czterech  głowic  pomiarowych  wyposażonych  w  8  czujników  CCD 

z bezprzewodową transmisją danych. 

 

Urządzenie po wykonaniu pomiaru przedstawia następujące parametry: 

- zbieżność całkowita kół tylnych i przednich 

- zbieżność połówkowa kół tylnych i przednich 

- kąt pochylenia koła 

- kąt wyprzedzenie osi zwrotnicy 

- kąt pochylenia osi zwrotnicy 

- kąt odchylenia osi pojazdu od osi jazdy (śladowość) 

- nierównoległość osi (błąd symetrii) 

- maksymalny kąt skrętu 

- różnica  kątów skrętu kół 

- różnica rozstawu kół 

 

 

 ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ (CAŁKOWITA, POŁÓWKOWA) (rys.17) 
 

Zbieżność jest wartością wskazującą na wzajemne położenie względem siebie kół przednich 
albo tylnych. Wartości zbieżności są wartościami dodatnimi. Jeżeli koła skierowane są na 
zewnątrz mówimy o rozbieżności, występują wtedy wartości ujemne. Jeżeli kąty zbieżności 
koła lewego i prawego są sobie równe, to taki kąt jest nazywany kątem połówkowym 
zbieżności koła. Suma kątów zbieżności koła lewego i prawego jest zbieżnością całkowitą, 
wyrażoną w mierze kątowej. Prawidłowe ustawienie zbieżności albo rozbieżności zapewnia 
równoległy bieg kół, gdy pojazd jest w ruchu. Nieprawidłowe ustawienie może mieć wpływ 
na stabilność i kontrolowanie biegu pojazdu oraz na zużycie ogumienia. 
Jednostką pomiarową dla wartości zbieżności są stopnie lub milimetry. 

 

Rys.17 

 

 POCHYLENIE KÓŁ (rys.18) 
 

Pochylenia koła jest kątem odchylenia koła w stosunku do pionu. Pochylenie kół jest 
dodatnie, gdy górna część koła jest odchylona od pojazdu, jeżeli zaś koło pochylone jest do 
wewnątrz mówimy o pochyleniu ujemnym. 



 

 

 

Koła posiadające dodatnie pochylenie wykazują tendencję odbiegania od siebie podczas 
toczenia, natomiast koła o ujemnym pochyleniu tocząc się wskazują tendencję zbliżania się  
do siebie. 

Jednostką pomiarową dla wartości pochylenia kół jest stopień. 
 

Rys.18 

 

 KĄT WYPRZEDZENIA SWORZNIA ZWROTNICY (rys.19) 
 

Jest to kąt zawarty pomiędzy osią obrotu układu kierowniczego dla danego koła i prostą 
prostopadłą do osi wzdłużnej pojazdu. Dzięki kątowi wyprzedzenia sworznia zwrotnicy koła 
są ciągnięte, a nie przesuwane. Podczas skrętu wyzwalane są siły, które ustawiają koło 
ponownie w położeniu do jazdy na wprost. Pomiar następuje przy obróconych kołach o 10° 
lub 20°. 
Jednostką pomiarową jest stopień. 

 

Rys.19 

 

 

 KĄT POCHYLENIA SWORZNIA ZWROTNICY (rys.20) 
 

Jest to kąt o jaki pochylony jest od wewnątrz sworzeń zwrotnicy w stosunku do linii 
prostopadłej do osi poprzecznej pojazdu. Dzięki kątowi pochylenia sworznia zwrotnicy 
powstają siły powrotne, które w momencie wyjścia z zakrętu doprowadzają koła jezdne i koło 
kierownicy do położenia do jazdy na wprost. Kąt ten ułatwia skręcanie kół, jak również 
stabilizuje układ kierowniczy w przypadku uderzeń wynikających z nierówności jezdni. 
Pomiar następuje przy obróconych kołach o 10° lub 20°. 
Jednostką pomiarową jest stopień. 



 

 

 
 

 
Rys.20 

 

 RÓŻNICA KĄTÓW SKRĘTU KÓŁ (rys.21) 
 

Jest to różnica pomiędzy kołami przednimi, a osią symetrii pojazdu, przy skręcie kół 
kierownicą. Drążki kierownicze są tak skonstruowane, że koło wewnętrzne podczas skrętu 
zatacza mniejszy promień, aby zapewnić jak najmniejsze ścieranie opon. Oś jest 
konwencjonalnie mierzona na kołach skręconych do wewnątrz pod kątem 20°. 

Jednostką pomiarową jest stopień. 
 

Rys.21 

 

 

 KĄT NIERÓWNOLEGŁOŚCI OSI KÓŁ (rys.22) 
 

Ten pomiar wskazuje różnicę w pozycji jednego koła w odniesieniu do drugiego na 
prostopadłej osi wzdłużnej pojazdu (ukośne ustawienie kół). Innymi słowy jest to odległość o 
jaką przesunięte jest do przodu albo do tyłu jedno koło w stosunku do drugiego znajdującego 
się na tej samej osi. Kąt ten jest mierzony na przedniej i tylnej osi pojazdu, chociaż tylny kąt 
nierównoległości osi kół nie może być mylony z kątem odchylenia osi pojazdu. 
Jednostką pomiarową jest stopień. 



 

 

 
 

 
Rys.22 

 
 

 KĄT NIERÓWNOLEGŁOŚCI OSI KÓŁ (rys.23) 
 

Ten kąt jest zawarty pomiędzy osią symetrii pojazdu i kierunkiem jazdy tylnej osi 
(geometryczna oś jazdy). Jednostką pomiarową jest stopień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.23 



 

 

 

9 GŁÓWNE PODZESPOŁY URZĄDZENIA C200 
 

                                                                      OSTRZEŻENIE 

Najlepszym sposobem zapobiegania wypadkom i uzyskania najlepszych osiągnięć maszyny jest 

pewność, że wszyscy operatorzy znają jej obsługę. 

Naucz się wszystkich funkcji i poznaj ich komendy. Uważnie sprawdź czy wszystkie funkcje maszyny 

pracują poprawnie. 

Aby uniknąć wypadków i uszkodzeń maszyna musi być zainstalowana właściwie, 

obsługiwana poprawnie i regularnie kontrolowana. 

 
 

9.1 JEDNOSTKA CENTRALNA (rys.24) 

1. Monitor 

2. Drukarka 

3. Komputer 

4. Klawiatura 

5. Głowice pomiarowe 

6. Przegroda głowic 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

9.2 GŁOWICE POMIAROWE 

Głowice pomiarowe (rys.25) tego urządzenia nie potrzebują kabli, ponieważ korzystają z 
nowoczesnej technologii CCD. Kąty są mierzone za pomocą 8 sensorów optycznych CCD, a 
dane są przesyłane z głowic pomiarowych do jednostki centralnej dzięki komunikacji 
radiowej. 

Każda głowica pomiarowa jest wyposażona w ładowalne baterie, które w pełni naładowane, 
mogą działać w przybliżeniu 8 godzin. Baterie mogą być naładowane poprzez specjalne 
przewody podłączane do jednostki centralnej. 
Aby uniknąć rozładowania się baterii, głowice automatycznie wyłączają się po około 5 -10 
minutach nieaktywności, pozostawiając w pamięci obliczane do tego czasu dane. W razie 
automatycznego wyłączenia słyszalne jest ostrzeżenie dźwiękowe, aby poinformować 
operatora. Każda głowica musi być ustawiona wyłącznie na kole pojazdu wskazanym na 
tabliczce znamionowej umieszczonej na głowicy. 

 

1. Klawiatura 
2. Złącze do ładowania baterii poprzez specjalny przewód 
3. Komora na baterie 
4. Wzdłużne sesnory optyczne CCD 
5. Poprzeczne sensory optyczne CCD 
6. Otwór na sworzeń uchwytu na koła 
7. Przycisk uwalniający głowice pomiarową 
8. Trzpień blokujący głowicę pomiarową 

 

 



 

 

 

Na rysunku 26 przedstawiono budowę klawiatury głowicy pomiarowej. 
 

Rys.26 

 

 
 

 

SYMBOL 

 

OPIS FUNKCJI 

 

 

Przycisk ZASILANIA. Powoduje włączenie lub wyłaczenie głowicy 

(informuje o tym dioda nad przyciskiem). 

 

 

Przycisk KOMPENSACJI. Rozpoczyna procedurę kompensacji 

(dioda nad przyciskiem zaczyna pulsować, gdy program przechodzi do 

do kompensacji). 

 
 

 

Diodowy wskaźnik POZIOMU głowicy. 

 

Stan naładowania baterii jest wskazywany przez dwie diody znajdujące się w złaczu do 

ładowania baterii (2, rys.25). Jeżeli aktywna jest zielona dioda oznacza to ładowanie baterii w 

trakcie; pomarańczowa oznacza problem z ładowaniem; dwie diody włączone i działająca 

głowica oznacza naładowanie baterii, natomiast dwie diody wyłączone i niedziałająca głowica 

są oznaką uszkodzenia baterii lub ich brak. 

 
 

9.3 POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE 

1. Obrotnice dzięki naniesionej podziałce umożliwiają odczytywania kąta skrętu kół. 

Jednocześnie obrotowy talerz umożliwia płynne skręcanie kołami. Obrotowa płyta o 

średnicy równej 250 mm oraz maksymalnym obciążeniu 1000kg jest blokowana w 

położeniu zerowym przy pomocy odpowiednich blokad dostarczonych wraz o 

obrotnicami. 



 

 

 

2. Standardowe uchwyty kół są typu 4-punktowego przeznaczone do kół stalowych i 

aluminiowych w zakresie od 10” do 21”. Opcjonalnie można poszerzyć zakres do 26”. 

3. Pazurki do chwytania kół. 

4. Przewody do ładowania głowic. 

5. Blokada hamulców jest elementem pomocniczym mającym za zadanie zablokowanie 

kół jezdnych poprzez blokadę pedału hamulca w dolnym położeniu. W celu 

unieruchomienia pojazdu podczas całego procesu pomiarowego, przedstawioną 

blokadą wywieramy nacisk na pedał hamulca, a następnie blokujemy ją przy pomocy 

przesuwnej blachy o fotel kierowcy. 

6. Blokada kierownicy jest również elementem pomocniczym służącym do  

zablokowania koła kierownicy w pozycji „do jazdy na wprost” podczas pomiaru i 

regulacji. Aby zablokować kierownicę należy poniższą blokadę rozeprzeć pomiędzy 

siedzeniem kierowcy, a kołem kierownicy. 



 

 

 

10 PRZYGOTOWANIE POJAZDU DO POMIARU I USTAWIENIA 
GEOMETRII KÓŁ 

 
Podczas pomiaru badany samochód powinien być ustawiony na specjalnie przygotowanym 

stanowisku pomiarowym, którego falistość nie powinna przekroczyć 2-3 mm, a odchylenie od 

poziomu nie powinno przekroczyć wartości 3 mm/m. Do pomiaru można wykorzystać 

specjalistyczny podnośnik diagnostyczny wyposażony w płyty rolkowe, rozluźniające tylne 

zawieszenie oraz obrotnice pod przednie koła. Pomiar można również przeprowadzić na ławie 

pomiarowej np. na kanale przeglądowym. Takie stanowisko należy wyposażyć w obrotnice 

oraz płyty rozluźniające, obydwa elementy mogą być zamontowane w specjalnie wykonanych 

zagłębieniach lub mogą być zamontowane do ławy pomiarowej, doposażonej o najazdy 

odpowiednio do obrotnic i płyt rolkowych. Podczas montażu płyt i obrotnic należy pamiętać o 

ich wypoziomowaniu z dokładnością podaną powyżej. 

Sprawdzić stan elementów sprężystych i tłumiących zawieszenia, poprzez kilkakrotne 

delikatne naciśnięcie ręką na przód i tył pojazdu. Następnie sprawdzić czy po kilku 

wahnięciach nadwozia pojazd ustabilizuje się w pozycji poziomej, w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości występujące usterki usunąć przed dokonaniem pomiarów. 
 

Sprawdzić czy nie występuje nadmierny luz w układzie zawieszenia i w układzie 

kierowniczym. W przypadku stwierdzenia usterek należy je usunąć przed dokonaniem 

pomiarów. 
 

Sprawdzić rozmiar opon i skontrolować ciśnienie w ogumieniu, aby ciśnienie w nie 

nagrzanych oponach i rozmiar opon był zgodny z zaleceniami producenta badanego pojazdu. 

W razie potrzeby skorygować wartość ciśnienia. 
 

Skontrolować czy nie występują nadmierne bicia promieniowe lub osiowe kół, czy obręcze 

felg nie są zdeformowane. W przypadku stwierdzenia powyższych nieprawidłowości, w celu 

przeprowadzenia pomiaru uszkodzone koło zamienić z kołem zapasowym. 
 

Ustawić pojazd na stanowisku pomiarowym pamiętając o tym aby przednie koła były na 

środku zablokowanych obrotnic, a tylne na środku płyt rozluźniających. 
 

Po prawidłowym ułożeniu samochodu pozostawić pojazd z dźwignią biegów w położeniu 

„luz” oraz ze zwolnionym hamulcem ręcznym. 
 

Doprowadzić do prawidłowego ułożenia zawieszenia poprzez delikatne, kilkukrotne ugięcie 

nadwozia. Wizualnie ustawić koło kierownicy w kierunku do jazdy na wprost. 
 

Zamontować uchwyty z głowicami na kołach i zablokować zaciski na obręczach używając 
pokręteł. Dla obręczy stalowych lub niskoprofilowych zaciski powinny być zabezpieczone od 
wewnątrz (1, rys.27); w przypadku obręczy stopowych zabezpieczyć zaciski od zewnątrz (2, 
rys.27); dla obręczy z plastikowymi osłonami zabezpieczyć zaciski od wewnątrz 
odwróconymi szpilkami (3, rys.27). 

 

Jeśli to konieczne, można uderzyć delikatnie zaciski kół, aby dopasować nos zacisku 
pomiędzy obręczą a obrzeżem opony. 

 

Umieścić głowice na sworzniu zacisków samocentrujących tak, aby znalazły się we  
właściwej pozycji. 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

11 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE MASZYNY 
 

11.1 JEDNOSTKA CENTRALNA 

Włącz komputer PC i poczekaj na pojawienie się ekranu głównego (rys.28). 
 

Rys.28 

 

 
 

Aby prawidłowo wyłączyć urządzenie: 

- powróć do ekranu pojawiającego się po uruchomieniu programu (rys.28) wciśnij 
przycisk "F10" 

- potwierdź wybierając "F2" (rys.29) 

- poczekaj, aż komputer się wyłączy. 
 

Rys.29 



 

 

 

 

 
 

UWAGA 

Nigdy nie wyłączaj urządzenia, gdy na ekranie znajduje się inna strona niż strona z logo, 

ponieważ takie działanie może spowodować uszkodzenie komputera. W przypadku takiego 

zdarzenia, podczas ponownego włączenia komputera oprogramowanie zażąda od 

użytkownika wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku, aby wykonać operację "SCANDISK". 

Operacja ta wykonywana jest w celu sprawdzenia czy komputer nie uległ uszkodzeniu oraz, 

jeśli to konieczne, zmodyfikowania niektórych plików, które mogły zostać uszkodzone. Pod 

koniec całego procesu, jeśli program został uruchomiony normalnie, nie pojawią się żadne 

problemy. Natomiast, jeśli pojawia się jakakolwiek wiadomość, która blokuje procedurę 

uruchamiania programu, skontaktuj się z najbliższym serwisem. 

 

 

11.2 GŁOWICE POMIAROWE 

Włącz głowice pomiarowe wciskając przycisk zasilający znajdujący się na klawiaturze 

(rys.26). Zielona dioda LED wskazuje, że głowica jest włączona. Aby wyłączyć głowicę 

należy wcisnąć ten sam przycisk zasilający. 

Głowice pomiarowe mogą również wyłączyć się automatycznie ("auto wyłączenie") za 

pomocą specjalnej procedury oprogramowania, w następujących przypadkach (tylko dla 

czujników zasilanych bateriami): 

- jeśli sprzęt był nieaktywny przez około 5 minut, bez komunikacji pomiędzy 

czujnikami i jednostką centralną oraz bez wciśniętych przycisków czujników 

- jeśli sprzęt był nieaktywny przez około 10 minut, bez nagrywania kątów i/lub 

wciśniętym 

klawiszem czujników lub jednostki centralnej, 

- gdy poziom mocy baterii spada poniżej minimalnej wartości wymaganej dla operacji 

(tylko dla czujników radiowych) 

 

Dla prawidłowej i optymalnej pracy baterii głowic pomiarowych, zalecane jest aby 

systematycznie co jakiś czas rozładowywać je do tzw. „zera”. Producent zaleca co 15-30 dni 

w zależności od ilości cykli ładowań (im częściej ładowane baterie tym częściej należy je 

rozładowywać). Aby całkowicie rozładować baterie, pozostaw włączone głowice i ustaw w 

programie opcję testu głowic. 

W pełni naładowane baterie wytrzymują do 8 godzin ciągłej pracy. 



 

 

 

12 WARUNKI OGÓLNE 
 

Prosty interfejs urządzenia powoduje, że nauka obsługi jest szybka i łatwa. Procedury obsługi 

są ogólnie ujednolicone w całym programie tak, jak przedstawiono to poniżej. 

 

 

12.1 FUNKCJE WYBORU 

Funkcje dostępne w każdym kontekście programu są ukazane jako specjalne ikony na pasku 
menu na dole ekranu. Aby wybrać określoną funkcję wciśnij przycisk (od F1 do F10) 
wskazany przez określoną ikonę. 
Aby umożliwić i ułatwić używanie urządzenia, każdy przycisk ma funkcje identyczne w 
odniesieniu do tego samego typu polecenia w różnych kontekstach programu. 

 

W szczególności: 

- F1   przywołuje wbudowaną „Pomoc”. 

- F2 równoznaczny z „Esc”, umożliwia powrót do poprzedniego ekranu, z wyjątkiem 

ekranu rozpoczynającego, w przypadku którego powoduje opuszczenie programu i 

powrót do Windows. 

- F3   równoznaczny z „Enter”, umożliwia przejście do następnego ekranu. 

- F4 przywołuje ekran stanu ustawień, podzielony na logiczne grupy. Na przykład: 

jednostki pomiarowe, rozkład pomiaru danych itd. Opcje pokazywane są zależnie od 

kontekstu w stosunku do punktu programu, w którym przycisk F4 został wciśnięty. 

- F10 powoduje powrót do ekranu rozpoczynającego. Wciśnięcie tego przycisku, gdy 

monitor wyświetla ekran rozpoczynający, powoduje poprawne wyłączenie obydwu 

programów (programu obsługującego urządzenie do pomiaru geometrii oraz systemu 

Windows) i zamknięcie systemu PC. 

- F5 - F9  funkcje tych przycisków mogą w granicach programu zmieniać się zależnie  

od kontekstu 

 

 

12.2 PRZESUWANIE POZYCJI NA LIŚCIE 

Aby przesunąć i wybrać pozycje z listy (menu), takie jak baza danych, używaj kursorów na 

klawiaturze ↓,↑ i przycisków (Page Up/Down). Czasami wartości te mogą być wybierane 

poprzez przesuwanie w górę i w dół pomiędzy polami za pomocą klawiszy F5 i F6. W 

niektórych przypadkach pozycja może zostać wybrana bezpośrednio przez wpisanie na 

klawiaturze pierwszej litery. 

 

 

12.3 USTAWIENIA OPCJI 

Opcje pojawiające się na ekranie zmienia się przez wciśnięcie przycisków F4 i F5, użyj 

przycisków "Tab", "Shift" + "Tab" aby przesunąć się z jednej grupy opcji do następnej i 

kursory ↓,↑ aby przesuwać indywidualne opcje w granicach wybranej grupy. 

Wciśnij klawisz F3 aby opuścić okno ustawiania (Setup) i zachować zmiany. 

Kiedy system żąda potwierdzenia wyboru, można: 

- wybrać F2 jeżeli nie chcemy zachować zmian, 

- wybrać F3 aby potwierdzić dokonane ustawienia, 

- wybrać F4 aby porzucić procedurę zapisu i pozostać w oknie ustawień. 

Tabela poniżej wskazuje różne ikony oraz odpowiadające im funkcje. 

Każda ikona informuje również o zastosowanym klawiszu funkcyjnym. 



 

 

 

 

 

SYMBOL OPIS FUNKCJI 
 

 

Przywołanie Pomocy 
 

 

Opuszczenie Pomocy 
 

 

Opuszczenie programu i powrót do pulpitu Windows (dostępne tylko z okna 

startowego) 
 

Powrót do poprzedniego ekranu 
 

 

Opuszczenie okna potwierdzeń bez zachowywania zmian ustawień (dostępne 

tylko w oknie potwierdzeń) 
 

Opuszczenie okna potwierdzeń z zachowaniem zmian ustawień 
 

 

Nierównomierność zbieżności 
 

 

Regulacja nierównomierności zbieżności 
 

 

Przejście do następnego ekranu 
 

 

Opuszczenie okna potwierdzeń z zachowaniem zmian ustawień (dostępne 

tylko w oknie potwierdzeń) 
 

Opuszczenie okna potwierdzeń i potwierdzenie dokonanego wyboru 
 

 

Porzucenie okna potwierdzeń i powrót do pracy lub wyboru ustawień 

(dostępne tylko w oknie potwierdzeń) 
 

Resetowanie licznika wykonanych pomiarów 
 

 

Przywołanie ekranu wyświetlającego stan ustawień (okno główne); 

przywołanie okna związanego z kontekstem (w oknie roboczym) 
 

Opuszczenie okna potwierdzeń bez zapisu zmian 



 

 

 

 

 

Opuszczenie okna potwierdzeń z zapisem zmian 
 

 

Porzucenie okna potwierdzeń i powrót do pracy lub wyboru ustawień 

(dostępne tylko w oknie potwierdzeń) 
 

Automatyczna identyfikacja modułu radiowego 
 

 

 

Ustawienia sterowania modułem radiowym jednostki centralnej 
 

 
 

Ustawienia sterowania modułem radiowym czujników głowic 
 

 
 

Zmniejszenie rozmiaru średnicy obręczy koła 
 

 

Przewijanie w dół do następnej pozycji na liście (dostępne tylko w oknie z 

listą opcji) 
 

Pomiar odpowiedniej osi pojazdu przy podniesionych kołach 
 

 

Zakończenie pomiaru osi pojazdu przy podniesionych kołach 
 

 

Wyświetlenie następnej strony - okna które zawierają dłuższe opisy dzielone 

są na strony (np. Pomoc) 
 

Wyświetlenie okna karty (dostępne tylko w oknie diagnostycznym) 
 

 

Wyświetlenie okna zarządzania wynikami pracy 
 

 

Kasowanie aktualnie zapisanych w pamięci wartości kątów kierownicy 
 

 

Włączenie/wyłączenie funkcji pomiaru maksymalnego kąta skrętu (dostępne 

tylko w przypadku używania obrotnic elektronicznych) 
 

Drukowanie aktualnej strony 



 

 

 
 

  

Tworzenie kopi zapasowej danych programu 

  

Odtworzenie kopi zapasowej danych programu 

  

Zapis ustawień tworzenia kopi zapasowej 

  

Ustawienie standardowej komunikacji radiowej 2.4 GHz 

  

Przełączanie pomiędzy wynikami kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, 

całkowitą zbieżnością i nierównoległością osi (dotyczy przedniej osi) 

  

Przełączanie pomiędzy wynikami kąta pochylenia, różnicą rozstawu osi 

pojazdu i nierównoległością osi (dotyczy osi tylnej) 

  

Dostęp do procedury aktualizacji oprogramowania o dodatkowe programy, 

za pomocą karty (procedura serwisowa) 

  

Uruchamia procedurę przednich spojlerów (aktywny tylko gdy przednie 

poprzeczne sensory nie komunikują się) 

  

Uruchamia procedurę kalibracji zera 

  

Kasuje wybrane dane (marka, pojazd, klient) 

  

Wgranie danych ostatniego klienta zapisanych w pamięci 

  

Brak jakichkolwiek danych do wgrania 

  

Zwiększenie rozmiaru średnicy obręczy koła 

  

Przewijanie w górę do następnej pozycji na liście (dostępne tylko w oknie z 

listą opcji) 

  

Przywołanie okna umożliwiającego modyfikację danych klienta, pojazdu 

  

Wyszukiwanie w zapisanej bazie danych (marka, pojazd, klient) po 

określonych informacjach np. nr.rej., klient lub operator 



 

 

 
 

  

Wymiana danych pomiędzy komputerem a (opcjonalnie) urządzeniem do 

pomiaru wysokości podwozia i kątów 

  

Wyświetlenie okna z danymi pojazdu 

  

Uruchamia procedurę tylnych spojlerów (aktywny tylko gdy tylne 

poprzeczne sensory nie komunikują się) 

  

Wyświetla okno z ustawieniami pojazdu, pokazuje jak regulować 

poszczególne kąty w pojeździe 

  

Rozpoczyna procedurę zerowania czujników i pełna kalibracje głowic 

  

Usuwa wybrane lub wprowadzone przez użytkownika dane (marka, pojazd, 

klient) 

  

Otwiera okno zarządzania danymi klienta 

  

Drukowanie wyników końcowych 

  

Ustawienie danych pomiarowych podwozia w milimetrach 

  

Ustawienie danych pomiarowych podwozia w stopniach 

  

Wykonuje procedurę sprawdzania kalibracji elektronicznej głowic 

  

Wyświetla okno do wpisania nowego klienta, pojazdu 

  

Wyświetla okno ustawiania modułu radiowego 

  

Otwiera okno zarządzania danymi operatora 

  

Wyświetla okno z lista aktywnych okienek – przydatne do przełączania 

pomiędzy oknami 

  

Program serwisowy (demo, kierownica, kalibracja, test, serwis) 



 

 

 
 

  

Przywołuje okno wyboru pojazdu z bazy danych 

  

Wykonuje procedurę sprawdzania kalibracji mechanicznej głowic 

  

„Szybki pomiar” z pominięciem bazy pojazdów 

  

Zablokowanie danych w celu umożliwienia wypoziomowania głowic 

  

Odblokowanie wcześniej zablokowanych danych 

  

Otwarcie i modyfikacja aktualnych danych klienta i pojazdu 

  

Przerwanie aktualnego pomiaru i powrót do strony głównej 

  

Wyjście z programu głównego i z Windowsa – procedura wyłączania 

(dostępna tylko z ekranu startowego) 

  

Powrót do okna, które otwiera listę opcji (dostępne tylko w oknach z listą 

opcji) 
 

Tabela poniżej wskazuje różne ikony oraz odpowiadające im funkcje. Każda ikona informuje 
również o zastosowanym klawiszu funkcyjnym, które otwiera listę opcji (dostępne tylko w 
oknach z listą opcji). 

 

 

MENU DOSTĘPNE W OBSZARZE ROBOCZYM 

 

SYMBOL 

 

OPIS FUNKCJI 

  

Podsumowanie danych: (Wyświetla okno podsumowujące dostępne dane 

dla aktualnego pojazdu) 

  

Baza danych: (Wyświetla okno wyboru pojazdu z bazy danych) 

  

Podsumowanie bazy danych: (Wyświetla okno z danymi nastawczymi 

aktualnego pojazdu pobranymi z bazy danych) 



 

 

 

 

 

Kąt skrętu: (Wyświetla okno do pomiaru kąta wyprzedzenia sworznia 

zwrotnicy, kąta pochylenia sworznia i maksymalnego kąta skrętu) 
 

Tylna oś: (Wyświetla okno pomiaru danych tylnej osi) 
 

 

Przednia oś: (Wyświetla okno pomiaru danych przedniej osi) 
 

 

Obciążenie i paliwo: (Wyświetla okno z informacjami na temat  

obciążenia pojazdu i stanu paliwa – dostępne tylko dla pojazdów które  

tego wymagają) 
 

Rozstaw osi: (Wyświetla okno zawierające pomiary rozstawu osi i 

wymiary osi dla badanego pojazdu) 
 

Poprzednie pomiary: (Wyświetla okno z listą zapisanych poprzednich 

pomiarów w celu porównania z aktualnym) 
 

Nierównomierność zbieżności: (Wyświetla okno do ustawiania 

nierównomierności zbieżności) 
 

MENU DOSTĘPNE W OBSZARZE SERWISOWYM 
 

 

SYMBOL OPIS FUNKCJI 
 

 

Demo: (Ustawia program w wersję demo, bez użycia głowic) 
 

 

Ustawianie układu kierowniczego: (Rozpoczyna procedurę ustawiania 

kierownicy) 
 

Kalibracja czujników głowic: (Wyświetla okno wyboru czujników  

głowic oraz procedury kalibracji) 
 

Test czujników głowic: (Wyświetla okno testu czujników głowic) 
 

 

Pomoc techniczna: (Wyświetla okno diagnostyki, ustawienia czujników, 

odczyt ustawień karty smart oraz ustawienia modułu radiowego) 
 

Licznik wykonanych pomiarów: (Wyświetla informacje na temat ilości 

wykonanych pomiarów przez urządzenie – funkcja blokowana hasłem) 



 

 

 

 

 

Regulacja radarowego systemu kontroli odległości: (Wyświetla okno 

regulacji czujników odległości) – funkcja opcjonalna 
 

Zapis danych: (Wyświetla okno z manualna lub automatyczna procedurą 

zapisu danych) 
 

Odczyt danych: (Wyświetla okno z procedurą odczytu zapisanych 

danych) 
 

MENU DOSTĘPNE W OBSZARZE KOMPENSACJI 
 

 

SYMBOL OPIS FUNKCJI 
 

Kompensacja 3-punktowa: (Procedura ta zapisuje trzy pozycje dla 

każdego koła: 0-90-180°). Wykonywana jest na podniesionym pojeździe. 

Kompensując jedno koło pozostałe nie muszą mieć założonych głowic. 

Kompensacja przez przetoczenie: (Procedura ta nakazuje przetoczenie 

pojazdu o 90° w tył i o tyle samo do przodu. Nie wymaga ona podnoszenia 

pojazdu.) 
 

Ominięcie kompensacji: (Procedura pomija kompensację i przechodzi do 

okna roboczego) 

Wczytanie kompensacji: (Przywraca dane z ostatnio przeprowadzonej 

kompensacji. Zwykle używana gdy chcemy przywołać dane kompensacji 

bez jej ponownego wykonywania, np. podczas utraty zasilania urządzenia) 
 

MENU DOSTĘPNE W OBSZARZE STEROWANIA RADIOWEGO 
 

 

SYMBOL OPIS FUNKCJI 
 

Automatyczne wyszukiwanie modułu radiowego: (Otwiera okno w celu 

automatycznej identyfikacji modułu radiowego podłączonego do 

urządzenia) 
 

2.4 GHz moduł serwisowy: (Otwiera okno w celu sprawdzenia  

urządzenia i czujnika modułu radiowego dla częstotliwości 2.4 GHz) 



 

 

 

13 EKRAN BŁĘDU 
 

W przypadku pojawienia się błędu komunikacji (głowica jest wyłączona) lub pomiaru 

(przeszkoda pomiędzy dwoma czujnikami), wyświetli się ekran pokazany na rysunku 30. 

Ilustracja pokazuje dwie osie pojazdu, z linią i strzałką wskazującą czujniki, na których 

wystąpił błąd. W takim przypadku należy usunąć przyczynę błędu aby móc dalej pracować 

(włączyć czujniki lub oczyści pole ich działania). Jeśli to nie pomoże należy powrócić do 

menu głównego i opuścić program a następnie wezwać serwis. 

Podczas pracy w funkcji demo (bez czujników), program ignoruje błędy pomiaru i transmisji 

danych ze względu na brak czujników. 

Aby przejść do funkcji demo należy z ekranu startowego wybrać F8 (obszar serwisowy) a 

następnie żądaną funkcję. W tej sytuacji w prawym górnym rogu wyświetlana jest specjalna 

ikona a dane pomiarowe są przypadkowymi danym. W celu powrotu do statusu roboczego 

maszyny należy powtórzyć taką samą procedurę. 
 

Rys.30 



 

 

 

14 EKRAN STARTOWY 
 

W ekranie startowym aktywne są następujące funkcje (rys.31): 

- F1 pomoc 

- F2 wyjście z programu do systemu Windows - należy wpisać EXIT (rys.26b) 

- F3 przejście do następnego ekranu (można także nacisnąć klawisz Enter) 

- F4 ustawienia programu (jednostki, język itd.) 

- F6 wgranie ostatniego zapisanego pomiaru 

- F8 program serwisowy (demo, kalibracja itd.) 

- F9 „Szybki pomiar” – z pominięciem bazy pojazdów 

- F10 wyjście z programu i zamknięcie systemu Windows (wyłączenie komputera) 
 

Rys.31 

 

 

 

W ekranie startowym funkcja F4 pokazuje wszystkie dostępne ustawienia, które można 
skonfigurować przed rozpoczęciem procedury pomiaru geometrii pojazdu. W pozostałych 
oknach roboczych, wybierając funkcję F4 można wyświetlić/ustawić opcje odpowiednie dla 
aktualnego okna roboczego. 



 

 

 

15 OKNO ROBOCZE 

Ekran ten pojawia się automatycznie, jeśli w opcjach menu baza danych pojazdów została 

ustawiona jako kolejna operacja po wyświetlaniu ekranu startowego. 

Aby wybrać markę pojazdu postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w rozdziale "Uwagi 

ogólne". 
 

Rys.32 
 

W oknie tym dostępne są następujące funkcje (rys.32): 

- F1 pomoc 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 (lub Enter) przejście do następnego ekranu 

- F4 konfiguracja programu 

 Jednostki pomiarowe 

 Ciśnienie (Bar, Psi) 

 Mile/kilometry na zegarze 

 Okno robocze 

 Tryb minimalny 

 Tryb pełny 

- F5 zarządzanie wynikami pracy 

- F6 zarządzanie danymi pojazdu 

- F7 zarządzanie danymi klienta 

- F8 zarządzanie danymi operatora 

- F9 wybór pojazdu z bazy danych 

- F10 powrót do strony głównej 

 
Podczas wprowadzania danych klienta i pojazdu, program sprawdza czy dane te istnieją już w 

pliku. Jeżeli powyższe dane wprowadzane są po raz pierwszy, system żąda określenia czy 

maja one być zapisane. Jeżeli wprowadzane informacje już istnieją, strona zostanie 

automatycznie uzupełniona poprzednimi danymi. 



 

 

 

16 ZARZĄDZANIE OKNEM ROBOCZYM 
 

Aby otworzyć okno należy wcisnąć klawisz F5 z okna roboczego. 
Ukaże się wtedy lista zapisanych pomiarów w pliku. 

 
 

W tym ekranie są aktywne następujące funkcje (rys.33): 

- F1 pomoc 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 (lub Enter) potwierdzenie wyboru operacji i przejście do następnego ekranu 

- F4 konfiguracja programu: 

 Data; 

 Klient; 

 Numer rej. pojazdu; 

 Operator; 

 Numer zamówienia 

- F5 wydruk 
- F6 zaawansowane wyszukiwanie zapisanymi pomiarami (filtrowanie) 

- F7 kasowanie wybranych pomiarów 

- F10 powrót do strony rozpoczynającej 
 

 

Rys.33 



 

 

 

17 OKNO WYBORU ZAPISANYCH POJAZDÓW 
 

Aby otworzyć okno należy wcisnąć klawisz F6 z okna roboczego. 
Wyświetlona zostanie lista zapisanych pojazdów (rys.34). 

 

 
 

Rys.34 

 

W ekranie tym dostępne są funkcje: 

- F1 pomoc 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 (lub Enter) potwierdzenie wyboru operacji i przejście do następnego ekranu 

- F5 wydruk 

- F6 edycja danych pojazdu wybranego z listy 

- F7 kasowanie wybranych pomiarów 

- F8 wprowadzenie nowego pojazdu 

- F10 powrót do strony rozpoczynającej 



 

 

 

18 OKNO WYBORU ZAPISANYCH KLIENTÓW 
 

Aby otworzyć okno należy wcisnąć klawisz F7 z okna rozpoczynającego. 

Wyświetlona zostanie lista klientów dostępnych w pliku (rys.35). 
 

 

 
 

Rys.35 

 

 

 

 

W ekranie tym dostępne są funkcje: 

- F1 pomoc 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 (lub Enter) potwierdzenie wyboru operacji i przejście do następnego ekranu 

- F5 wydruk 

- F6 edycja danych klienta wybranego z listy 

- F7 kasowanie danych klienta 

- F8 wprowadzenie nowego klienta 

- F10 powrót do strony rozpoczynającej 



 

 

 

19 OKNO WYBORU OPERATORA 
 

Aby otworzyć okno należy wcisnąć klawisz F8 z okna rozpoczynającego. 

Wyświetlona zostanie lista operatorów dostępnych w pliku (rys.36). 
 

 

 

 
 

Rys.36 

 

 

W ekranie tym dostępne są funkcje: 

- F1 pomoc 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 (lub Enter) potwierdzenie wyboru operacji i przejście do następnego ekranu 

- F5 wydruk 

- F6 edycja danych operatora wybranego z listy 

- F7 kasowanie danych operatora 

- F8 wprowadzenie nowego operatora 

- F10 powrót do strony rozpoczynającej 



 

 

 

20 OKNO MODYFIKACJI I WPROWADZANIA DANYCH 
 

 
Okna te odnoszą się do: 

- Marek pojazdów w bazie danych (marki wprowadzone przez operatora) 

- Modeli pojazdów w bazie danych (modele wprowadzone przez operatora) 

- Klientów w pliku 

- Pojazdów w pliku 

- Operatorów w pliku 

 

Aby wprowadzić lub nanieść zmiany, należy: 

- wybrać  pole, które ma  być  zmieniane/wprowadzone, używając klawiszy „Tab"    lub 

„Shift" + „Tab" (jeżeli okno zawiera więcej niż jedno pole) 

- wprowadzić nowe wartości/opis 

- potwierdź prawidłowe wartości 
 

Aby potwierdzić dokonane zmiany i opuścić okno, należy: 

- wcisnąć klawisz F3 - pojawi się żądanie potwierdzenia zachowania zmian 

- wcisnąć F3, aby potwierdzić 

Jeżeli nie chcemy zapisywać dokonanych zmian należy wcisnąć klawisz F2. 
 

Dane nowych klientów lub nowych pojazdów mogą być także wprowadzane na końcu 

procedury pomiaru geometrii pojazdu lub jej regulacji (rys.37). 

Rys.37 



 

 

 

21 OKNO WYBORU MARKI I MODELU POJAZDU 
 

Aby otworzyć okno należy wcisnąć klawisz F3 (lub Enter) z menu głównego. 

 

 

W oknie tym aktywne są następujące funkcje (rys. 38, 38a, 38b): 

 

- F1 pomoc 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 (lub Enter): potwierdzenie wyboru marki i modelu pojazdu 

- F4 konfiguracja: 

 Marka/model 

 wszystkie dostępne marki; 

 marki tylko z pierwotnej bazy danych; 

 marki tylko zdefiniowane przez użytkownika w osobistej bazie danych 

 Rynki 

 Argentyna 

 Brazylia 

 Chiny 

 Europa 

 Japonia 

 Korea 

 Azja 

 Afryka Północna 

 Ameryka Północna 

 Oceania 

 Afryka Południowa 

 Ameryka Południowa 

 Kolejność listy 

 alfabetyczna 

 według daty 

 Opis pojazdu 

 handlowy 

 producent 

- F6 edycja   poprzednio   wprowadzonego   pojazdu   (funkcja   aktywna  tylko  dla 

pojazdów wprowadzonych przez użytkownika) 

- F7 usunięcie  poprzednio  wprowadzonego  pojazdu  (funkcja  aktywna  tylko  dla 

pojazdów wprowadzonych przez użytkownika) 
- F8 wprowadzenie nowego pojazdu (zobacz rozdział „Okno 

wprowadzania/zmian”) 

- F10 powrót do menu głównego 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.38 

 

 

Rys.38a  

 
Rys.38b 



 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

W celu poprawnego funkcjonowania bazy pojazdów, w czytniku kart (moduł radiowy lub 

urządzenie zabezpieczające) musi znajdować się klucz zabezpieczający w postaci karty SIM. 

Karta ta jest zawsze umieszczana w tym czytniku przez dostawcę urządzenia. Może się 

jednak zdarzyć, że karta ta będzie uszkodzona lub w ogóle jej nie będzie. W tym przypadku 

należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem. 

 

- Podczas uruchamiania program sprawdza czy karta SIM jest w czytniku i działa 

prawidłowo. Jeżeli karta nie zostaje wykryta, pokazuje się komunikat jak na    rysunku 
39. W tej sytuacji dostępny jest tylko tryb demo. 

- Należy sprawdzić czy czytnik kart jest prawidłowo podpięty i czy karta SIM jest 

prawidłowo włożona. 
 

Rys.39 

 

 

SKRÓTY UŻYWANE W BAZIE DANYCH 

 

/ Oddziela różne modele pojazdów 
4WD Napęd na cztery koła 
4WS Sterowanie czterema kołami 

4x4 Napęd na cztery koła 
8565050+ Od tego numeru podwozia 
8565050- Do tego numeru podwozia 
ALU Koła ze stopów lekkich 
AS System pneumatycznego zawieszenia 

HS System hydraulicznego zawieszenia 
CAB Zabudowany lekki pojazd dostawczy 
CABR. Samochód ze składanym dachem 
CYL Cylindry 
DR Drzwi 
ESTATE Wersja kombi 
FWD Napęd na przednie koła 
HD Wysokowydajny lub sportowy 

LHD Układ kierowniczy lewostronny 
PAS Wspomaganie układu kierowniczego 



 

 

 

R Radialny 

RHD Układ kierowniczy prawostronny 
BT Opona „BIAS" 
RT Opona radialna 
RWD Napęd na tylne koła 
S Specjalny lub sportowy 
SPORT Sportowy 
SLS Samopoziomujące zawieszenie 
SW Wersja kombi 
T Turbo 
TD Turbo diesel 
TDI Turbo diesel z wtryskiem 
XP Konwencjonalny typ opony 
IRS Niezależne tylne zawieszenie 
IFS Niezależne przednie zawieszenie 
SPS Zawieszenie sportowe 

SWB Krótki rozstaw osi pojazdu 
MWB Średni rozstaw osi pojazdu 
LWB Długi rozstaw osi pojazdu 
MM/AA+ Po wskazanej dacie (miesiąc/rok) 
MM/AA- Przed wskazaną datą (miesiąc/rok) 
RS Sztywne zawieszenie 
AT Automatyczna skrzynia biegów 
TA Podwójna oś 
TS Pojedyncza oś 
LOA Załadowany 
PLO Częściowo załadowany 
UNL Rozładowany 
AB Stabilizator poprzeczny 



 

 

 

22 KOMPENSACJA (ROC) 
 

Kompensacja jest procesem eliminującym niekorzystny wpływ na pomiar geometrii 

wszelkich odkształceń obręczy. Procedura kompensacji może być przeprowadzana na dwa 

sposoby: na samochodzie podniesionym, gdzie kompensacja przeprowadzana jest na  

każdym kole osobno, lub na samochodzie postawionym na stanowisku gdzie kompensacje 

przeprowadza się na wszystkich kołach równocześnie. Istnieje także możliwość pominięcia 

procedury kompensacji, jednakże zostaniemy pozbawieni pewności, że felgi na których 

przyjechał pojazd są równe i nie posiadają żadnych odkształceń. 

 

Dostępne opcje kompensacji (rys.40): 

 3-punktowa (podniesiony pojazd) 

 „Push” (przemieszczanie pojazdu) 

 pominięcie kompensacji 

 wczytanie kompensacji 
 

Rys.40 

 

W ekranie tym aktywne są następujące funkcje: 

- F1 przywołanie pomocy 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 rozpoczynanie procedury kompensacji (przejście do następnego    ekranu, jeśli 

wybrana zostanie procedura pominięcia lub wczytania kompensacji) 

- F4 ustawienie żądanego typu procedury kompensacji i wybór jednostek wagi: 

 Kompensacja 

 3 punktowa 

 przemieszczenie pojazdu 

 pominięcie kompensacji 

 wczytanie kompensacji 

 Jednostki 

 Kilogramy 

 Funty 

- F5 przewijanie w dół listy dostępnych opcji 



 

 

 

- F6 przewijanie w górę listy dostępnych opcji 

- F10 powrót do ekranu rozpoczynającego. 

 

 

22.1 KOMPENSACJA 3 PUNKTOWA (PODNOSZENIE POJAZDU) 

1. Podnieś pojazd. 

2. Sprawdź, czy jest możliwe swobodne obracanie kołami (lub jednym kołem) oraz czy 

głowice pomiarowe są włączone, wypoziomowane i nie zablokowane. 

3. Aby uruchomić procedurę wciśnij przycisk kompensacji na którejkolwiek z głowic 

pomiarowych. 

 

 

 

 

Na ekranie pojawi się klepsydra w celu wskazania uruchomienia pomiarów; kiedy 

klepsydra zniknie a pojawi się wiadomość "OK" wtedy początkowa pozycja (0°) na 

wybranym kole zostanie zachowana w pamięci. Ważne jest aby nie dotykać głowic 

pomiarowych podczas fazy odczytywania danych pomiarowych. 

4. Obróć ręcznie koło o 90° zgodnie z instrukcjami (rys.41). 
 

 
 

Rys.41 

 

 

5. Wybierz ponownie przycisk kompensacji i poczekaj na sygnał dźwiękowy oraz 

pojawienie się wiadomości "OK", wskazującej, że pozycja "90°" została zachowana w 

pamięci. 

6. Obróć ręcznie koło o kolejne 90° w tym samym kierunku (rys.42). Obracaj koło 

zawsze i tylko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

7. Wybierz przycisk kompensacji i poczekaj na sygnał dźwiękowy oraz pojawienie się 

wiadomości "OK", wskazującej, że pozycja "180°" została zachowana w pamięci. 

8. Powtórz kroki 3, 4, 5, 6, 7 dla pozostałych kół. 



 

 

 
 

 

Rys.42 

 

Uwagi 

- Koła mogą być obracane wyłącznie w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek  

zegara. 

- Kompensacja koła może być powtórzona przez wciśnięcie przycisku kompensacji 

odpowiedniego sensora. 
- Możliwe jest wykonanie kompensacji równocześnie na więcej niż jednym kole; ważne 

jest, aby nie wykonywać procedury równocześnie na dwóch kołach z jednej  strony 

(np. przedniego prawego koła i tylnego prawego koła). 

- Zwracać szczególną uwagę, aby głowica zamocowana na kompensowanym kole była 

wypoziomowana (rys.43). 

- Jeżeli głowice będą wyłączone (z różnych powodów) to pokaże się komunikat jak na 

rysunku 44. 

 

Rys.43 



 

 

 

 

 

Rys.44 

 

 

22.2 KOMPENSACJA PRZEZ PRZETOCZENIE POJAZDU 

1. Sprawdź, czy jest możliwe swobodne obracanie kołami oraz czy głowice pomiarowe  

są włączone, wypoziomowane i niezablokowane. 

2. Aby uruchomić procedurę wciśnij przycisk kompensacji na którejkolwiek z głowic 

pomiarowych. Na ekranie pojawią się cztery klepsydry w celu wskazania 

uruchomienia pomiarów. Kiedy klepsydry znikną a pojawi się na czterech kołach 

wiadomość "OK", pomiar początkowej pozycji (0°) będzie kompletny na wszystkich 

kołach. 

3. Przemieść pojazd tak, aby obrócić koła w przybliżeniu o 90° (rys.45). 
 

Rys.45 

4. Poczekaj na sygnał dźwiękowy oraz pojawienie się wiadomości "OK" wskazującej, że 

pozycja "90°" została zapisana w pamięci dla wszystkich kół. 

5. Przemieść pojazd z powrotem do pierwotnej pozycji, powodując obrót kół w 

przybliżeniu o 90° w przeciwnym kierunku (rys.46). 



 

 

 

 
 

 

Rys.46 
 

6. Poczekaj na sygnał dźwiękowy oraz ponowne pojawienie się wiadomości "OK", 

wskazującej, że pozycje "0°" wszystkich kół zostały zachowane w pamięci. 

 

Na zakończenie procedury kompensacji, ekran pokaże ikony przedstawiające operacje, które 

należy wykonać (rys.47): 

- Opuść pojazd (tylko dla procedury 3 punktowej) 

- Ustaw zawieszenie poprzez dociskanie pojazdu 

- Zablokuj koła używając blokady pedału hamulca 

- Zablokuj głowice pomiarowe 
Po ich wykonaniu i wciśnięciu klawisza F3 program zakończy kompensację i przejdzie do 

kolejnego ekranu. 

 

Rys.47 



 

 

 

23 OKNO WYSOKOŚCI PODWOZIA 
 

Po wykonaniu procedury kompensacji może się zdarzyć, że będzie trzeba określić dodatkowe 

parametry badanego pojazdu takie jak wysokość podwozia (rys.48). Operator musi wybrać 

wartości wysokości z wyświetlanych tablic, które są dopasowane do badanego pojazdu, 

niejednokrotnie posługując się działaniami matematycznymi (zazwyczaj jest to różnica 

pewnych wysokości zawieszenia). 
 

Rys.48 

W oknie tym aktywne są następujące funkcje: 

- F1 przywołanie pomocy 

- F2 cofnięcie do poprzedniej strony 

- F3 (lub Enter): przejście do kolejnego ekranu w ustalonej kolejności działania 

- F10 powrót do ekranu rozpoczynającego. 

W niektórych przypadkach dokonywanie wyboru nie jest konieczne ponieważ zamiast działań 

matematycznych stosuje się obciążenie pojazdu (rys.49). Producent danej marki zaleca 

stosowanie obciążeń poszczególnych osi z uwzględnieniem bagażnika i baku paliwa. 
 

Rys.49 



 

 

 

24 OKNO PODSUMOWANIA DANYCH 
 

Pokazuje wartości bazy danych dla wybranego pojazdu i pozwala na zmianę średnicy obręczy 

koła za pomocą klawiszy F5 i F6 (rys.50). 
 

Rys.50 

 

W oknie tym aktywne są następujące funkcje: 

- F1 przywołanie pomocy 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 przejście do następnego ekranu w ustalonej sekwencji operacji 

- F4 ustawienie jednostek miar i procedury programu 

 Jednostki miar 

 Kąt zbieżności kół 

- Stopnie; 

- Długość (mm); 

 Średnica 

- Średnica wybrana przez użytkownika; 

- Średnica 28.65; 

- Średnica 27.65; 

- Średnica 400mm 

 Przesunięcie osi i odchylenie od osi jazdy 

- Stopnie; 

- Długość; 

 Długość 

- Milimetry; 

- Cale; 

 Kąty 

- Grady; 

- Stopnie; 



 

 

 

 Ciśnienie 

- Bar; 

- Psi; 

 Waga 

- Kilogramy; 

- Funty; 

 Procedury programu 

 Wyświetlanie okna bazy danych 

- Tak; 

- Nie; 

- F5 zmniejszanie średnicy obręczy koła 
- F6 zwiększanie średnicy obręczy koła 

- F7 wyświetla okno z ustawieniami pojazdu (podpowiedzi regulacji) 

- F8 wyświetla  okno  z  listą  aktywnych  okienek  –  przydatne      do  przełączania 

pomiędzy oknami 

- F10 powrót do ekranu rozpoczynającego. 



 

 

 

25 OKNO ANIMACJI 
 

Ekran wywoływany jest poprzez naciśnięcie klawisza F7  z następujących okien: 

- Baza danych; 

- Regulacja tylnej osi 

- Regulacja przedniej osi. 

 

Okno to używane jest do odtwarzania klipów video, które ilustrują procedurę regulacji 

następujących kątów: 

- tylna zbieżność 

- tylny kąt pochylenia kół 

- przednia zbieżność 

- krzywa zbieżności (dla Audi/VoIkswagen) 

- przedni kąt pochylenia kół 

- kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 

- kąt pochylenia sworznia zwrotnicy 
 

Aby wybrać klip z animacją, wciśnij klawisz F5 lub F6 a następnie F3 aby wyświetlać 

animacje krok po kroku. Kiedy klip regulacji zostanie zakończony, za pomocą klawiszy F5 

lub F6 można przechodzić do różnych kroków danej procedury regulacji (rys.51). 

Aby przejść z procedury krok po kroku do wyboru animacji innych kątów należy użyć 

klawiszy „Tab" lub „Shift" + „Tab". 

Rys.51 

W ekranie tym aktywne są następujące funkcje: 

- F1 przywołanie pomocy 

- F2 (lub Esc): zatrzymanie odtwarzania klipu lub powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 (lub Enter): uruchomienie lub powtórzenie klipu 

- F5 przewijanie w dół wybranej listy/poruszanie w jednym kroku na wyświetlaczu 

- F6 przewijanie w górę wybranej listy/poruszanie w jednym kroku na 

wyświetlaczu 

- F10 powrót do ekranu rozpoczynającego. 



 

 

 

26 OKNO UKŁADU KIEROWNICZEGO 
 

Aby dokonać obliczeń: kąta wyprzedzenia i pochylenia sworznia zwrotnicy, wykonuje się 

skręt osi układu kierowniczego o 10° lub 20° (rys.52). 

Jeżeli zainstalowane są elektroniczne obrotnice, może być także mierzony maksymalny 

wewnętrzny i zewnętrzny kąt układu kierowniczego. 
 

Rys.52 

 
 

W ekranie tym aktywne są następujące funkcje: 

- F1 przywołanie pomocy 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 przejście do następnego ekranu 

- F4 ustawienia: 

 Jednostki miar 

 Kąty 

- Gradiany 

- Stopnie 

 Geometria 

 Obrotnice elektroniczne dostępne; 

- Zawsze; 

- Na żądanie; 

- Nigdy; 

 Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 

- 20 stopni 

- Wybrany przez użytkownika 

- F5 pomiar  maksymalnego  kąta  skrętu  (funkcja  nieaktywna  gdy  nie  używamy 

elektronicznych obrotnic) 

- F8 wyświetla  okno  z  listą  aktywnych  okienek  –  przydatne      do  przełączania 

pomiędzy oknami 



 

 

 

- F10 powrót do ekranu rozpoczynającego. 

 

Aby wykonać standardową procedurę pomiaru kąta skrętu, postępuj zgodnie z 

instrukcjami wskazanymi na ekranie oraz postępuj tak, jak zostało to opisane poniżej (rys.53): 

- zwolnij obrotnice; 

- ustaw koła postępując zgodnie z informacjami na ekranie aż do pojawienia się 

wiadomości "STOP"; 

- ustaw poziom wszystkich głowic; 

- obróć koła o 10° lub 20° w lewo aż do pojawienia się wiadomości "STOP"; 

- poczekaj, aż zostaną odczytane dane oraz pojawią się strzałki obrotu w prawo; 

- obróć koła o 10° lub 20° w prawo (względem środkowego położenia) aż do 

pojawienia się wiadomości "STOP"; 

- poczekaj, aż zostaną odczytane dane oraz pojawią się strzałki obrotu w lewo; 

- obróć koła jeszcze raz w lewo aby wyprostować położenie układu kierowniczego. 
 

Rys.53 
 

Standardowa procedura wykrywa kąt skrętu za pomocą sensorów, bez konieczności 

stosowania obrotnic elektronicznych. 

 

Jeśli została wybrana pełna procedura pomiaru kąta skrętu, postępuj zgodnie z poniższymi 

punktami: 

- zwolnij obrotnice; 

- ustaw koła postępując zgodnie informacjami na ekranie aż do pojawienia się 

wiadomości „STOP"; 

- wyzeruj skalę na elektronicznych obrotnicach 

- ustaw poziom wszystkich głowic; 

- obróć koła o 20° w lewo, aż do pojawienia się wiadomości "STOP"; 

- poczekaj na odczytanie danych; 

- obróć koła dalej w lewo, aż do osiągnięcia krańcowego położenia; 



 

 

 

- odczytaj wartość z elektronicznych obrotnic (wewnętrzny kąt skrętu - lewa obrotnica, 

zewnętrzny kąt skrętu - prawa obrotnica) i wpisz je w wyznaczone miejsca na ekranie 

(rys.54); 

- obróć koła o 20° w prawo (względem środkowego położenia) aż do pojawienia się 

wiadomości "STOP"; 

- poczekaj na odczytanie danych; 

- obróć koła dalej w prawo, aż do osiągnięcia skrajnego położenia; 

- odczytaj wartość z elektronicznych obrotnic (wewnętrzny kąt skrętu - lewa obrotnica, 

zewnętrzny kąt skrętu - prawa obrotnica) i wpisz je w wyznaczone miejsca na ekranie 

(rys.54); 

- obróć koła z powrotem w lewo, aby wyprostować położenie układu kierowniczego. 
 

Rys.54 

 

 
 

Pod koniec procedury pomiaru kąta skrętu, ekran wyświetli ikony wskazujące na czynności, 

które należy następnie wykonać: 

 

Ustawienie kierownicy w pozycji środkowej 

 

 
Zablokowanie kierownicy 

 

 

 

Jeżeli elektroniczne obrotnice sa zainstalowane i funkcja zapisu skrzyni układu  

kierowniczego jest włączona, program wyświetli ikony pokazane poniżej, wskazując jakie 

operacje powinny być wykonane: 



 

 

 

 

 

Mierzy różnicę kątów pomiędzy obecną pozycją skrzyni układu kierowniczego i 

pozycją kierownicy. 

 
 

Zmiana pozycji kierownicy. 

 

 
Ustawienie kierownicy ponownie do jazdy na wprost. 

 

 
Zablokowanie kierownicy. 

 

 
Zwróć uwagę na system poduszek powietrznych AIRBAG oraz pozycję 

czujników kierownicy (jeżeli są zainstalowane). 
 

We wszystkich przypadkach, wyświetlane są odczyty z urządzenia poziomującego głowice. 

Wykonaj operacje wskazane przez ikony. 

Wciśnij F3 (lub Enter) aby potwierdzić wykonywaną czynność oraz przejść do następnego 

ekranu. 

W tym miejscu system zczytuje i zapisuje dane "diagnostyczne" dla pojazdu, tj. wartości 

opisujące stan pojazdu przed regulacją. 

Wartości te są wyświetlone na ekranie w postaci tabeli podsumowującej dane pomiarowe. 



 

 

 

27 OKNO POMIARU I REGULACJI TYLNEJ OSI 
 

Ekran ten wyświetla mierzone kąty tylnej osi pojazdów oraz odniesienia do tolerancji 

regulacji (rys.55). 
 

Rys.55 

 

Wartości są nieustannie aktualizowane, aby mogły kierować operatora wykonującego proces 

regulacji. 

 

W ekranie tym aktywne są następujące funkcje: 

- F1 przywołanie pomocy 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 przejście do następnego ekranu 

- F4 ustawienia: 

 Kąt zbieżności kół 

 Stopnie 

 Długość 

 Długość 

 Milimetry 

 Cale 

 Kąty 

 Grady 

 Stopnie 

 Regulacje z pojazdem podniesionym 

 Włączony 

 Wyłączony 

- F5 procedura „podnieś pojazd i zablokuj” 

- F6 przełączanie pomiędzy kątem pochylenia kół, różnicą rozstawu kół    pojazdu i 

przesunięciem osi 



 

 

 

- F7 wyświetlenie ekranu animacji 

- F8 wyświetlenie okna z listą okienek roboczych (używane podczas przechodzenia 

pomiędzy okienkami) 

- F10 powrót do ekranu rozpoczynającego 
 

Wartości numeryczne oraz zaznaczone odpowiednim kolorem oznaczają: 

- czerwone tło: wartość poza dopuszczalnym zakresem tolerancji; 

- zielone tło: wartość znajdująca się w dopuszczalnym zakresie tolerancji; 

- niebieskie tło: wartość bez zakresu tolerancji odniesienia. 

 

Animowane ikony odpowiadające kolejnym procedurom pojawiają się obok wyświetlanych 

pól z wartościami. 

 

Ikony mogą przyjmować następujące postacie: 

- Duże ikony ze znacznikiem wskazują przybliżony status kąta i pozycji koła 

(pokazywane na łuku z innymi barwnymi obszarami: czerwone obszary oznaczają 

wartości poza zakresem tolerancji, środkowe zielone obszary oznaczają wartości 

akceptowane). 

- Małe ikony z kolorową skalą wskazują odczyty wysokiej precyzji, odnośnie wartości 

tolerancji, różnych pomiarów wartości w relacji do wartości tolerancji. Wyświetlane 

zamiast dużej ikony ze znacznikiem, kiedy ikony dają odczyt w zielonym obszarze. 

Kiedy wartość koła zbliża się do krańcowych wartości zakresu tolerancji, tło odczytu 

jest białe. 

 

Status urządzeń poziomujących głowice, zamontowanych na określonej osi pojawia się ponad 

klawiszami F5 i F6. 



 

 

 

28 OKNO POMIARU I REGULACJI PRZEDNIEJ OSI 
 

Ekran ten wyświetla mierzone kąty przedniej osi pojazdów oraz odniesienia do tolerancji 

regulacji (rys.56). 
 

Rys.56 

 

Wartości są nieustannie aktualizowane, aby mogły kierować operatora wykonującego proces 

regulacji. 

 

W ekranie tym aktywne są następujące funkcje: 

- F1 przywołanie pomocy 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 przejście do następnego ekranu 

- F4 ustawienia: 

 Kąt zbieżności kół 

 Stopnie 

 Długość 

 Długość 

 Milimetry 

 Cale 

 Kąty 

 Grady 

 Stopnie 

 Regulacje z pojazdem podniesionym 

 Włączony 

 Wyłączony 

- F5 procedura „podnieś pojazd i zablokuj” 

- F6 przełączanie pomiędzy kątem pochylenia kół, różnicą rozstawu kół    pojazdu i 

przesunięciem osi 



 

 

 

- F7 wyświetlenie ekranu animacji 

- F8 wyświetlenie okna z listą okienek roboczych (używane  podczas przechodzenia 

pomiędzy okienkami) 

- F10 powrót do ekranu rozpoczynającego 

 

Jeśli procedura układu kierowniczego nie była wykonana (pomiar kąta wyprzedzenia 

sworznia zwrotnicy), system wyświetli puste pole w miejscu kątów obliczanych przez tą 

procedurę. 

Podczas regulacji kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, w przypadkach gdzie odchylenie 
jest bardzo duże, nachylenie przedniego sensora może powodować, nie bez znaczenia, błąd w 
obliczeniach wartości zbieżności i niewspółosiowości kół na tej samej osi. Jeśli zdarza się to 
pod koniec regulacji, zaleca się postępować tak, jak to opisano poniżej: 

- Wciśnij przycisk F9, aby zablokować (zamrozić) wyświetlane wartości kąta 

wyprzedzenia sworznia zwrotnicy (wyświetlone na żółtym tle) 
- Ustaw sensor w wizualnie poziomej pozycji (poziom); 

- Wciśnij przycisk F9 ponownie, aby odblokować wartości kąta wyprzedzenia sworznia 

zwrotnicy; 

- Wyreguluj zbieżność. 

 

Jeśli uchwyt na koło lub samo koło było zdemontowane w celu wykonania regulacji kąta 

wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, istotne jest wykonanie nowej kompensacji na tym kole. 



 

 

 

29 OKNO PODSUMOWANIA POMIARÓW 
 

Ekran podsumowania pomiarów (rys.57) może zostać wezwany z różnych części programu, 

przez wciśnięcie przycisku F8, wybierając opcję „Podsumowanie danych" z listy. 

Okno to pokazuje wartości tolerancji i obecne pomiary regulacyjne wszystkich osi pojazdów. 

Rys.57 
 

W ekranie tym aktywne są następujące funkcje: 

- F1 przywołanie pomocy 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 przejście do następnego ekranu 

- F4 ustawienia: 

 Kąt zbieżności kół 

• Stopnie 

• Długość 

 Różnica osadzenia i rozstawu kół pojazdu 

• Stopnie 

• Długość 

 Długość 

• Milimetry 

• Cale 

 Kąty 

• Grady 

• Stopnie 
 Ciśnienie 

• Bar 

• Psi 

 Waga 

• Kilogramy 

• Funty 

- F10 powrót do ekranu rozpoczynającego 



 

 

 

30 OKNO WYDRUKU 
 

Pojawia się pod koniec cyklu pomiarowego (rys.58). 

Dopuszcza konfigurację liczby kopii oraz wprowadzenie detali i innych informacji, które 

powinny pojawić się na ekranie. 
 

Rys.58 

 

W ekranie tym aktywne są następujące funkcje: 

- F1 przywołanie pomocy 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 przejście do następnego ekranu 

- F4 ustawienia dotyczące drukowania (kolor, język, logo) 

- F6 zapis danych na dysku 

- F7 drukowanie 

- F8 wyświetlenie okna z listą okienek roboczych (używane podczas przechodzenia 

pomiędzy okienkami) 

- F9 otwarcie i modyfikacja aktualnych danych, pojazdu, producenta 

- F10 powrót do ekranu rozpoczynającego 



 

 

 

31 FUNKCJA SPOILER 
 

Program ten pozwala na dokonanie pomiaru kątów pojazdów wyposażonych nawet w 

szczególnie niskie spoilery, które blokują pomiar dokonywany przez przedni i/lub tylny 

poprzeczny sensor optyczny. Jeśli zdarzają się takie sytuacje, przed wyświetleniem "Strony 

pomiaru i regulacji tylnej i/lub przedniej osi", ekran pokazuje zwykłą stronę błędu wskazującą 

pomiary, które nie są możliwe (rys.59). 
 

Rys.59 

 

Warunki, jakie mogą się zdarzyć: 

1. TYLNY SPOILER 

Użytkownik może: 

- wcisnąć F3, aby kontynuować. Nie będzie możliwe obliczenie niewspółosiowości 

kół tylnej osi; 

- wcisnąć F7, aby wybrać „Program Tylny Spoiler". 

2. PRZEDNI SPOILER 

Użytkownik może: 
- wcisnąć F3, aby kontynuować. Nie będzie możliwe obliczenie niewspółosiowości 

kół przedniej os;. 

- wcisnąć F6, aby wybrać „Program Przedni Spoiler" 

3. PRZEDNIE I TYLNE SPOILERY 

Użytkownik powinien wcisnąć przycisk F6 lub F7 aby wybrać „Program Spoiler". 



 

 

 

Program „spoiler" powinien być wykonany zgodnie ze wskazówkami, które pojawią się na 

ekranie, a które opisano poniżej: 

 

 

 

 

 
Pochyl przedni lub tylny sensor znajdujący po lewej stronie, aż belka 
pomiarowa przesyłająca dane za pomocą podczerwieni znajdzie się poniżej 
spoilera; 

Wciśnij przycisk F3, aby zapamiętać wskazanie kąta sensora. 
 

 

 

 

 

Pochyl przedni sensor znajdujący się po prawej stronie tak, jak opisano to 
powyżej; Uzyskanie tego warunku jest wspomagane przez przemieszczanie 
się kursora na stopniowej skali wyświetlonej na ekranie i zasygnalizowanie 
przez pojawienie się ikony "STOP". 

 

 

 

 

 

 

 

Przywróć ustawienie głowic do pierwotnego położenia (poziom). 

Wciśnij przycisk F3, aby wyświetlić "Okno pomiaru i regulacji tylnej osi" 

 

 

 

 

 

 

Jeśli głowica pomiarowa przesyłająca dane za pomocą podczerwieni jest wciąż zasłonięta po 

pochyleniu drugiego sensora do wskazanego poziomu, użytkownik musi powtórzyć 

procedurę, poziomując pierwszy sensor dalej i dopasowując pozycję drugiego sensora. 
 

Podczas wykonywania programu „Spoiler", można korzystać z następujących przycisków: 

- F1 przywołanie pomocy 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 zapis wartości kąta pochylenia koła pierwszej głowicy po opuszczeniu 

- F10 powrót do ekranu rozpoczynającego 



 

 

 

32 FUNKCJA “ZAMROŻENIA” 
 

Funkcja ta aktywowana jest z ekranu startowego, przez wybór opcji menu za pomocą 

odpowiadającego jej klawisza F4. 

Umożliwia to regulowanie kąta pochylenia kół na podniesionym pojeździe, przez uprzednie 

zablokowanie ("zamrożenie") wartości wyświetlanej dla podniesionego pojazdu tak, że 

odchylenia spowodowane operacją podnoszenia są zignorowane. 

 

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi niżej: 

- wciśnij przycisk F5 mając opuszczony pojazd, aby zablokować (zamrozić) 

wyświetlaną wartość; 

- podnieś pojazd i wypoziomuj głowice (rys.60); 
 

Rys.60 
 

- wciśnij przycisk F3 ponownie, aby potwierdzić, że pojazd został podniesiony; 
- wykonaj regulację; 
- wciśnij przycisk F5 ponownie, aby zamrozić wyświetlaną wartość; 

- opuść pojazd i wypoziomuj głowice (rys.61); 

 

Rys.61 

 

 

- wciśnij przycisk F3 ponownie, aby potwierdzić opuszczenie pojazdu. 



 

 

 

33 OKNO PROCEDUR UŻYTKOWYCH 
 

Okno to przywoływane jest z ekranu startowego przez wciśnięcie przycisku F8 (rys.62). 
 

Rys.62 

 

 

Lista dostępnych opcji: 

- Demo; 

- Program symetrii układu kierowniczego; 

- Program kalibracji głowic; 

- Program sprawdzania głowic; 

- Pomoc techniczna; 

 

 

33.1 DEMO 

Wybór opcji „Demo" następuje poprzez wciśnięcie klawisza F3. W trybie demo nie ma 
możliwości używania głowic a wszystkie wyświetlane wartości są losowe (przypadkowe). O 
uruchomieniu tej funkcji informuje nas symbol białego pojazdu przekreślonego czerwonym 
znakiem X w prawym dolnym rogu menu głównego i w prawym górnym rogu podczas 
dalszych procedur. 

 

 

33.2 PROGRAM SYMETRII UKŁADU KIEROWNICZEGO 

Program ten reguluje wartości zbieżności, w celu uzyskania idealnie "prostoliniowego" 

ustawienia kierownicy podczas testów drogowych pojazdu. 

 

Wybierz procedurę „Programu Symetrii Układu Kierowniczego" wciskając przycisk F3, aby 

przechodzić z jej jednego punktu do kolejnego: 

- wciśnij klawisz F3, aby wybrać jeden poziom; 

- ustaw pojazd tak, jak do pełnego wykonywania procedury pomiarowej (rys.63); 



 

 

 
 

 
Rys.63 

 

- ustaw kierownicę tak, jak do testowania drogowego; ustaw kierownicę w pozycji 

prostoliniowej (rys.64); 

 

Rys.64 

 

- reguluj wartości zbieżności połówkowej, aż do wskazania na ekranie wartości zero 

(rys.65); 

- wyjdź z programu. 



 

 

 

 

 

Rys.65 

Pod koniec programu, system udzieli podpowiedzi, aby trwale zapisać wartości obliczonej 

kompensacji. 

 

 

                                                                    OSTRZEŻENIE 

Jeśli operator, w przypadku systematycznie pojawiającego się błędu, wybiera trwałe 

zapisanie wartości kompensacji, system zastosuje automatyczne skorygowanie wszelkich 

późniejszych kalkulacji wartości zbieżności. 

Jest to równoznaczne z modyfikacją kalibracji systemu i może być używane jedynie jako 
namiastka pomiaru podczas oczekiwania na wykonanie właściwej kalibracji z poprawnymi 

procedurami i wyposażeniem. 

 
Na ekranie pojawia się specjalna ikona, aby zasygnalizować, że wartości kompensacji są 

aktywne (rys.66). 
 

Rys.66 



 

 

 

Przez wciśnięcie przycisku F7 usuwa się poprzednio obliczone wartości kompensacji. 

 

W tym ekranie aktywne są następujące funkcje: 

- F1 przywołanie pomocy 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F3 przejście do następnego ekranu 

- F4 ustawienia jednostek pomiaru 

- F10 powrót do ekranu rozpoczynającego 
 

 

33.3 PROGRAM KALIBRACJI I POMOC TECHNICZNA 

Są to funkcje zarezerwowane tylko i wyłącznie dla serwisu firmy MAGNETI MARELLI 

AFTERMARKET. 

 

 

33.4 PROGRAM TESTOWANIA GŁOWIC POMIAROWYCH 

Funkcja ta pozwala użytkownikowi sprawdzić, czy głowice działają prawidłowo, kiedy są 

zamocowane na kołach pojazdu. 

System pozwala sprawdzić kąt odczytany z inklinometra, kąt i poziom kamer CCD i czy 

kodery głowic i kodery obrotnic (jeżeli są zainstalowane), pracują prawidłowo. Jeżeli 

elektroniczne obrotnice są połączone, pojawia się zielony punkt; jeżeli są odłączone, punkt 

jest czerwony (rys.67). 
 

Rys.67 

W tym ekranie aktywne są następujące funkcje: 

- F1 przywołanie pomocy 

- F2 powrót do poprzedniego ekranu 

- F5 okno z informacją o oprogramowaniu głowic 

- F10 powrót do ekranu rozpoczynającego 



 

 

 

34 NIEUPOWAŻNIONE DZIAŁANIE 
 

Zabrania się używania urządzenia do pomiaru i ustawiania geometrii kół do jakichkolwiek 

innych celów niż pomiaru kątów charakterystycznych pojazdów (zobacz opis w rozdziale 

„Kąty charakterystyczne"). 

 

 

 

                                                                    OSTRZEŻENIE 

Używanie urządzenia w jakimkolwiek innym celu niż oryginalne funkcje, zwalnia 

producenta z odpowiedzialności za wynikające z tego szkody. 

Zaleca się używanie komputera zainstalowanego w jednostce centralnej wyłącznie z 

programami dołączonymi przez SIMPESFAIP S.p.A. 

 

                                                                           UWAGA 

Oprogramowanie znajdujące się na twardym dysku oraz na płycie CD jest własnością firmy 

SIMPESFAIP S.p.A. i może być używane jedynie na komputerze znajdującym się w 

wyposażeniu maszyny. 

 

 

                                                                           UWAGA 

Szczególnie nie jest zalecane używanie komputera do gier lub przechowywania innych 

programów, aby uniknąć wszelkiego rodzaju wirusów systemowych i programowych. 



 

 

 

35 NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY PODCZAS POMIARU 
GEOMETRII KÓŁ POJAZDU 

 

POJAZD ZBACZA W LEWO LUB W PRAWO. 
 

Przyczyna: poślizg boczny opony. 

Zmień pozycję kół na tej samej osi: 

- Jeśli teraz pojazd zbacza w drugą stronę, zdejmij jedno z kół, które już obracałeś i 

obróć oponę na obręczy. 
- Jeśli kierunek zbaczania nie zmienia się, wykonaj tę samą operację na kołach drugiej 

osi. 

- Jeśli obydwie zamiany nie przynoszą rezultatów, sprawdź, czy wartości kąta 

pochylenia kół są identyczne na tej samej osi, wykonaj takie samo porównanie dla 

wartości kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. 

 

 

 POŁOŻENIE KIEROWNICY NIE POKRYWA SIĘ Z TRAJEKTORIĄ POJAZDU. 
 

Możliwe przyczyny: 

- Luz mechaniczny 

- Kompensacja bicia została pominięta lub wykonana nieprawidłowo 

- Pomiar geometrii koła został wykonany z nieprostoliniowym ustawieniem kół układu 

kierowniczego 

 

 

KIEROWNICA JEST NADMIERNIE SZTYWNA PRZY ZATRZYMANYM 

 POJEŹDZIE. 
 

Możliwe przyczyny: 

- nadmierny kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 

- niepoprawny kąt pochylenia sworznia zwrotnicy 

- nadmierny kąt pochylenia kół 

- zbyt niskie ciśnienie w oponach 

 

 

 POWRÓT KIEROWNICY PODCZAS JAZDY JEST ZBYT SILNY LUB ZBYT 

POWOLNY. 
 

- Nieoprawna wartość kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy - wyreguluj. 

 

 

 ZUŻYCIE OPONY. 
 

- opona z nieregularnym zużyciem bieżnika po obu stronach: nieprawidłowe ciśnienie - 

niedopompowana. 

- opona z nieregularnym zużyciem środka bieżnika: nieprawidłowe ciśnienie - za  

bardzo napompowana. 

- opona z nierównym zużyciem profilu: nieprawidłowa praca amortyzatora. 



 

 

 

- opony na tej samej osi z nieregularnym zużyciem bieżnika po jednej stronie: wartości 

zbieżności są poza tolerancją. 

- tylko jedna opona na tej samej osi z nieregularnie zużytą stroną bieżnika: kąt 

pochylenia kół znajduje się poza tolerancją. 
 

 

POJAZDY TYLKO Z JEDNYM REJESTREM. 
 

- Wyreguluj zbieżność całkowitą według danych podanych przez producenta. 

- Ustaw wartości lewej i prawej przedniej zbieżności tak, aby były identyczne. 

- Zdejmij kierownicę z kolumny kierowniczej i ustaw w prawidłowym położeniu; jeśli 

kierownica 

- posiada rowki ustalające, wykorzystaj je. 
 

 
 REGULOWANIE POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH WE WSPOMAGANIE 

KIEROWNICY. 
 

- Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji uruchom silnik, obróć kierownicę do jej 

skrajnego położenia w obu kierunkach, umieść ją w środkowym położeniu zakresu 

obrotów oraz unieruchom ją. 

- Silnik może być według uznania wyłączony lub może pracować podczas regulacji, z 

zastrzeżeniem pojazdów, dla których dane producenta wskazują jedynie regulację. 
 

 

POJAZD Z INTELIGENTNYM SYSTEMEM ZAWIESZENIA LUB HYDRO- 

PNEUMATYCZNYM 
 

- Reguluj pojazd z włączonym silnikiem i zawieszeniem ustawionym w pozycji 

standardowej. 



 

 

 

36 KONSERWACJA I UTRZYMANIE SPRZĘTU 
 

 

                                                                     OSTRZEŻENIE 

Firma MAGNETI MARELLI AFTERMARKET odrzuca wszelką odpowiedzialność za 

roszczenia wynikające z używania nieoryginalnych części i akcesoriów. 

 

 

                                                                     OSTRZEŻENIE 
Przed wykonywaniem jakichkolwiek regulacji lub konserwacji, odłącz maszynę z sieci i 

upewnij się, że wszystkie części ruchome są zablokowane. Nie usuwaj oraz nie zmieniaj 

żadnych części tej maszyny, poza przypadkami interwencji serwisu. 

 
 

                                                                            UWAGA 

Utrzymuj obszar pracy w czystości. Nie czyść maszyny sprężonym powietrzem lub wodą pod 

ciśnieniem. Podczas sprzątania staraj się o to, aby tak jak jest to możliwe nie wznosić kurzu. 

 

- Ostrożnie odstaw głowice pomiarowe w suche miejsce, gdy nie są używane, aby 

uniknąć rozkalibrowania z następstwem niedokładności pomiarów. 

- Kalibruj głowice pomiarowe w ostateczności co 6 miesięcy. 

- Utrzymuj w czystości części składowe czujników na zaciskach. 

- Utrzymuj w zupełnej czystości obrotnice i płyty oscylacyjne, na których jest 

wykonywany pomiar oraz nie natłuszczaj oraz nie smaruj ich. 



 

 

 

37 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZŁOMOWANIA MASZYNY 
 

Jeżeli maszyna ma zostać złomowana, należy usunąć wszystkie części elektryczne, 

elektroniczne oraz plastikowe i metalowe a następnie przeznaczyć na złom zgodnie z 

lokalnymi przepisami. 
 

Następująca procedura złomowania powinna zostać zastosowana do maszyn z symbolem 

przekreślonego pojemnika na śmieci na tabliczce znamionowej 

 

 

 

 

 

 
Ten produkt może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska i dla ludzkiego zdrowia, 

jeśli nie zostanie złomowany w odpowiedni sposób. Poniższe informacje zostały 

zamieszczone, aby zapobiec emisji tych substancji i poprawić użycie naturalnych surowców. 

 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być złomowane w typowym miejskim 

złomowisku, ale powinny być zbierane osobno. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci, 

umieszczony na produkcie i na tej stronie przypomina użytkownikowi o potrzebie 

odpowiedniego złomowania po zużyciu produktu. W ten sposób można zapobiec 

niewłaściwemu użytkowaniu substancji tego produktu, ponieważ niewłaściwe użycie tych 

substancji, albo części maszyny może być niebezpieczne dla środowiska albo ludzkiego 

zdrowia. Ponadto pomaga to odzyskać w procesie recyklingu dużą część materiałów z tego 

produktu. 

 

Producenci elementów elektrycznych i elektronicznych ustalili odpowiednie systemy 

traktowania tych produktów. 

Skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem, aby uzyskać informacje o procedurach 

postępowania ze zużytymi materiałami. 

Podczas zakupu maszyny u dystrybutora powinieneś uzyskać informacje o darmowym 

zwrocie podobnych produktów zużytych, które miały takie same funkcje jak zakupiona 

maszyna. 

 

Wszelkie inne rodzaje złomowania maszyny od tych opisanych powyżej będą podlegały karze 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 

 

Zalecane są dalsze kroki służące ochronie środowiska: recykling opakowania zewnętrznego i 

wewnętrznego oraz właściwe zniszczenie baterii (tylko w przypadku gdy dany produkt je 

zawiera). 

 

Twoja pomoc jest kluczowym elementem zmniejszenia zużycia naturalnych zasobów użytych 

do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zminimalizowania użycia 

złomowisk, poprawienia jakości życia, zapobiegania potencjalnemu niebezpieczeństwu 

wynikającemu z emisji szkodliwych substancji do środowiska. 



 

 

 

38 ZALECANE  ŚRODKI GAŚNICZE 
 

Wybierając najdogodniejsze środki gaśnicze należy uwzględnić następującą tabelę: 
 

 

 

 Suche środki palne Płyny łatwopalne Sprzęt elektryczny 

 

WODA TAK NIE NIE 

 

PIANA TAK TAK NIE 

 

PROSZEK TAK* TAK TAK 

 

CO2 TAK* TAK TAK 

 
TAK* - używać tylko wtedy, gdy bardziej odpowiednie środki gaśnicze nie są dostępne oraz 

kiedy pożar jest mały. 

 

 

 

                                                         OSTRZEŻENIE 

Wskazania w tej tabelce mają charakter ogólny i są zaprojektowane jako wskazówka dla 

użytkownika. Zastosowanie poszczególnych typów gaśnic będzie w pełni zilustrowane na 

życzenie przez poszczególnych producentów gaśnic. 



 

 

 

39 GWARANCJA 
 

Urządzenie, łącznie z narzędziami i akcesoriami, objęte jest roczną gwarancją,  

rozpoczynającą się od momentu potwierdzenia prawidłowej pracy maszyny i braku 

uszkodzeń. W tym okresie producent naprawi lub wymieni uszkodzone części urządzenia lub 

samo urządzenie, ponosząc wszelkie koszty, z wyłączeniem tych związanych ze zwykłym 

zużyciem, nieprawidłowym użytkowaniem, uszkodzeniem w czasie transportu lub 

nieprawidłową konserwacją. Producent nie jest zobowiązany do informowania klienta o 

udoskonaleniach produktu lub linii produkcyjnej, i wynikłe różnice nie są pokrywane i nie są 

objęte gwarancją. Wszelkie zmiany w niniejszych warunkach gwarancji odnoszą się do 

urządzenia o określonym modelu oraz numerze seryjnym i wszelkie reklamacje muszą 

zawierać te informacje. 
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