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Wszystkie prawa związane z całkowitym lub częściowym tłumaczeniem, elektronicznym 

przechowywaniem, reprodukcją i dowolną adaptacją (w tym mikrofilmy i fotokopie) niniejszej 
instrukcji są zastrzeżone. 

Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji podlegają zmianom bez uprzedniego 
powiadomienia. 

 
 

 



 

 

 

 
WSTĘP 

Celem niniejszej instrukcji jest przekazanie właścicielowi i operatorowi tej maszyny zestawu 
praktycznych i bezpiecznych instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji urządzenia do geometrii 
kół. Należy dokładnie przestrzegać tych instrukcji, aby sprzęt charakteryzował się dobrym działaniem, 
trwałością i skuteczną obsługą, zgodnie z naszą tradycją. 
Poniższe akapity definiują poziomy zagrożeń dotyczące maszyny, są one związane z napisami 
ostrzegawczymi zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Odnosi się do bezpośrednich zagrożeń związanych z ryzykiem poważnych obrażeń lub śmierci. 

 

OSTRZEŻENIE 
Zagrożenia lub niebezpieczne procedury, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała  
lub śmierć. 

 
UWAGA 
Zagrożenia lub niebezpieczne procedury, które mogą spowodować lekkie obrażenia ciała lub 
uszkodzenia mienia. 

 
Niniejsza instrukcja podlega zmianom i aktualizacjom. 
Zawsze należy zapoznać się instrukcjami dotyczącymi aktualizacji i personalizacji dołączonymi do 
instrukcji. 
Dokument jest logicznie podzielony na rozdziały, aby ułatwić odnalezienie szukanej informacji. Jest on 
przeznaczony głównie – w zakresie czynności konserwacyjnych – dla wykwalifikowanych techników 
posiadających niezbędną wiedzę w zakresie układów mechanicznych, elektromechanicznych i 
komputerowych. System został w całości skonstruowany w celu maksymalnego uproszczenia 
wszystkich czynności związanych z normalnym funkcjonowaniem, jak również czynności związanych z 
rozwiązywaniem problemów: tym celu zastosowano szeroką gamę komunikatów ekranowych 
(opisanych w niniejszej instrukcji), które zapewniają odpowiednie informacje służące rozwiązaniu 
różnych problemów, które mogą wystąpić podczas pracy. 

 

Przed zasileniem maszyny należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami. 
Przechowywać niniejszą instrukcję oraz wszystkie dostarczone materiały ilustracyjne w teczce 
umieszczonej przy urządzeniu, aby w razie potrzeby umożliwić operatorom maszyny łatwy dostęp do 
tych dokumentów. 

 
Dostarczona dokumentacja techniczna jest integralną częścią maszyny, w razie sprzedaży należy 
przekazać ją nowemu właścicielowi. 
Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie maszyny o modelu i numerze seryjnym wskazanym na 
przyczepionej do niej tabliczce znamionowej. 

 

OSTRZEŻENIE 

Należy stosować się do treści instrukcji. Firma Magneti Marelli nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności w przypadku działań, które nie zostały wyraźnie opisane i autoryzowane w 
niniejszej instrukcji. 

 
Urządzenie do geometrii kół jest narzędziem pomiarowym, zatem sugestie dotyczące  regulacji 



 

 

 
 

 

wykonywanych przy pojeździe (animacje lub pomoc w trybie online zamieszczona w 
urządzeniu) mają jedynie charakter orientacyjny. W każdym przypadku, przed wykonywaniem 
jakichkolwiek interwencji przy pojeździe, operator musi zapoznać się z przepisami (instrukcjami 
lub zaleceniami producenta) i zawsze wykonywać regulacje zgodnie z takimi ważnymi 
zaleceniami. 
Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wykonywania tych 
przepisów oraz mogące wystąpić uszkodzenia. 

 
UWAGA 
Niektóre ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji zostały utworzone ze zdjęć prototypów: modele 
wprowadzone do standardowej produkcji mogą różnić się kilkoma szczegółami. 
Zawarte instrukcje mają służyć pomocą osobom z podstawowymi umiejętnościami  technicznymi. Z 
tego powodu opis każdej czynności został skrócony poprzez pominięcie szczegółowych instrukcji, na 
przykład związanych z poluzowaniem lub dokręceniem urządzeń mocujących na maszynie. Czynności 
przy maszynie mogą wykonywać wyłącznie osoby odpowiednio wykwalifikowane i posiadające 
odpowiednie doświadczenie. W razie potrzeby należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym 
centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy. 

 
UWAGA 
Wszystkie czynności instalacyjne muszą być przeprowadzane przez personel serwisu technicznego 
upoważniony przez Magneti Marelli 

 

TRANSPORT, SKŁADOWANIE I PRZEMIESZCZANIE 

Warunki transportu maszyny 
 

Urządzenie musi być transportowane w oryginalnym opakowaniu, umieszczone w pozycji 
przedstawionej na zewnętrznej stronie opakowania. 

 

 Opakowanie: 

 Wymiary (dł. x szer. x wys.): 

Kompletny moduł pomiarowy........................... 2770 x 880 x 660 mm 
 Waga: 

Moduł pomiarowy.......................................... 140 kg 
Tarcza   .................................................. 4 kg 

 

Warunki otoczenia w miejscu składowania 
 

 Wilgotność względna: 20% ~ 80% 

 Zakres temperatury: -10° ~ +60°C. 
 

OSTRZEŻENIE 

Nie umieszczaj innych przedmiotów na opakowaniu tego urządzenia, gdyż może to 
spowodować uszkodzenia. 

 

Przemieszczanie 
 

Aby przemieścić opakowanie, wsunąć widły wózka widłowego w otwory podstawy (palety). 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
UWAGA 

Zawsze używać odpowiednich pasów do podnoszenia lub przetestowanych lin. 
 
 
 

OSTRZEŻENIE 

Czynność tę należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do przewrócenia lub 
uszkodzenia maszyny. 

 
 

 
UWAGA 

Obsługiwać ostrożnie: gwałtowne drgania mogą spowodować uszkodzenie sprzętu. 
 
 

UWAGA 
Przechowuj oryginalne opakowanie, aby w razie potrzeby maszyna mogła zostać bezpiecznie 
przetransportowana w późniejszym terminie. 

 
 

OSTRZEŻENIE 

Przed przemieszczaniem maszyny należy najpierw odłączyć kabel zasilający od gniazda. 
 

MONTAŻ MASZYNY 

Odległości montażowe 
 
 

OSTRZEŻENIE 

Wybrać miejsce instalacji stosując się ściśle do lokalnych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

 
Podłoże musi być odpowiednio mocne, aby utrzymać ciężar sprzętu oraz maksymalnego 
dopuszczalnego obciążenia, w tym podstawy mocującej do podłoża i określonych urządzeń 
zabezpieczających. 

 
Zamontować urządzenie w żądanej pozycji roboczej. Należy upewnić się, że odległość 
pomiędzy tylną częścią maszyny a najbliższą ścianą wynosi co najmniej 25 cm. 

 
WAŻNE: dla prawidłowej i bezpiecznej obsługi maszyny, użytkownicy muszą zapewnić 
oświetlenie w miejscu pracy na poziomie co najmniej 300 luksów. 



 

 

 
 
 
 

 

OSTRZEŻENIE 

Maszyny nie wolno obsługiwać w atmosferach potencjalnie wybuchowych. 
 
 
 

UWAGA 

Jeśli maszyna ma być zamontowana na zewnątrz, należy ją właściwie zabezpieczyć 
odpowiednim zadaszeniem lub innym zabezpieczeniem chroniącym przed wodą. 

 
 

UWAGA 

Należy upewnić się, że nie ma żadnych stałych magnesów, elektromagnesów lub źródeł ciepła 
w otoczeniu maszyny, ponieważ mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia (mogą 
trwale uszkodzić dysk z programem i komputer). 

 
 
 

OSTRZEŻENIE 

Zachować szczególną ostrożność podczas rozpakowywania, montowania, podnoszenia oraz 
instalowania maszyny, jak przedstawiono poniżej. 
Niestosowanie się do tych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia maszyny oraz obrażeń 
operatorów lub innych osób. 

 

Montaż urządzenia 
 

 Rozpakować urządzenie umieszczając opakowanie w pozycji zgodnej z oznaczeniami. 

 Rozpakować komputer. 

 Wyjąć monitor z opakowania. 

 Zmontować kolumnę (7, rys. 1) składającą się z 2 części. 
 Zamontować półkę (2, rys. 1). 

 Zamontować skrzynkę komputera (4, rys. 1) i włożyć komputer. 

 Zdemontować tylny panel kolumny. 

 Podłączyć hub USB (HUB, rys. 2) do wolnego gniazda USB z tyłu komputera. 
 Zainstalować klawiaturę, mysz i drukarkę podłączając je do huba USB (HUB, rys. 2). 

 Zamocować stojak do monitora i zamontować go na kolumnie (1, rysunek 1) za pomocą 
dostarczonych śrub. 

 Podłączyć drukarkę do głównego zasilania poprzez listwę zasilającą umieszczoną u dołu 
kolumny. 

 Podłączyć monitor do komputera i do zasilania poprzez listwę zasilającą umieszczoną u dołu 
kolumny. 

 Zamontować belkę (6, rysunek 1) za pomocą dostarczonych śrub. 
Z dolnego otworu belki wyprowadzić 4 kable USB i 1 kabel zasilający. 
Umieścić 4 kable USB w skrzynce komputera poprzez tylny otwór (L1-C1-L2-C2, rys. 2). 

 Podłączyć 2 kable USB kamer do 2 gniazd USB z tyłu komputera (C1-C2, rysunek 2). 

 Podłączyć 2 kable USB z ferrytem do huba USB (L1-L2, rysunek 2). 
 Podłączyć kabel zasilający belki do wyjścia zasilacza impulsowego +12 V (PS, rysunek 2) 

zwracając uwagę na biegunowość (przewód BRĄZOWY = +12 V, przewód NIEBIESKI = MASA). 



 

 

 
 

 

 Podłączyć zasilacz impulsowy do zasilania (PS, rys. 2). 

 Podłączyć komputer do głównego zasilania (rys. 2) poprzez listę umieszczoną w dolnej części 
kolumny. 

 Podłączyć kable korzystając ze schematu obwodowego (rys. 40). Wszystkie wtyki są wyraźnie 
oznaczone przy odpowiednich gniazdach komputera. Całkowicie docisnąć wtyki i dokręcić śruby 
blokujące, tam gdzie jest to możliwe. 

 Urządzenie do geometrii kół ustawiono fabrycznie do pracy przy napięciu sieci zasilającej 230 V 
AC. Urządzenie do geometrii kół można skonfigurować do pracy przy napięciu sieci zasilającej 
115 V AC. 

 Ponownie zamocować tylny panel kolumny za pomocą dostarczonego specjalnego narzędzia. 

 Podłączyć  kabel  zasilający  do  dostarczonego   wtyku.  Najpierw   zapoznać  się   z     rozdziałem 
„Podłączenie elektryczne”. 

 Włączyć urządzenie za pomocą włącznika głównego, a także monitor i drukarkę określonymi 
przełącznikami. 

 W razie potrzeby zaktualizować oprogramowanie urządzenia, rozdział „Aktualizacja 
oprogramowania urządzenia”, i zamontować opcjonalne zestawy, rozdział „Instalacja 
dodatkowych funkcji”. 

 

Instalacja klucza zabezpieczającego oprogramowania 
 

Włożyć dostarczony klucz zabezpieczający oprogramowania do wolnego gniazda USB w hubie USB 
(SP, rysunek 2). Klucz zabezpieczający oprogramowania jest konieczny do używania urządzenia. 

 
Uruchamianie dodatkowych funkcji urządzenia 
Dodatkowe funkcje urządzenia można włączyć poprzez uaktualnienie jego głównego KLUCZA 
zabezpieczającego. 
Uaktualnienie jest wykonywane za pomocą „KLUCZA uaktualniającego USB” otrzymywanego po 
zamówieniu danego zestawu akcesoriów. 
Karty aktualizacyjne są oznaczone specjalnymi symbolami służącymi identyfikacji. Szczegółowe 
informacje dotyczące identyfikacji kart aktualizacyjnych podano w ulotce dołączonej do karty. 

 

Skróty bazy danych 
 

/ Oddziela różne modele 
4WD Napęd na cztery koła 
4WS Cztery koła kierowane 

4x4 Napęd na cztery koła 
8565050+ Od tego numeru podwozia 
8565050- Do tego numeru podwozia 
ALU Aluminiowe obręcze kół 

AS System zawieszenia pneumatycznego 

HS System zawieszenia hydraulicznego 
CAB Z kabiną 
CABR. Kabriolet 
CYL Siłowniki 

DR Drzwi 
ESTATE Wersja kombi 

FWD Napęd na przednie koła 
HD Pojazd ciężki lub terenowy 

LHD Lewostronny układ kierowniczy 
PAS Wspomaganie układu kierowniczego 



 

 

 
 
 
 

R Opona radialna 
RHD Prawostronny układ kierowniczy 

BT Opona diagonalna 

RT Opona radialna 
RWD Napęd na tylne koła 
S Specjalny lub Sportowy 

SPORT Sportowy 

SLS Zawieszenia z samoregulacją poziomu 

SW Wersja kombi 
T Turbo 
TD Turbo diesel 

TDI Turbo diesel z bezpośrednim wtryskiem 

XP Opony normalne 

IRS Niezależne tylne zawieszenie 

IFS Niezależne przednie zawieszenie 
SPS Zawieszenia sportowe 
SWB Krótki rozstaw osi 
MWB Średni rozstaw osi 

LWB Długi rozstaw osi 
MM/AA+ Po określonej dacie (miesiąc/rok) 

MM/AA- Przed określoną datą (miesiąc/rok) 
RS Sztywne zawieszenia 

AT Automatyczna skrzynia biegów 
TA Podwójna oś 

TS Pojedyncza oś 

LOA Obciążenie 
PLO Częściowe obciążenie 

UNL Bez obciążenia 

AB Stabilizator poprzeczny 
 

Warunki otoczenia w miejscu obsługi 
 

Wilgotność względna: 20% ~ 90% (bez kondensacji) 
Zakres temperatury: 5°C ~ 35°C 

 
 
 

OSTRZEŻENIE 

Maszyny nie wolno obsługiwać w atmosferach potencjalnie wybuchowych. 
 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 

Producent nastawił urządzenie na pracę przy zasilaniu 230 V AC. 
Urządzenie można skonfigurować do pracy przy napięciu sieci zasilającej 115 V AC poprzez odpowiednie 
ustawienie przełącznika zmiany napięcia PC. 

 
UWAGI 
 Ważne jest jednak, aby sprawdzić, czy monitor i drukarka są dostosowane do pracy przy napięciach 

innych niż 230 V AC. 

 Kabel zasilający dostarczony z maszyną spełnia odpowiednie przepisy. 



 

 

 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIE 

Wszystkie działania związane z podłączeniem elektrycznym do warsztatowej tablicy 
rozdzielczej muszą zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanych techników, zgodnie z 
aktualnymi przepisami prawnymi, na odpowiedzialność i koszt klienta. 

 

 Zasilanie elektryczne musi mieć odpowiednią wartość, zgodnie z: 
1. poborem mocy przez maszynę określonym na tabliczce znamionowej. 
2. odległością pomiędzy maszyną a punktem podłączenia elektrycznego, tak aby spadki napięcia 

przy pełnym obciążeniu nie przekraczały 4% (10% podczas rozruchu) w odniesieniu do napięcia 
znamionowego określonego na tabliczce. 

 Użytkownik musi: 
1. dostarczyć kabel zasilający z wtykiem zgodny z lokalnymi przepisami elektrycznymi 
2. podłączyć maszynę do dedykowanej linii zasilającej z własnym wyłącznikiem 

różnicowoprądowym o czułości 30 mA 
3. zamontować na linii zasilającej bezpieczniki odpowiednio dobrane do oznaczeń na schemacie 

elektrycznym zamieszczonym w niniejszej instrukcji 
4. upewnić się, że w warsztacie zapewniono sprawny obwód uziemiający. 

 Aby zapobiec używaniu maszyny przez nieupoważniony personel, zaleca się odłączanie wtyku 
zasilającego, gdy maszyna pozostaje w stanie bezczynności (wyłączona) przez dłuższy czas 

 Jeśli maszyna jest podłączona bezpośrednio do głównej tablicy rozdzielczej i bez użycia oddzielnego 
wtyku, musi zostać zamontowany przełącznik z blokadą lub kluczykiem, aby ograniczyć używanie 
maszyny wyłącznie do wykwalifikowanego personelu. 

 
 

OSTRZEŻENIE 

Dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania maszyny konieczne jest podłączenie jej do 
sprawnego obwodu uziemiającego. 
NIGDY nie podłączaj przewodu uziemiającego do rury gazowej lub wodnej, kabla 
telefonicznego lub innego nieodpowiedniego przedmiotu. 

 
 

OSTRZEŻENIE 

Przed podłączeniem wtyku do panelu zasilającego należy upewnić się, że napięcie sieci 
zasilającej jest zgodne z wartością zasilania wskazaną na tabliczce znamionowej maszyny. 

 

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Niestosowanie się do instrukcji i ostrzeżeń o niebezpieczeństwie może spowodować poważne 
obrażenia operatora lub innych osób. 
Nie należy włączać zasilania maszyny przed dokładnym zapoznaniem się z wszystkimi 
zawartymi w niniejszym dokumencie informacjami dotyczącymi zagrożeń. 

Maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez wykwalifikowany i upoważniony personel. 

Wykwalifikowany  operator  jest  rozumiany  jako   osoba,  która   przeczytała   i   zrozumiała    instrukcje 



 

 

 
 

 

dostarczone przez producenta, jest odpowiednio przeszkolona i doskonale zna przepisy bezpieczeństwa 
oraz procedury regulacyjne, do których należy się stosować podczas obsługi. 
Kategorycznie zabronione jest używanie maszyny będąc pod wpływem alkoholu lub leków mogących 
mieć wpływ na sprawność fizyczną lub umysłową. 

Operator musi: 

 Dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi użytkowania maszyny. 
 Posiadać gruntowną wiedzę na temat możliwości i właściwości maszyny. 

 Utrzymywać nieupoważnione osoby poza obszarem roboczym. 

 Upewnić się, że maszyna została zamontowana zgodnie z obowiązującym prawem i normami. 

 Upewnić się, że wszyscy operatorzy maszyny zostali stosownie przeszkoleni, aby używać maszynę 
poprawnie, oraz że są oni odpowiednio nadzorowani podczas pracy. 

 Nie dotykać przewodów zasilających oraz wnętrza silników elektrycznych i innego sprzętu 
elektrycznego przed odłączeniem zasilania. 

 Dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz poznać prawidłowy i bezpieczny sposób obsługi 
maszyny. 

 Przechowywać niniejszą instrukcję w miejscu, gdzie będzie łatwo dostępna do wglądu podczas 
pracy przy maszynie oraz korzystać z niej w każdej sytuacji wymagającej potwierdzenia lub 
wyjaśnień. 

 
 
 

OSTRZEŻENIE 

Nie wolno demontować oraz niszczyć naklejek Niebezpieczeństwo, Ostrożnie i Uwaga. 
Wszystkie brakujące lub nieczytelne naklejki Niebezpieczeństwo, Ostrożnie i Uwaga wymienić 
na nowe. Nowe naklejki można uzyskać u najbliższego sprzedawcy Magneti Marelli. 

 • Podczas obsługi i konserwacji maszyny należy przestrzegać ujednoliconych przepisów 
dotyczących zapobiegania wypadkom w miejscu pracy dla przemysłowych urządzeń 
wysokonapięciowych. 

 • Jakiekolwiek nieupoważnione zmiany wprowadzone w maszynie automatycznie zwalniają 
producenta z odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń sprzętu lub wypadków wynikających z 
tych zmian. Naruszeniem przepisów zapobiegania wypadkom w miejscu pracy jest zwłaszcza 
modyfikowanie i demontowanie urządzeń zabezpieczających maszyny. 

 

OSTRZEŻENIE 

Promieniowanie podczerwone! 
Nie zbliżać się nadmiernie oraz nie narażać się na zbyt długie promieniowanie podczerwone. 
Nie obserwuj bezpośrednio poprzez przyrządy optyczne. 

 

Objaśnienia etykiet zawierających ostrzeżenia i instrukcje 
 
 
 

Odłączyć kabel zasilania przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności 
konserwacyjnych/naprawczych. 

 
 

 

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI 



 

 

 
 

 

 Program oparty na systemie Windows®. 

 Odczyt kątów za pomocą kamer CMOS na podczerwień. 

 Wyświetlanie danych z dokładnością do 0,01 stopnia 

 Baza danych na dysku twardym lub płycie DVD 
 Archiwum prac i baza danych użytkownika 

 Pomoc ekranowa dostępna w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku. 

 Ustawienia opcjonalne (np.: mm/cale, °60,/°100, ...) łatwe do skonfigurowania z każdej pozycji 
programu za pomocą menu wywoływanego poprzez naciśnięcie dedykowanego klawisza. 

 Podstawowa baza danych zawierająca ponad 19 000 pojazdów z powiązanymi danymi 
referencyjnymi dla kątów. 

 Spersonalizowana baza danych zawierająca pojazdy i dane wprowadzone przez użytkownika za 
pomocą funkcji „dodaj”, „modyfikuj”, „usuń”. 

 Pojazdy z głównej i spersonalizowanej bazy danych wyświetlane dla ułatwienia na jednej liście. 
 Dane referencyjne do regulacji oparte o wysokość podwozia pojazdów (dla pojazdów, które 

obsługują ten tryb). 

 Możliwość zapisywania arkuszy zadań dla czynności przeprowadzanych przy pojazdach („Baza 
danych klienta”). 

 Kolorowy monitor LCD. 

 Kolorowa drukarka atramentowa. 

 Profesjonalna klawiatura alfanumeryczna 
 Wyjątkowa swoboda pracy, użytkownik może przełączać pomiędzy regulacjami zgodnie ze swoją 

wolą. 

 Pomiar skrętu w sposób automatyczny lub bezpośrednio z tarcz 

 Dane wyświetlane w stopniach (system sześćdziesiątkowy lub centezymalny), milimetrach i  
calach. 

 Graficzne porównanie wartości odczytanych i wartości bazy danych 

 Diagnostyka podwozia pojazdu 

 Zacisk samocentrujący, 10" do 19", z wbudowanym adapterem 
 

 Program kompensacji bicia obręczy (ROC): 
 „Tryb pchnięcia ROC” 
 jednoczesna kompensacja czterech kół poprzez pchnięcie pojazdu na odległość 

odpowiadającą obrotowi kół o około 30°; 
 dotyczy pojazdów 4WD (z napędem na cztery koła). 

 Okno regulacji z różnym rozmieszczeniem elementów graficznych i numerycznych. 

 Funkcja pomocy z animowanym wyświetlaniem operacji regulacyjnych. 

 Uproszczone kalkulacje i regulacja zbieżności. 
 

 Pozostałe programy: 
 regulacja pojazdu przy podniesionych kołach (jack & hold); 
 obliczanie i kompletna regulacja zbieżności (opcja); 
 obliczanie wartości tolerancji i zapisywanie wartości kąta pochylenia koła i kąta 

wyprzedzenia sworznia zwrotnicy najnowszej generacji pojazdów Mercedes zgodnie z 
procedurą dostarczoną przez producenta (opcja); 

 elektroniczne gromadzenie wartości wysokości podwozia, bardzo użyteczne podczas 
regulacji aut francuskich (opcja); 

 obliczanie i regulacja wysokości osłony zębatki kierowniczej; 
 regulacja pozycji kierownicy; 

 Programy diagnostyczne i ustawień dodatkowych. 

 Dostępne są różne rodzaje samocentrujących zacisków, odpowiednie do rozmaitych kół. 



 

 

 
 

 

DANE TECHNICZNE 

 Zakres pomiarów (w stopniach - system centezymalny): 
Zbieżność................................................ ± 48,00° 
Kąt pochylenia koła .......................................... ± 10,00° 
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy .............................. ± 30,00° 
Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy ................................ ± 30,00° 
Nierównoległość osi ......................................... ± 24,00° 
Kąt znoszenia ............................................. ± 24,00° 
Kąt skrętu................................................ ± 24,00° 

 Zasilanie (standardowe): ................................ 230 V AC - 50/60 Hz 

 Pobór mocy:  ............................................... 500 W 

 Zabezpieczenie gniazda sieciowego (bezpieczniki sieciowe):  .............. 3,15 AT - 250 V 
 Waga netto: 

 Moduł pomiarowy ......................................... 140 kg 

 Tarcza  .................................................. 4 kg 

 Poziom hałasu w warunkach roboczych: ............................. < 70 dB (A) 
 

WYPOSAŻENIE MASZYNY 

1 płyta DVD z programem 
1 instrukcja obsługi. 
1 blokada kierownicy 
1 blokada pedału 
1 instrukcja użytkownika 
1 broszura z częściami zamiennymi 

 

OPCJONALNE AKCESORIA DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z naszym ilustrowanym katalogiem. 
 

CZYM JEST URZĄDZENIE DO GEOMETRII KÓŁ? 

Urządzenie do geometrii kół jest definiowane jako przyrząd pomiarowy wykrywający kąty 
charakterystyczne pojazdu. 
Urządzenie składa się z modułu pomiarowego i czterech tarcz do zamocowania na kołach pojazdu. 

 

KĄTY CHARAKTERYSTYCZNE 

1) ZBIEŻNOŚĆ (rysunek 16 i 17) 
Zbieżność to kąt utworzony przez równikową płaszczyznę koła i oś symetrii lub oś nacisku pojazdu. 
Oś symetrii pojazdu jest umowną linią, która wzdłużnie dzieli pojazd na połowy, natomiast oś nacisku 
to kierunek jazdy tylnej osi. 
Jednostką pomiarową zbieżności są stopnie lub milimetry (lub cale). 

 

2) KĄT POCHYLENIA KOŁA (rys. 18) 
Jest to kąt utworzony przez płaszczyznę równikową koła i płaszczyznę pionową. Kąt pochylenia koła 
jest dodatni, gdy wierzchołek koła jest wychylony na zewnątrz. 
Jednostką pomiarową dla kąta pochylenia kół są stopnie. 

 

3) KĄT WYPRZEDZENIA SWORZNIA ZWROTNICY (rys. 19) 



 

 

 
 

 

Jest to kąt utworzony pomiędzy płaszczyzną pionową a osią sworznia zwrotnicy na wzdłużnej 
płaszczyźnie pojazdu. 
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy jest mierzony przy skręcie 10° lub 20°. 
Jednostką pomiarową dla kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy są stopnie. 

 

4) KĄT POCHYLENIA SWORZNIA ZWROTNICY (rys. 20) 
Jest to kąt utworzony pomiędzy płaszczyzną pionową a osią sworznia zwrotnicy na poprzecznej 
płaszczyźnie pojazdu. 
Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy jest mierzony przy skręcie 10° lub 20°. 
Jednostką pomiarową są stopnie. 

 

5) Różnica kątów skrętu – ROZBIEŻNOŚĆ PRZY SKRĘCIE (rys. 21 ) 
Różnica kątów skrętu na przednich kołach. Kąt jest umownie mierzony przy skręcie koła 20° po stronie 
wewnętrznej. 
Jednostką pomiarową są stopnie. 

 

6) NIERÓWNOLEGŁOŚĆ OSI lub niewyrównanie kół tej samej osi (rys. 22) 
Pomiar różnicy w położeniu jednego koła względem drugiego, dotyczy prostej prostopadłej wzdłużnej 
osi pojazdu. 
Nierównoległość osi jest mierzona na przedniej i tylnej osi pojazdu. Tej drugiej nie należy mylić z kątem 
znoszenia. 
Jednostką pomiarową są stopnie. 

 

7) KĄT ZNOSZENIA (rys. 23) 
Jest to kąt utworzony pomiędzy osią symetrii pojazdu a kierunkiem jazdy tylnej osi. 
Jednostką pomiarową są stopnie. 

 

GŁÓWNE ELEMENTY OPERACYJNE MASZYNY 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Poznaj swoją maszynę. Najlepszym sposobem na zapobieżenie wypadkom i uzyskanie 
najlepszej wydajności maszyny jest upewnienie się, że wszyscy operatorzy znają jej sposób 
działania. 
Zapamiętaj działanie i rozmieszczenie wszystkich kontrolerów. 
Dokładne sprawdź, czy wszystkie kontrolery maszyny działają prawidłowo. 
Aby zapobiec wypadkom i obrażeniom ciała, maszyna musi być prawidłowo zamontowana, 
właściwie obsługiwana i regularnie serwisowana. 

 

Moduł pomiarowy 
 

 Monitor (1, rys. 1): wyświetla ekrany zadań z graficznym przedstawieniem zmierzonych kątów. 
Przyciski operacyjne znajdują się w dolnej części. 

 Klawiatura (2, rys. 1): używana do wybierania przycisków i wprowadzania danych 
alfanumerycznych. 

 Klawisz ENTER potwierdza wybranie przycisku zaznaczonego za pomocą strzałek. 
 Klawisz F2 służy do powrotu do poprzedniego kroku. 

 Komputer (4, rys. 1): zawiera i uruchamia program do geometrii kół pojazdów. Zawiera również 
elektronikę do zarządzania urządzeniem. 

 Drukarka (3, rys. 1): przedstawia wyniki zadań jako wydruki. 



 

 

 
 

 

 GŁÓWNY KLUCZ ZABEZPIECZAJĄCY: klucz do uruchomienia obsługi urządzenia. 

 Wtyk zasilania 
 

Ekran zadań (rys. 7) 
A) Tytuł (np. PRZEDNIA OŚ): wskazuje, która procedura jest używana. 
B) Wartości odczytane na pojeździe. 
C) Wartości bazy danych 
D) Graficzne porównanie wartości odczytanych i wartości bazy danych. 
E) Wskazanie poziomów tarcz (POZIOMY). 
F) Przedstawienie kątów odczytanych w danym momencie. 
G) POMOC: używane do wywołania pomocy w trybie online. 
H) Pasek ikon: ikony do obsługi programu. Szczegółowe informacje dotyczące wybranej ikony 

znajdują się na pasku informacji zwrotnej. 
I) Pasek informacji zwrotnej: wyświetla komunikat pomocniczy związany z funkcją wybranej 

ikony. 
L) Pasek nazwy pojazdu: wyświetla nazwę pojazdu wybranego z bazy danych. 

Po wybraniu pojazdu z bazy danych wskazywany jest wybrany rynek. 
M) Pasek stanu: wyświetla komunikaty systemowe. 
N) Różnica wartości osi: okno, które wskazuje wartość oraz różnicę odczytanego kąta dla prawej i 

lewej strony względem wartości odniesienia w bazie danych. Okno to wyświetlane jest 
wyłącznie, gdy w bazie danych znajduje się wartość odniesienia. 

O) Obszar roboczy: część ekranu przedstawiająca informacje na temat przeprowadzanego 
zadania. 

 

PRZYGOTOWANIE POJAZDU DO USTAWIANIA 

Aby prawidłowo wykonać czynności związane z geometrią kół, wszystkie elementy pojazdu muszą być 
zgodne ze specyfikacją konstruktora. W szczególności ważne jest, aby sprawdzić ciśnienie w oponach i 
wyeliminować wszelkie luzy w łożyskach i przegubach kulowych. 
Umieścić pojazd nad wgłębieniem lub podnośnikiem odpowiednio wyposażonym do pomiaru geometrii. 
Upewnić się, że obrotnice i oscylujące platformy są zablokowane. 
Zamontować na kołach samocentrujące zaciski i zablokować je na obręczach za pomocą uchwytów. 
W przypadku obręczy stalowych lub obręczy z wystającymi krawędziami, zaciski powinny być 
zamocowane od wewnątrz (1, rys. 6A). W przypadku obręczy aluminiowych, zaciski powinny być 
zamocowane od zewnątrz (2, rys. 6A). W przypadku obręczy z plastikowymi osłonami, zaciski należy 
zamocować od wewnątrz z odwróceniem przetyczek (3, rys. 6A). 
W razie potrzeby można delikatnie stuknąć ręką w zaciski kół, aby zamocować głowicę zacisku 
pomiędzy obręczą a stopką opony. 
Dla innych rodzajów zacisków ze szczęką lub dedykowanym urządzeniem zamykającym należy 
postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do danego pakietu. 

 
Zamontować „małe” tarcze na przednich kołach i „duże” tarcze na tylnych kołach. 

 

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA 

Moduł pomiarowy 
 

Przestawić tylny włącznik do pozycji „I”, aby włączyć urządzenie. 
Następnie poczekać na wyświetlenie ekranu początkowego (rys. 7). 
Aby właściwie wyłączyć urządzenie: 

 powrócić do ekranu początkowego (rys. 7) 



 

 

 
 

 

 nacisnąć klawisz „F10”; 

 potwierdzić poprzez wybranie symbolu „✓”; 

 poczekać na wyłączenie komputera (czarny ekran) i przestawić tylny przełącznik do pozycji „0” 
(wył.). 

 
 
 

UWAGA 

Nigdy nie wyłączać maszyny, jeśli nie jest wyświetlana strona z logo, ponieważ takie działanie 
może uszkodzić komputer. 
Jeśli dojdzie do takiego wyłączenia, po ponownym uruchomieniu komputera oprogramowanie 
poprosi o naciśnięcie dowolnego przycisku, aby wykonać „Skanowanie dysku”. 
Funkcja ta ma na celu sprawdzenie komputera pod kątem ewentualnych uszkodzeń i, w razie 
potrzeby, zaktualizowanie plików, które mogły ulec uszkodzeniu. 
Po zakończeniu tego procesu, jeśli program uruchomi się normalnie, oznacza to, że nie 
występują żadne problemy. W przeciwnym razie, jeśli pojawi się dowolny komunikat, który 
zablokuje procedurę uruchomienia programu, należy skontaktować się z najbliższym centrum 
pomocy technicznej. 

 

OGÓLNE ROZWAŻANIA 

Prosty interfejs urządzenia zapewnia szybką i łatwą obsługę. Procedury operacyjne są znormalizowane 
w całym programie, jak podsumowano poniżej. 

 

Wybór funkcji 
 

Funkcje dostępne na każdym poziomie programu są widoczne jako ikony specjalne na pasku u dołu 
ekranu. 
Aby wybrać określoną funkcję, należy nacisnąć klawisz (od F1 do F10) wskazany na danej ikonie. 
Aby ułatwić i uprościć użytkowanie maszyny, każdy klawisz jest powiązany z tym samym typem 
polecenia na różnych poziomach programu. 
W szczególności: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online. 
 F2 (lub „Esc”): powrót do poprzedniego okna (z wyjątkiem ekranu początkowego, gdzie konieczne 

jest wprowadzenie hasła, aby zamknąć program i przełączyć sterowanie do systemu Windows®). 

 F3 (lub „Enter”): przejście do następnego okna. 

 F4 wywołuje ekran ustawień opcjonalnych podzielonych na logiczne grupy. Na przykład: jednostka 
pomiarowa, dokładność pomiarowa, ... 
Wyświetlone opcje są zależne od kontekstu, w odniesieniu do punktu programu, w którym 
naciśnięty zostanie klawisz F4. 

 F10 powrót do ekranu początkowego. Jeśli zostanie naciśnięty na ekranie początkowym,  
spowoduje wyjście z programu i systemu Windows® w celu prawidłowego wyłączenia komputera. 

 F5 + F9 posiadają funkcje, które mogą różnić się w zakresie każdego programu. 
 

Przewijanie pozycji na liście 
 

Aby przewijać i wybierać pozycje na liście (menu), takiej jak baza danych, należy użyć strzałek w górę/w 
dół oraz przycisków strona w górę/w dół. 
Czasami wartości w tabeli można wybierać poprzez przewijanie pól w górę i w dół za pomocą klawiszy 
F5 i F6. 
W niektórych przypadkach pozycję można wybrać bezpośrednio poprzez wprowadzenie jej pierwszej 



 

 

 
 

 

litery. 
 

Wybór opcji 
 

Aby zmienić opcje na ekranach wywołanych przez naciśnięcie klawisza F4, należy użyć klawiszy  „Tab”, 
„Shift” + „Tab”, aby przejść z jednej grupy opcji do następnej, oraz strzałek, aby przewinąć przez 
poszczególne opcje w zakresie wybranej grupy. 

Nacisnąć F3, aby wyjść z okna ustawień i zapisać ustawienia. 

Gdy następnie system prosi o potwierdzenie dokonanego wyboru, można: 

 wybrać F2, aby nie zapisywać wprowadzonych zmian 
 wybrać F3, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia 

 wybrać F4, aby przerwać procedurę zapisywania i pozostać w oknie ustawień. 

Poniższa tabela przedstawia różne ikony oraz odpowiadające im funkcje. 

Każda ikona wskazuje również powiązany klawisz funkcyjny. 
 

 

SYMBOL 
 

OPIS FUNKCJI 

  
Wywołuje pomoc w trybie online 

  

Zamyka pomoc w trybie online 

 

Zamyka program i przechodzi do pulpitu Windows (dostępne tylko z ekranu 
początkowego) 

  
Powraca do poprzedniego ekranu 

 
Zamyka okno potwierdzenia bez zapisywania ustawień, które zostały zmienione 
(dostępne tylko w oknach potwierdzeń) 

  
Zamyka okno potwierdzenia i zapisuje dokonany wybór. 

 

 

 
Wybiera procedurę sprawdzenia zbieżności. 

 

 

Wybiera procedurę regulacji zbieżności. 

 

 

Przechodzi do następnego ekranu 

 

Zamyka okno potwierdzenia i zapisuje ustawienia, które zostały zmienione (dostępne 
tylko w oknach potwierdzeń) 



 

 

 
 
 
 

Zamyka okno potwierdzenia bez zapisywania dokonanego wyboru 
 

 

Zamyka okno potwierdzenia i powraca do okna roboczego lub wyboru ustawień 
(dostępne tylko w oknach potwierdzeń) 

 
 

Resetuje licznik zadań do zera 
 
 

Wyświetla okno ustawień urządzenia (w oknie głównym). Wyświetla okno ustawień 
kontekstowych (w oknach roboczych) 

 
 

Zamyka okno potwierdzenia bez zapisywania dokonanego wyboru 
 

 

Zamyka okno potwierdzenia i zapisuje dokonany wybór. 
 
 

Zamyka okno potwierdzenia i powraca do okna roboczego lub wyboru ustawień 
(dostępne tylko w oknach potwierdzeń) 

 
 

Zmniejsza średnicę obręczy 
 

 

Przewija w dół do następnej pozycji na liście (dostępne tylko w oknach z listą opcji) 
 

 

Wybiera regulację osi pojazdu z podniesionymi kołami 
 

 
Finalizuje regulację osi pojazdu z podniesionymi kołami 

 
 

Wyświetla następną stronę. Okno zawierające większą ilość informacji jest dzielone 
na kilka stron. (Np. pomoc w trybie online, zarządzanie rejestrem zadań itp.) 

 
 

Wyświetla okno „Formularz danych” karty Smart (dostępne tylko w oknie diagnostyki) 
 

 

Wyświetla okno zarządzania rejestrem zadań 
 

 

Resetuje wartości korekcyjne wyrównania kierownicy zapisane już w pamięci 



 

 

 

 

 
 

 

 

Wł./wył. funkcję sprawdzania maksymalnego kąta skrętu Gdy opcja ta jest włączona, 
w prawym górnym rogu paska głównego wyświetlana jest ikona przedstawiająca 
obrotnicę. 

  
Drukuje bieżące okno. 

 Przełącza pomiędzy wyświetlaniem okien regulacji kąta wyprzedzenia sworznia 
zwrotnicy, całkowitej zbieżności i nierównoległości osi. (dostępne tylko w oknie 
regulacji przedniej osi). 

 
Przełącza pomiędzy wyświetlaniem okien regulacji kąta pochylenia koła, różnicy 
rozstawu kół i nierównoległości osi. (dostępne tylko w oknie regulacji tylnej osi). 

 
Włącza i wykonuje procedurę aktualizacji uruchomionych programów za pomocą 
karty Smart (w procedurze serwisowej) 

  
Usuwa wybrane dane (marka, pojazd, klient, zadanie) 

 

 
Ładuje dane ostatniego zadania zapisanego w pamięci 

 

 
Brak dostępnych zadań do załadowania do pamięci 

 

 
Zwiększa średnicę obręczy 

 

 
Przewija w górę do następnej pozycji na liście (dostępne tylko w oknach z listą opcji) 

 

 
Wyświetla okno modyfikacji: marka - pojazd - klient 

 

Przesyła dane pomiędzy komputerem a (opcjonalnym) przyrządem pomiaru wysokości 
podwozia i kąta. 

 

 
Wyświetla okno rejestru pojazdów. 

 

Wyświetla okno regulacji pojazdów przedstawiając regulacje różnych kątów dla 
wybranego pojazdu. 

 

Usuwa wybraną pozycję (marka - pojazd - klient - zadanie) (marka - pojazd 
wprowadzone przez użytkownika). 



 

 

 

 

 

 
 

Otwiera okno zarządzania rejestrem klientów. 
 

 
Drukuje końcowy protokół z wykonanego zadania. 

 

 
Ustawia wprowadzanie danych dot. wysokości podwozia w milimetrach. 

 

 
Ustawia wprowadzanie danych dot. wysokości podwozia w stopniach. 

 

 
Wyświetla okno do wprowadzenia nowych danych: klient - pojazd - marka - operator. 

 

 

Wyświetla okno zarządzania operatorami. 
 
 

Wyświetla okno z listą uruchomionych okien. Używane do przełączania między 
oknami. 

 
 

Wyświetla okno wyboru programów serwisowych 
 

 

Wywołuje okno wyboru pojazdu z bazy danych. 
 

 

Pomija wybór pojazdu z bazy danych poprzez wybranie trybu „typowy pojazd”. 
 

 

Otwiera rejestr zadań w celu wprowadzenia danych dotyczących klienta i pojazdu 
 

 

Przerywa zadanie w toku i powraca do „ekranu początkowego”. 
 
 

Zamyka program i system Windows rozpoczynając prawidłową procedurę wyłączenia 
(dostępne tylko z ekranu początkowego) 

 
 

Powraca do okna, które otworzyło listę opcji (dostępne tylko w oknach z listą opcji). 
 

 

Poniższa tabela przedstawia listę ikon dostępnych w oknach, wraz z listą opcji (menu do przełączania 
między oknami) oraz opisem odpowiednich funkcji. 

 

MENU DOSTĘPNE W TRYBIE ZADAŃ 



 

 

 

 

 
 

SYMBOL OPIS FUNKCJI 
 

 

Podsumowanie danych: (Wyświetla okno, które podsumowuje dane regulacyjne 
bieżącego pojazdu). 

 

 

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

 

 

Podsumowanie z bazy danych:: (Wyświetla okno z danymi regulacyjnymi bieżącego 
pojazdu, z bazy danych). 

 

 

Kąt skrętu: (Wyświetla okno do przeprowadzania blokady kierownicy w celu pomiaru 
kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, kąta pochylenia sworznia zwrotnicy, kąta 
zawartego i maksymalnego kąta skrętu). 

 

 

 

Tylna oś: (Wyświetla okno regulacji tylnej osi). 

 

 

 

Przednia oś: (Wyświetla okno regulacji przedniej osi). 

 

 

Obciążenie i paliwo: (Wyświetla okno umiejscowienia obciążenia oraz ilości paliwa. 
(dostępne tylko dla pojazdów, które wymagają obciążenia i/lub znanej ilości paliwa). 

 

 

Wcześniejsze zadania (Wyświetla okno zawierające listę wcześniej zapisanych 
zadań, aby umożliwić porównanie z bieżącym pomiarem). 

 

 

 

Zbieżność: (uruchamia procedurę regulacji zbieżności). 

MENU DOSTĘPNE W TRYBIE SERWISOWYM 

SYMBOL OPIS FUNKCJI 
 

 

 

Demo: (Ustawia program urządzenia w trybie demo, bez używania tarcz). 

 

 

 
Krzywa kierownica: (Rozpoczyna procedurę regulacji krzywej kierownicy). 

 

 

Pomoc techniczna: (Wyświetla okno diagnostyczne do ustawiania tarcz, 
odczytywania ustawień z karty Smart). 

 

 

Licznik zadań: (Uruchamia wizualizację zadań przeprowadzanych urządzeniem. 
Wizualizacja jest zabezpieczona hasłem). Funkcja ta jest widoczna, jeśli została 
włączona w menu głównych ustawień urządzenia. 

 
 

 
 

KOPIA ZAPASOWA DANYCH: Urządzenie może „zapisać dane” na dowolnym dysku 
(dysk twardy, USB itp.). 
Program zarządza przechowywaniem danych i przechowuje ostatnie pięć (5) zapisów 
na dysku lokalnym (dysk C, dysk D itp. na dysku twardym zamontowanym w 
komputerze). 



 

 

 

 

 
 

 

 

RESETOWANIE DANYCH: Procedura „resetowania danych” jest przeprowadzana 
tylko w trybie ręcznym. Przed zresetowaniem maszyna tworzy kopię zapasową 
danych, które będą zmieniane. 

MENU DOSTĘPNE W TRYBIE ROC 

SYMBOL OPIS FUNKCJI 

 

 
 

Tryb pchnięcia ROC: (Służy do wykonania procedury ROC (kompensacji bicia obręczy) 
bez usuwania kół pojazdu z podnośnika lub podłoża. Przeprowadzane przez pchnięcie 
pojazdu do tyłu, aby koła wykonały obrót o około 30°, a następnie do przodu do punktu 
początkowego). 

 

 

Pominięcie ROC: (Procedura robocza przechodzi bezpośrednio do okien roboczych, bez 
przeprowadzania kalkulacji ROC). 

 

 

Przywołanie ROC: (Przywołuje dane z ostatniej przeprowadzonej procedury ROC. 
Używana standardowo, gdy konieczne jest przywrócenie danych bez powtarzania 
procedury ROC, po awarii zasilania lub gdy zadanie jest w toku). 

 

OKNO BŁĘDU 
 

Okno przedstawione na rysunkach 14-15 jest wyświetlane w przypadku wystąpienia błędu odczytu lub 
błędu pomiarowego. Rysunek przedstawia dwie osie pojazdu oraz linię ze strzałką wskazujące  
pomiędzy którymi tarczami występuje błąd. 
W tym przypadku musi zostać usunięta przyczyna błędu, aby możliwe było wznowienie normalnego 
działania. 
Jeśli nie jest to możliwe, nacisnąć F10, aby powrócić do ekranu początkowego i poprawnie zamknąć 
program. Następnie skontaktować się z serwisem pomocy technicznej. 
Jeśli program jest używany w trybie demo, bez stosowania tarcz, program powinien ignorować błędy 
pomiarowe i komunikacyjne wynikające z braku tarcz. 
W tym celu należy wybrać opcję „Demo” w oknie serwisowym. 
Aby włączyć okno serwisowe, należy nacisnąć klawisz F8 na ekranie początkowym programu. 
W tej sytuacji (tryb „Demo”) wyświetlana jest specjalna ikona w prawym górnym rogu paska głównego. 
Wyświetlone wartości są całkowicie losowe. 
Po zakończeniu trybu demo należy pamiętać, aby powtórzyć tą samą procedurę w celu przywrócenia 
maszyny do stanu roboczego. 

 

OKNO GŁÓWNE 

W oknie głównym (początkowym) (rys. 7) aktywne są poniższe przyciski: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online. 

 F2 wyłączenie programu (z prośbą o hasło) i powrót do pulpitu Windows. 

 F3 (lub „Enter”): przejście do następnego okna w ustalonej sekwencji operacyjnej (rejestr zadań, 
baza danych pojazdów / klientów, kompensacja, pomiary). 

 F4 zmiana stanu wszystkich ustawień opcjonalnych (ustawienia). 

 F6 przywrócenie ostatniego wykonanego zadania (przy aktywnej ikonie). 
 F8 otwarcie okna procedur ustawień dodatkowych 

 F9 pominięcie wyboru pojazdu z bazy danych (tryb „typowy pojazd”). 

 F10 zamknięcie programu i systemu Windows wraz z właściwą procedurą wyłączenia. 
 

Nacisnąć klawisz F4, aby wyświetlić/ustawić wszystkie opcje urządzenia. 



 

 

 
 

 

Funkcja ustawień ogólnych (F4 na ekranie początkowym) została wprowadzona, ponieważ niektórzy 
użytkownicy preferowali zmieniać wszystkie dostępne opcje przed rozpoczęciem procedur 
pomiarowych. 
We wszystkich oknach roboczych należy nacisnąć klawisz F4, aby wyświetlić/ustawić wszystkie opcje 
związane z bieżącym oknem roboczym. 

 

OKNO REJESTRU ZADAŃ 

Jeśli wybór pojazdu za pomocą rejestru zadań został określony w ustawieniach maszyny jako procedura 
operacyjna, okno wprowadzania rejestru zadań jest wyświetlane automatycznie. 
Okno pozwala na wprowadzenie danych pojazdu i danych klienta oraz wybór marki/modelu pojazdu 
zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale „Ogólne rozważania”. 

 

W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2 powrót do poprzedniego okna 

 F3 (lub „Enter”): przejście do następnego okna 

 F4 ustawianie: 
 Jednostki pomiarowe: 
 Ciśnienie 

 Bar 

 Psi. 
 Przebieg na zegarze 

 Kilometry 

 Mile 
 Rejestr zadań 
 Rodzaj 

 Minimalny 

 Kompletny 

 F5, aby włączyć zarządzanie rejestrem zadań 

 F6, aby włączyć zarządzanie rejestrem pojazdów 
 F7, aby włączyć zarządzanie rejestrem klientów 

 F8, aby włączyć zarządzanie rejestrem operatorów 

 F9, aby włączyć bazę danych i wybrać markę/model pojazdu (bazę danych można także włączyć 
poprzez naciśnięcie strzałki w dół na linii „marka”) 

 F10 przerywa zadanie w toku i powraca do ekranu początkowego. 
 

Uwagi 

 Po wprowadzeniu danych dotyczących klienta i pojazdu program sprawdza, czy identyczne dane 
zostały już zapisane w pliku. Jeśli dane są już zapisane, strona jest automatycznie uzupełniana 
wcześniej zapisanymi danymi. Jeśli brakuje wszystkich lub części danych, zostaną one zapisane 
tylko po zakończeniu zadania. 

 
Uwaga: Zapisywanie danych jest przeprowadzane, jeśli zostało włączone w menu głównych 
ustawień urządzenia. 

 

OKNO ZARZĄDZANIA REJESTREM ZADAŃ 

Aby włączyć to okno, należy nacisnąć klawisz F5 w oknie wprowadzania rejestru zadań. 
Wyświetla listę zadań zapisanych w pliku. Aby dokonać wyboru, należy postępować zgodnie z opisem  
w rozdziale „Ogólne rozważania”. 



 

 

 
 
 

 

W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2 powrót do poprzedniego okna 
 F3 (lub „Enter”): potwierdzenie wyboru zadania i przejście do okna, które wyświetla rejestr zadań w 

pliku. 

 F4 ustawienie listy rejestru zadań według: 

 Daty; 

 Klienta; 

 Numeru rejestracyjnego pojazdu; 
 Operatora; 

 Numeru zamówienia 

 F5 kompletna lista zadań w pliku. 

 F7 usuwa rejestr zadań wybrany z pliku 
 F10 powrót do okna wprowadzania rejestru zadań. 

 
 
 

OKNO REJESTRU POJAZDÓW 

Aby włączyć to okno, należy nacisnąć klawisz F6 w oknie wprowadzania rejestru zadań. 
Wyświetla listę pojazdów zapisanych w pliku. 
Aby dokonać wyboru, należy postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Ogólne rozważania”. 

 

W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2 powrót do poprzedniego okna 

 F3 (lub „Enter”): potwierdzenie wyboru pojazdu i przejście do okna, które wyświetla dane pojazdu. 

 F5 drukowanie kompletnej listy pojazdów zapisanych w pliku. 

 F6 modyfikacja danych pojazdu wybranego z pliku 
 F7 usunięcie wybranego pojazdu z pliku 

 F8 wprowadzenie nowego pojazdu do pliku 

 F10 powrót do okna wprowadzania rejestru zadań. 
 

Uwagi 

 Nacisnąć F8, aby wprowadzić nowy pojazd. Po wprowadzeniu numeru program sprawdza, czy 
pojazd jest już zapisany w pliku. Jeśli dane są zapisane, program sygnalizuje to i pyta, czy mają one 
zostać wyświetlone. Po akceptacji okno zostaje automatycznie uzupełnione. Jeśli odmówisz, pojawi 
się puste okno, które pozwoli na wprowadzenie numeru pojazdu. 

 Jeśli dane klienta zostały zmienione lub wprowadzono nowe dane, program zapyta, czy chcemy 
uzyskać dostęp do okna zarządzania arkuszem danych klienta w celu wprowadzenia i zapisania 
danych. 

 

OKNO REJESTRU KLIENTÓW 

Aby włączyć to okno, należy nacisnąć klawisz F7 w oknie wprowadzania rejestru zadań. 
Wyświetla listę klientów zapisanych w pliku. 
Aby dokonać wyboru, należy postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Ogólne rozważania”. 

W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 



 

 

 
 

 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2 powrót do poprzedniego okna 

 F3 (lub „Enter”): potwierdzenie wyboru klienta i przejście do okna, które wyświetla dane klienta. 

 F5 drukowanie kompletnej listy klientów zapisanych w pliku. 
 F6 modyfikacja danych klienta wybranego z pliku 

 F7 usunięcie wybranego klienta z pliku 

 F8 wprowadzenie nowego klienta do pliku 

 F10 powrót do okna wprowadzania rejestru zadań. 
 

Uwagi 

 Nacisnąć F8, aby wprowadzić nowego klienta. Po wprowadzeniu odpowiednich danych program 
sprawdza, czy klient jest już zapisany w pliku. Jeśli dane są zapisane, program sygnalizuje to i pyta, 
czy mają one zostać wyświetlone. Po akceptacji okno zostaje automatycznie uzupełnione. Jeśli 
odmówisz, pojawi się całkowicie puste okno. 

 

OKNO REJESTRU OPERATORÓW 

Aby włączyć to okno, należy nacisnąć klawisz F8 w oknie wprowadzania rejestru zadań. 
Wyświetla listę operatorów zapisanych w pliku. 
Aby dokonać wyboru, należy postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Ogólne rozważania”. 
W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 
 F2 powrót do poprzedniego okna 

 F3 (lub „Enter”): potwierdzenie wyboru operatora i przejście do okna, które wyświetla dane 
operatora. 

 F5 drukowanie kompletnej listy operatorów zapisanych w pliku. 

 F6 modyfikacja danych operatora wybranego z pliku 
 F7 usunięcie wybranego operatora z pliku 

 F8 wprowadzenie nowego operatora do pliku 

 F10 powrót do okna wprowadzania rejestru zadań. 
 

Uwagi 

 Nacisnąć F8, aby wprowadzić nowy pojazd. Po wprowadzeniu odpowiednich danych program 
sprawdza, czy pojazd jest już zapisany w pliku. Jeśli dane są zapisane, program sygnalizuje to i 
pyta, czy mają one zostać wyświetlone. Po akceptacji okno zostaje automatycznie uzupełnione. 
Jeśli odmówisz, pojawi się całkowicie puste okno. 

 
Poza imieniem i nazwiskiem operator musi wprowadzić również tryb operacyjny, który dotyczy 
ustawień wychylania określonych za pomocą programu serwisowego. 

W menu na rysunku 30 można ustawić operatora jako wcześniej zdefiniowanego i możliwe jest 
włączenie klawiatury numerycznej w celu szybkiego pozycjonowania wychylenia. 

Po włączeniu klawiatury numerycznej naciśnięcie klawiszy 1, 2, 3, 4 lub 5 wywoła poniższe poziomy 
wychylenia: 
1:    Pozycja zdefiniowana dla ROC 
2: Pozycja zdefiniowana dla blokady kierownicy 
3:    Pozycja zdefiniowana dla regulacji 
4:    1. pozycja dodatkowa 
5:    2. pozycja dodatkowa 

 

OKNO MODYFIKACJI DANYCH W PLIKU 



 

 

 
 

 

Ekran modyfikacji dotyczy: 

 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 modyfikacje, należy wykonać następujące czynności: 

 wybrać pole do wprowadzenia zmian za pomocą klawiszy „Tab” lub „Shift” + „Tab” (jeśli okno 
zawiera więcej niż jedno pole) 

 wprowadzić nowy znak/wartość na literach lub liczbach wybranej pozycji 

 ponownie wprowadzić prawidłową wartość. 

Aby potwierdzić wprowadzone zmiany i wyjść z tego okna, należy: 

 nacisnąć F3 - zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapisania danych. 

 nacisnąć F3, aby potwierdzić. 
Jeśli nie chcesz zapisywać, naciśnij F2. 

 

OKNO WPROWADZANIA DANYCH DO PLIKU 

Okno wprowadzania danych dotyczy: 

 Marek pojazdów w bazie danych; 

 Modeli pojazdów w bazie danych 
 Klientów w pliku; 

 Pojazdów w pliku; 

 Operatorów w pliku; 

Aby wprowadzić dane, należy: 

 wybrać pole do wprowadzenia danych za pomocą klawiszy „Tab” lub „Shift” + „Tab” (jeśli okno 
zawiera więcej niż jedno pole) 

 wprowadzić znak/wartość 

Aby potwierdzić wprowadzone dane i wyjść z tego okna, należy: 

 nacisnąć F3 - zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapisania danych. 

 nacisnąć F3, aby potwierdzić. 

Jeśli nie chcesz zapisywać, naciśnij F2. 
Podczas wprowadzania nowej pozycji system podpowiada użytkownikowi dane z podobnego pojazdu, 
aby uprościć wprowadzanie danych tolerancji. 

 
Uwagi 
Dane nowego klienta i/lub nowego pojazdu można również wprowadzić po zakończeniu procedury 
pomiaru i regulacji modelu wybranego z bazy danych pojazdów. 
W oknie drukowania pojawia się komunikat proszący o wprowadzenie danych, gdy dane zapisywane są 
na żądanie lub określono w ustawieniach zapisywanie w trybie automatycznym. W oknie drukowania, 
okno wprowadzania danych jest włączane za pomocą klawisza F9. 

 

OKNO WYBORU MARKI I MODELU POJAZDU 

Jeśli wyświetlanie okna wyboru marki i modelu pojazdu zostało ustawione jako część sekwencji 
operacyjnej podczas ustawiania maszyny, okno to pojawia się automatycznie. 
Pozwala  ono  użytkownikowi  wybrać  markę  pojazdu  za  pomocą  procedur  opisanych  w      rozdziale 
„Ogólne rozważania”. 



 

 

 
 

 

W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2 powrót do poprzedniego okna 

 F3 (lub „Enter”): potwierdzenie wyboru marki i przejście do okna wyboru modelu 
 F4 wybór wyświetlania: 

 Plik z markami/modelami 

 wszystkich dostępnych marek; 

 tylko marek z głównej bazy danych; 
 tylko marek zdefiniowanych przez użytkownika w dodatkowej (spersonalizowanej) bazie 

danych. 
 Rynki 

 Argentyna 

 Brazylia 

 Chiny 

 Europa 
 Japonia 

 Korea 

 Azja 

 Afryka północna 
 Ameryka północna 

 Oceania 

 Afryka południowa 

 Ameryka południowa 
 Kolejność wyświetlania 

 Alfabetycznie 

 Wg daty 
 Opis pojazdu 

 Handlowy 

 Producenta 
 F6 modyfikacja wcześniej wprowadzonej marki (tylko marki wprowadzone przez użytkownika) 

 F7 usunięcie wcześniej wprowadzonej marki (tylko marki wprowadzone przez użytkownika, jeśli nie 
ma powiązanych modeli). 

 F8 wprowadzenie nowej marki (patrz akapit „Okno wprowadzania/modyfikacji”) 

 F10 powrót do okna początkowego. 
 

Uwagi 

 Urządzenie nie może być obsługiwane bez włożenia klucza zabezpieczającego (SIM). 

 Z maszyną dostarczana jest główna płytka ochronna skonfigurowana do wersji podstawowej. 

 
 
 

UWAGA 

Aby obsługiwać urządzenie, główna karta musi być zawsze umieszczona w szczelinie modułu.  
W przypadku usterki należy upewnić się, że czytnik jest prawidłowo podłączony, zgodnie z 
instrukcją użytkownika. 

 

 Podczas rozruchu program sprawdza obecność karty SIM i dopuszczalne poziomy operacyjne. Jeśli 
karta SIM nie jest dostępna, wyświetlony zostaje komunikat o błędzie (rys. 24). 
Program może być używany tylko w trybie demo. 



 

 

 
 

 

OKNO „KOMPENSACJI” (ROC) 

Używane do wybrania i uruchomienia procedury kompensacji niecentralności i błędu płaszczyzny 
obręczy zgodnie z trybem określonym przez wybraną metodę (rysunki 9-10-11). 

 
Dostępne są poniższe opcje ROC: 

 Tryb pchnięcia ROC 

 Pominięcie ROC 

 Przywołanie ROC 
 

W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2 powrót do poprzedniego okna 

 F3 uruchomienie wybranej procedury ROC (przejście do następnego ekranu, jeśli wybrano procedurę 
Pominięcie ROC lub Przywołanie ROC) 

 F4 ustawienie żądanego typu domyślnej procedury kompensacji i wybór jednostki pomiarowej wagi 
pojazdu: 
 Roc 
 Roc 

 „Tryb pchnięcia ROC” (obrót 90°) 

 „Pominięcie ROC” 

 „Przywołanie ROC” 
 jednostka pomiarowa: 
 Waga 

 Kilogramy 

 Funty. 

 F5 przewijanie w dół przez listę dostępnych opcji ROC 

 F6 przewijanie w górę przez listę dostępnych opcji ROC 
 F10 powrót do ekranu początkowego. 

 

Tryb pchnięcia ROC 

Wybrać ikonę  

Zamocować 4 tarcze, aby aktywować procedurę. 
1) Umieścić pojazd z wyprostowanymi przednimi kołami na podnośniku nad zagłębieniem i 

unieruchomić kierownicę za pomocą blokady. 
2) Zamocować tarcze na kołach, ale nie blokować hamulca. 
3) Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. 
4) Przesunąć pojazd do tyłu, aby koła wykonały obrót o 30°. 
5) Przesunąć pojazd do przodu, z powrotem do pozycji początkowej. 
6) Jeśli wartości pozycji końcowej różnią się znacząco od wartości początkowych, sygnalizowany jest 

błąd procedury 
 

Pominięcie ROC 
 

 
Wybrać ikonę , aby przejść bezpośrednio do „Pomiaru kąta skrętu przy 10° lub   20°” bez 
potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności przy tarczach i zablokować kompensację. 
Zamocować 4 tarcze i poczekać na zakończenie operacji pomijania kompensacji. Operacje mogą być 



 

 

 
 

 

kontynuowane tylko z przednimi tarczami. Tylne tarcze nie mogą być już używane. 
 

Uwaga: Nie są uwzględniane błędy geometryczne obręczy i błędy mocowania zacisków. W takich 
przypadkach (np. pojazdy ze sztywnym zawieszeniem i aluminiowymi obręczami) najlepszą opcją jest 
pominięcie kompensacji, ponieważ po podniesieniu zawieszenie może znaleźć się w innej pozycji niż 
podczas jazdy. Może to doprowadzić do poważnych błędów w zakresie deformacji obręczy. 

 

Przywołanie ROC 
 

 
Wybrać ikonę , aby przejść bezpośrednio do „Pomiaru kąta skrętu przy 10° lub 20°” bez 
potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności przy tarczach i przywołać kompensację 
przeprowadzoną wcześniej na tarczach. Zamocować 4 tarcze i poczekać na zakończenie operacji 
pomijania kompensacji. 
Operacje mogą być kontynuowane tylko z przednimi tarczami. Tylne tarcze nie mogą być już używane. 

 

Uwaga: Procedura ta jest zalecana, gdy tarcze nie zostały zdjęte z kół, ale z jakiegoś powodu  
konieczne było ponowne uruchomienie procedury ustawiania. 

 

OKNO WYSOKOŚCI PODWOZIA 

Po przeprowadzeniu procedury ROC, jeśli wybrany pojazd wymaga zmiany kilku wartości z bazy  
danych w związku z wysokością podwozia w określonych punktach, pojawia się okno wysokości 
podwozia. 

Operator musi wybrać w przedstawionych tabelach wartości wysokości, które najbardziej odpowiadają 
wartościom danego pojazdu. 

Aby dokonać wyboru, należy postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Ogólne rozważania”. 

W określonych przypadkach nie jest możliwe dokonanie wyboru. Wyświetlone wartości wysokości 
muszą być rozumiane jako „zalecane”, tzn. jako jedyne właściwe wartości referencyjne w bazie danych, 
które można uzyskać po zastosowaniu w pojeździe obciążenia. 

W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F3 (lub „Enter”): przejście do następnego okna w ustalonej sekwencji operacyjnej. 

 F10 powrót do ekranu początkowego. 
 

OKNO PODSUMOWANIA BAZY DANYCH 

Przedstawia wartości bazy danych dla wybranego pojazdu i pozwala na zmianę średnicy obręczy za 
pomocą klawiszy F5 i F6 (rys. 8). 

W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2 powrót do poprzedniego okna 

 F3 przejście do następnego okna w ustalonej sekwencji operacyjnej 

 F4 ustawianie jednostki pomiarowej i procedury ustawiania: 
 jednostka pomiarowa 
 Zbieżność 

 Stopnie; 

 Długość; 



 

 

 
 

 

 Średnica 

 Średnica wybrana przez użytkownika 

 Średnica 28,65; 

 Średnica 27,28; 
 Średnica 400 mm 

 Nierównoległość osi i różnica rozstawu kół 

 Stopnie; 

 Długość; 
 Długość 

 Milimetry; 

 Cale; 
 Kąty 

 Stopnie - system centezymalny; 

 Bar; 

 Stopnie - system sześćdziesiątkowy; 
 Ciśnienie 

 Psi; 
 Waga 

 Kilogramy; 

 Funty; 
 Procedura ustawiania 
 Wyświetlanie wartości bazy danych 

 Tak; 

 Nie; 

 F5 zmniejszanie średnicy obręczy 

 F6 zwiększanie średnicy obręczy 
 F7 wyświetlanie okna regulacji pojazdu 

 F8 wyświetlanie okna z listą uruchomionych okien. Używane do szybkiego przełączania między 
oknami. 

 F10 powrót do okna początkowego. 
 

OKNO KĄTA SKRĘTU 

W celu wykonania skrętu 10° lub 20° do obliczenia: kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, kąta 
pochylenia sworznia zwrotnicy, kąta zawartego, rozbieżności przy skręcie 20° (rys, 12). 

Jeśli zamocowano obrotnice posiadające skalę z podziałką, maksymalny kąt skrętu można również 
zmierzyć wizualnie, a odczytaną wartość wpisać w odpowiednie okno za pomocą klawiatury. Przyjęty 
zakres wartości wynosi od 21,00° do 99,99°. Jeśli wprowadzona wartość wykracza poza ten zakres, 
program automatycznie zmienia wartość na najniższą dopuszczalną (21,00°). 

W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2 powrót do poprzedniego okna 

 F3 przejście do następnego ekranu 

 F4 ustawianie: 
 Jednostka pomiarowa 
 Kąty 

 Stopnie - system centezymalny 

 Stopnie - system sześćdziesiątkowy 
 Urządzenie do geometrii kół 



 

 

 
 

 

 Obrotnice włączone 

 Zawsze; 

 Na żądanie; 

 Nigdy; 
 Tak, centrowanie przekładni kierowniczej; 

 Blokada kierownicy do pomiaru kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 

 20 stopni 

 Ustalone przez użytkownika 
 F8 wyświetlanie okna z listą uruchomionych okien. Używane do szybkiego przełączania między 

oknami. 

 F10 powrót do ekranu początkowego. 

Procedurę standardowego skrętu należy wykonać zgodnie z instrukcjami na ekranie i poniższymi 
informacjami: 

 zwolnić obrotnice; 

 wyrównać koła zgodnie ze wskaźnikiem na ekranie, aż do wyświetlenia komunikatu „STOP”; 
 obrócić koła 10° lub 20° w lewo, aż do wyświetlenia komunikatu „STOP”; 

 poczekać na zgromadzenie danych i wyświetlenie strzałek skrętu w prawo; 

 obrócić  koła 10°  lub  20° w prawo (względem pozycji centralnej), aż  do wyświetlenia   komunikatu 
„STOP”; 

 poczekać na zgromadzenie danych i wyświetlenie strzałek skrętu w lewo; 
 obrócić koła z powrotem w lewo, aby wyprostować układ kierowniczy. 

 
Jeśli wybrano procedurę pełnego skrętu, należy: 

 zwolnić obrotnice; 

 wyrównać koła zgodnie ze wskaźnikiem na ekranie, aż do wyświetlenia komunikatu „STOP”; 

 Na obu obrotnicach ustawić na zero skalę z podziałką niezbędną do pomiaru maksymalnego skrętu. 

 obrócić koła 10° lub 20° w lewo, aż do wyświetlenia komunikatu „STOP”; 

 poczekać na zgromadzenie danych; 

 przekręcić koła dalej w lewo, aż do ich zablokowania; 
 odczytać na skali maksymalny kąt skrętu dla strony wewnętrznej (koło lewe) i zewnętrznej (koło 

prawe), a następnie wprowadzić odczytane wartości w odpowiednich polach w oknie 
wprowadzania danych. 

 obrócić  koła 10°  lub  20° w prawo (względem pozycji centralnej), aż  do wyświetlenia   komunikatu 
„STOP”; 

 poczekać na zgromadzenie danych; 

 przekręcić koła dalej w prawo, aż do ich zablokowania; 
 odczytać na skali maksymalny kąt skrętu dla strony wewnętrznej (koło prawe) i zewnętrznej (koło 

lewe), a następnie wprowadzić odczytane wartości w odpowiednich polach w oknie wprowadzania 
danych. 

 obrócić koła z powrotem w lewo, aby wyprostować układ kierowniczy.  

Procedura pełnego skrętu oznacza użycie odpowiednich rozmiarów obrotnic ze skalą. 

Po zakończeniu procedury skrętu wyświetlony zostaje ekran z ikonami wskazującymi czynności, które 
należy następnie wykonać: 

Przekręcić kierownicę, tak aby jej ramiona były ustawione prosto. 

 

Zablokować kierownicę 
 



 

 

 
 

 

Nacisnąć F3 (lub Enter), aby potwierdzić i przejść do następnego ekranu. 
W tym momencie system gromadzi i zapisuje dane „diagnostyczne” pojazdu, np. wartości opisujące 
stan pojazdu przed regulacją. 
Wartości te są następnie wyświetlane na ekranie w tabeli podsumowania danych pomiarowych. 

 

OKNO POMIARU I REGULACJI TYLNEJ OSI 

Wyświetla zmierzone kąty dla tylnej osi pojazdu oraz referencyjne wartości tolerancji (rys. 13). 
Wartości są stale aktualizowane, aby służyć jako wskazówka operatorowi wykonującemu regulację. 

W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2 powrót do poprzedniego okna 

 F3 (lub „Enter”): przejście do następnego okna 

 F4 ustawianie: 
 Jednostka pomiarowa 
 Zbieżność 

 Stopnie; 

 Długość; 
 Nierównoległość osi i różnica rozstawu kół 

 Stopnie 

 Długość 
 Długość 

 Milimetry 

 Cale 
 Kąty 

 Stopnie - system centezymalny 

 Stopnie - system sześćdziesiątkowy 
 Ciśnienie 

 Bar 
 Psi 

 Waga 

 Kilogramy 

 Funty 
 Przebieg na zegarze 

 Kilometry 

 Mile 
 Procedura ustawiania 
 Regulacja z podniesionym pojazdem 

 Wł.; 

 Wył.; 
 F5 włączanie/wyłączanie wykonywania procedury „Jack & Hold” 

 F6 przełączanie pomiędzy wyświetlaniem okien regulacji kąta pochylenia koła, różnicy rozstawu kół 
i nierównoległości osi. 

 F7 wyświetlanie okna animacji 
 F8 wyświetlanie okna z listą uruchomionych okien. Używane do szybkiego przełączania między 

oknami. 

 F10 powrót do ekranu początkowego. 
 

Uwagi 

 Wartości numeryczne są oznaczone kolorami w następujący sposób: 



 

 

 
 

 

 Czerwone tło: wartość poza dopuszczalnym zakresem tolerancji; 

 Zielone tło: wartość w dopuszczalnym zakresie tolerancji; 

 Niebieskie tło: wartość bez przypisanego zakresu tolerancji; 

 Animowane ikony odpowiadające postępowi w procedurze regulacji pojawiają się obok pól 
wyświetlających wartości regulacji. 

Ikony przybierają następujące formy: 

 Duża ikona ze wskaźnikiem. 
Zapewnia przybliżone wskazanie stanu kąta i pozycji koła (przedstawione na łuku ze strefami w 
różnych kolorach: czerwone strefy oznaczają wartości poza zakresem tolerancji, środkowa 
zielona strefa oznacza wartości dopuszczalne); 
Duża ikona ze wskaźnikiem przestaje być animowana, a kolorowy łuk znika, jeśli nie ma 
wartości tolerancji dla wybranego pojazdu. 

 Mała ikona z kolorową skalą. 
Zapewnia bardzo dokładny odczyt (odpowiedni do wartości tolerancji) w zakresie odchyleń 
wartości regulacji w odniesieniu do wartości tolerancji. Wyświetlana zamiast dużej ikony ze 
wskaźnikiem, gdy ta ikona daje odczyt w zielonej strefie. Odczyt jest przedstawiany na pasku z 
podziałką. Gdy wartość koła jest bliska wartości granicznych zakresu tolerancji, tło paska jest 
białe. Zmienia się ono na zielono, gdy wartość regulacji wynosi +/- 4 poziomy skali od wartości 
nominalnej. 

 W dolnej części okna, nad, klawiszami F5 i F6, znajduje się stan mierników poziomu tarcz 
zamocowanych na mierzonej osi pojazdu. 

 

OKNO POMIARU I REGULACJI PRZEDNIEJ OSI 

Wyświetla zmierzone wartości dla przedniej osi pojazdu oraz referencyjne wartości tolerancji. 
Wartości są stale aktualizowane, aby służyć jako wskazówka operatorowi wykonującemu regulację. 

W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2 powrót do poprzedniego okna 

 F3 (lub „Enter”): przejście do następnego okna 

 F4 ustawianie: 
 Jednostka pomiarowa 
 Zbieżność 

 Stopnie 

 Długość 

 Nierównoległość osi i różnica rozstawu kół 

 Stopnie 
 Długość 

 Długość 

 Milimetry; 

 Cale 
 Kąty 

 Stopnie - system centezymalny 

 Stopnie - system sześćdziesiątkowy 
 Ciśnienie 

 Bar 

 Psi 
 Waga 

 Kilogramy 



 

 

 
 

 

 Funty 
 Przebieg na zegarze 

 Kilometry 

 Mile 
 Procedura ustawiania 
 Regulacja z podniesionym pojazdem 

 Wł.; 

 Wył.; 

 F5 włączanie/wyłączanie wykonywania procedury „Jack & Hold” 
 F6 przełączanie pomiędzy wyświetlaniem okien regulacji kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, 

całkowitej zbieżności i nierównoległości osi 

 F7 wyświetlanie okna animacji 

 F8 wyświetlanie okna z listą uruchomionych okien. Używane do szybkiego przełączania między 
oknami. 

 F9 zamrażanie/odmrażanie wartości kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. 
 F10 powrót do ekranu początkowego. 

 
Uwagi 

 Jeśli procedura pomiaru kąta skrętu nie została wykonana, okna regulacji kąta wyprzedzenia 
sworznia zwrotnicy są wyświetlane całkowicie puste. 

 Jeśli zacisk lub koło muszą zostać zdemontowane w celu regulacji kąta wyprzedzenia sworznia 
zwrotnicy lub kąta pochylenia koła, konieczne jest wykonanie nowej kompensacji na tym kole. 
Jedyny rodzaj kompensacji (ROC) jaki może zostać wykonany poza środowiskiem ROC (zapoznaj  
się z rozdziałem „Kompensacja”) jest kompensacja 3-punktowa. 

 

OKNO PODSUMOWANIA POMIARÓW 

Okno podsumowania pomiarów (rys. 28) może być wywołane z różnych poziomów programu za 
pomocą klawisza F8, wybierając opcję „Podsumowanie danych” z listy i naciskając klawisz F3. Okno to 
wskazuje wartość tolerancji i bieżące pomiary regulacji wszystkich osi pojazdu. 

W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F1   wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2   powrót do poprzedniego okna 

 F3   (lub „Enter”): przejście do następnego okna 

 F4   ustawianie jednostek pomiarowych: 

 Zbieżność 
 Stopnie 
 Długość; 

 Nierównoległość osi i różnica rozstawu kół 

 Stopnie 

 Długość 
 Długość 

 Milimetry 

 Cale 
 Kąty 

 Stopnie - system centezymalny 

 Stopnie - system sześćdziesiątkowy 
 Ciśnienie 

 Bar 



 

 

 
 

 

 Psi 
 Waga 

 Kilogramy 

 Funty 

 F10 powrót do okna początkowego. 
 

OKNO WCZEŚNIEJSZYCH ZADAŃ 

Okno może być wywołane z różnych poziomów programu za pomocą klawisza F8, wybierając opcję 
„Wcześniejsze zadania” z listy i naciskając klawisz F3. 
Jeśli rejestr zadań został uzupełniony (przynajmniej numer rejestracyjny) dla pojazdu poddawanego 
pomiarowi, gdy ta funkcja jest uruchomiona, program wyświetla listę zadań zapisanych dla tego 
pojazdu. W przeciwnym razie wyświetlana jest lista wszystkich zapisanych zadań, aby umożliwić  
wybór dowolnego zadania. 
Po wybraniu zapisanego zadania do wyświetlenia, nacisnąć F3, a zostaną przedstawione wszystkie 
zapisane wartości oraz wartości aktualnie zmierzone, co ułatwi porównanie, zatem możliwe będzie 
niezwłoczne wykrycie wszystkich przesunięć w geometrii pojazdu. 

Poniższe przyciski są aktywne na ekranie wyboru rejestru zadań: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2 powrót do poprzedniego okna 

 F3 (lub „Enter”): przejście do następnego okna 

 F4 drukowanie listy zadań w rejestrze 

 F10 powrót do poprzedniego okna. 

Poniższe klawisze są aktywne na ekranie porównania wartości zapisanych i bieżących: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2 powrót do poprzedniego okna 

 F7 wydruk porównania pomiędzy wartościami zapisanymi a bieżącymi. 

 F10 powrót do poprzedniego okna. 
 

OKNO POMIARU ZBIEŻNOŚCI 

Okno może być wywołane tylko z okna regulacji przedniej osi za pomocą klawisza F8, wybierając  opcję 
„Zbieżność” z listy i naciskając klawisz F3. 
Pozwala ono na przeprowadzenie procedury ręcznego pomiaru i regulacji zbieżności. 
Wyświetlane jest okno „przygotowanie pojazdów do ustawiania kół”. Postępować zgodnie z 
przedstawionymi instrukcjami i nacisnąć F3. 
Wyświetlane jest okno regulacji zbieżności. Wyregulować, a następnie nacisnąć F3. 
Ponownie wyświetlane jest okno „przygotowanie pojazdów do ustawiania kół”. Postępować zgodnie ze 
wskazanymi instrukcjami i nacisnąć F3, aby powrócić do procedury regulacji przedniej osi. 

 
Poniższe  przyciski  są  aktywne  w  oknie  „przygotowanie  pojazdów  do  ustawiania  kół”  i  w  oknie 
„zbieżność”: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 

 F2 powrót do poprzedniego okna 
 F3 (lub „Enter”): przejście do następnego okna 

 F7 wyświetlanie okna regulacji pojazdu 

 F10 powrót do poprzedniego okna. 
 

OKNO SPERSONALIZOWANEGO WYDRUKU 



 

 

 
 

 

Wyświetlane na końcu cyklu pomiarowego (rys. 27). 
Używane do ustawienia komunikatu reklamowego, który pojawi się na wydruku oraz liczby kopii. 

 

PROGRAM JACK & HOLD 

Program jest uruchamiany przez wybranie odpowiedniej opcji menu F4 z okna początkowego programu 
urządzenia. 
Pozwala na regulację kątów charakterystycznych pojazdu przy podniesionej osi poprzez zablokowanie 
(„zamrożenie”) wartości wyświetlanej dla opuszczonego pojazdu, tak aby zignorowane zostały 
odchylenia spowodowane przez podnoszenie. 

 

Postępować zgodnie z poleceniami graficznymi na ekranie, jak opisano poniżej: 

 nacisnąć F5 przy opuszczonym pojeździe, aby zablokować (zamrozić) wartości; 
 podnieść pojazd; 

 nacisnąć F3, aby potwierdzić, że pojazd został podniesiony; 

 wykonać regulację; 

 nacisnąć klawisz F5, aby ponownie zablokować (zamrozić) wartości; 

 opuścić pojazd; 
 ponownie nacisnąć F3, aby potwierdzić, że pojazd został opuszczony. 

 

OKNO PROCEDURY SERWISOWEJ 

Okno serwisowe jest uruchamiane poprzez naciśnięcie klawisza F8 w oknie startowym programu. 

Wyświetlana jest lista dostępnych opcji: 

 Demo; 
 Pomoc techniczna; 

 Licznik zadań (jeśli włączony w ustawieniach ogólnych urządzenia - F4 na stronie z logo). 
 

Wybrać opcję i nacisnąć F3, aby uzyskać dostęp do wybranej procedury. 
 

Demo 
 

Wybrać opcję „Demo” i nacisnąć klawisz F3, aby włączyć/wyłączyć działanie programu w trybie demo. 
Nie można w tym trybie użyć tarcz, wszystkie widoczne wartości są losowe. Stan włączenia/wyłączenia 
tej funkcji jest wskazywany przez ikonę (czerwony znak X na białym aucie) w prawym górnym rogu 
okna roboczego. 

 

Test tarcz 

Okno to pozwala na sprawdzenie prawidłowego działania tarcz na pojeździe. 

W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F1 wyświetlanie pomocy w trybie online 
 F2 powrót do poprzedniego okna 
 F10 powrót do okna menu początkowego. 

 

Pomoc techniczna 
 

Okno przeznaczone wyłącznie dla serwisu pomocy technicznej. 
Użytkownicy nie powinni włączać tego okna. Niewłaściwe użycie procedur w tej części programu   może 



 

 

 
 

 

spowodować usterki urządzenia. 
 

Licznik zadań 
 

Opcja ta jest widoczna, jeśli została wcześniej włączona w menu głównych ustawień urządzenia. 
Aby włączyć okno „Licznik zadań”, należy podać hasło (nie jest ono podane w niniejszej instrukcji ze 
względów bezpieczeństwa). 
W razie zainteresowania tą opcją, należy poprosić o hasło serwis pomocy technicznej. 
Licznik łącznej liczby przeprowadzonych zadań jest wskazany w lewej części okna (rys. 29). W lewej 
części wyświetlany jest licznik zadań dla danego dnia roboczego wraz z kalendarzem do wybrania 
żądanego dnia. 
Powyżej kalendarza znajdują się trzy pola, które pozwalają na wybranie żądanego dnia, miesiąca i/lub 
roku w celu szybkiego wybrania konkretnej daty. Po ustawieniu daty należy potwierdzić wybór 
naciskając „Enter” 
Okno to zachowuje się jak okna z komunikatem, gdzie aktywne przyciski funkcyjne są w oknie, podczas 
gdy przyciski paska funkcyjnego są wyłączone. 

 
W tym oknie aktywne są poniższe przyciski: 

 F2 powrót do poprzedniego okna 

 F4 resetowania łącznej liczby zadań do zera. 
 

Uwagi 
Podczas resetowania łącznej liczby zadań kasowana jest tylko wartość łączna, natomiast liczba zadań 
zapisanych każdego dnia nie jest zmieniana. 

 

NIEUPOWAŻNIONE UŻYCIE 

Zabronione jest używanie urządzenia do jakiegokolwiek innego celu niż pomiar kątów 
charakterystycznych pojazdu (patrz opis w rozdziale „Kąty charakterystyczne”). 

 
 
 

OSTRZEŻENIE 

Użycie urządzenia do jakiegokolwiek innego celu niż jego oryginalne przeznaczenie zwalnia 
producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialności za mogące wystąpić uszkodzenia lub obrażenia. 

Zalecamy używanie komputera zamontowanego w module pomiarowym wyłącznie z programami 
dostarczonymi przez firmę Magneti Marelli 

 
 
 

UWAGA 

Oprogramowanie na DYSKU TWARDYM oraz aktualizacyjnych płytach CD jest własnością firmy 
Magneti Marelli. i może być używane wyłącznie z komputerem osobistym dostarczonym z 
maszyną. 

 
 
 

UWAGA 

Stanowczo zalecamy, aby nie używać komputera do gier lub innego oprogramowania 
bazującego na nieupoważnionych kopiach, aby zapobiec ograniczeniu bezpieczeństwa  zakładu 



 

 

 
 

 

i personelu. Obowiązkowo należy unikać jakichkolwiek składników mogących zainfekować 
komputer wirusami. 

Zawsze zalecane jest sprawdzanie kompatybilności każdego oryginalnego oprogramowania, które nie 
zostało dostarczone przez firmę Magneti Marelli w centrum pomocy technicznej. 

 
 

UWAGA 

Nie przemieszczać komputera z jego położenia, aby zapobiec uszkodzeniu połączeń. 
 

NAJCZĘŚCIEJ NAPOTYKANE BŁĘDY PODCZAS USTAWIANIA GEOMETRII 
KÓŁ POJAZDU 

 Pojazd jest znoszony na prawą lub lewą stronę. 

 Przyczyna: boczny poślizg kół. 

 Zamienić położenie kół na tej samej osi: 
 jeśli pojazd jest teraz znoszony na przeciwną stronę, na jednym z kół, które właśnie zostało 

zamienione, należy odwrócić oponę na obręczy. 

 jeśli kierunek znoszenia nie uległ zmianie, zamienić położenie kół na drugiej osi. 

 jeśli procedura podwójnej zamiany nie rozwiązuje problemu, sprawdzić czy wartości kątów 
pochylenia kół na tej samej osi są identyczne. Wykonać to samo porównanie dla wartości kąta 
wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. 

 

 

Możliwe przyczyny: 

 luz mechaniczny. 

 Kierownica niewyrównana z trajektorią pojazdu. 

 kompensacja została pominięta lub wykonana nieprawidłowo. 

 ustawienie geometrii kół wykonane z kierownicą w pozycji niecentralnej. 

 przednie koła wyregulowane względem osi symetrii, nie osi nacisku. 
 

 Rozbieżność pomiędzy blokadami kierownicy. 

 Procedura ręczna: 

 Przekładnia kierownicza musi zostać wyśrodkowana poprzez policzenie liczby obrotów 
kierownicy od jednego pełnego zablokowania do drugiego. 

 Ustawić kierownicę na środku zakresu, wykonać normalną procedurę regulacji wartości 
połówkowej zbieżności przednich kół. 

 Prawidłowo umieścić kierownicę, w razie potrzeby zdemontować ją z kolumny. 
 

 Kierownica nadmiernie sztywna przy zatrzymanym pojeździe. 

Możliwe przyczyny: 

 nadmierny kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. 

 nieprawidłowy kąt pochylenia sworznia zwrotnicy. 

 nadmierny kąt pochylenia koła. 
 Niskie ciśnienie w oponach. 

 

 Powrót kierownicy zbyt słaby lub zbyt mocny podczas jazdy. 

 Nieprawidłowa wartość kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy - wyregulować. 



 

 

 
 

 

 Zużycie opony. 

 opony z nieregularnym zużyciem na obu ścianach bocznych: nieprawidłowe ciśnienie - 
niedopompowanie. 

 opony z nieregularnym zużyciem na środku bieżnika: nieprawidłowe ciśnienie - nadmierne 
napompowanie. 

 zużycie opony ze stopniowym profilem zużycia: amortyzator nie działa prawidłowo. 

 opony na tej samej osi z nieregularnym zużyciem na jednej ścianie bocznej: wartości zbieżności  
poza zakresem tolerancji. 

 tylko jedna opona na osi z nieregularnym zużyciem ściany bocznej: kąt pochylenia koła poza 
zakresem tolerancji. 

 

Pojazdy z tylko jednym urządzeniem rejestrującym. 

 Dostosować całkowitą zbieżność do specyfikacji producenta. 

 Ustawić wartości zbieżności dla przedniego lewego i prawego koła na równym poziomie. 

 Zdemontować kierownicę z kolumny i przesunąć ją w prawidłowe położenie. Jeśli kierownica 
posiada rowki regulacyjne, użyć ich. 

 

Ustawianie geometrii pojazdu ze wspomaganiem kierownicy. 

 Przed wykonywaniem jakichkolwiek regulacji należy uruchomić silnik, przekręcić kierownicę do 
pełnej blokady w obu kierunkach, ustawić ją w pozycji centralnej i unieruchomić. 

 Z wyjątkiem pojazdów, dla których specyfikacje producenta określają wykonywanie regulacji 
wyłącznie przy uruchomionym silniku, można go wyłączyć lub pozostawić włączonym, według 
uznania. 

 

Pojazdy z hydropneumatycznymi lub inteligentnymi układami zawieszenia. 

 Wyregulować pojazd przy uruchomionym silniku i zawieszeniu na normalnej wysokości 
użytkowania. 

 

 Pojazdy ze stałą tylną osią. 

 Nawet jeśli tylna oś jest stała, zmierzyć wartości, aby wychwycić możliwe niewyrównanie. 
Następnie wyregulować połówkowe zbieżności dla przedniej lewej i prawej strony w odniesieniu do 
osi nacisku, aby wyeliminować problem niewyrównanej kierownicy. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 Maszyna nie daje oznak działania 

Napięcie sieci zasilającej nieprawidłowe lub brak napięcia. 

 Sprawdzić instalację elektryczną i prawidłowo podłączyć maszynę. 
Wtyk włożony w złe gniazdo. 

 Właściwie podłączyć wtyk. 
Wybrano złe napięcie zasilania. 
 Ustawić przetwornik napięcia w prawidłowej pozycji. 
Wyłączone zasilanie monitora. 

 Ustawić włącznik zasilania monitora w pozycji włączonej. 
 

Klawiatura 

 Klawiatura nie akceptuje poleceń. 

Kabel połączeniowy klawiatury nie jest podłączony. 



 

 

 
 

 

 Upewnić się, że kabel jest prawidłowo podłączony do komputera. 
Usterka klawiatury. 

 Skontaktować się z centrum serwisowym. 
Zakleszczony klawisz funkcyjny (Alt, Alt Gr, Ctrl) 
 Sprawdzić wszystkie klawisze i zwolnić je w razie potrzeby. 

 

KONSERWACJA 
 
 

OSTRZEŻENIE 

Firma Magneti Marelli nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
używania nieoryginalnych części zamiennych i akcesoriów. 

 
 
 

OSTRZEŻENIE 

Przed wykonywaniem czynności regulacyjnych lub konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie 
elektryczne maszyny i upewnić się, że wszystkie ruchome części zostały odpowiednio 
unieruchomione. Nie demontować ani modyfikować żadnych części tej maszyny, z wyjątkiem 
sytuacji związanych z czynnościami serwisowymi. 

 

UWAGA 

Utrzymywać obszar roboczy w czystości. 
Nie czyścić maszyny za pomocą sprężonego powietrza lub strumieni wody pod ciśnieniem. 
Podczas czyszczenia obszaru zwrócić uwagę, aby w miarę możliwości unikać wzbudzania  
kurzu. 

 Ostrożnie odłożyć tarcze w suche miejsce. 

 Wykonać kalibrację. 

 Utrzymywać w idealnej czystości i nie nanosić oleju/smaru na obrotnice i oscylujące platformy 
nośne, na których wykonywane jest ustawianie geometrii pojazdu. 

 

ZŁOMOWANIE 

Przed złomowaniem maszyny zdemontować wszystkie elektryczne, elektroniczne, plastikowe oraz 
metalowe elementy i usuwać je oddzielnie, jak określono przez lokalne przepisy prawne (patrz rys. 31). 

 

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE 

Poniższa procedura usuwania odpadów odnosi się wyłącznie do maszyn z 
symbolem przekreślonego kosza na odpady na tabliczce znamionowej. 

Poniższy produkt może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska i ludzkiego zdrowia w 
przypadku niewłaściwego usuwania. 
Dlatego dostarczamy Państwu poniższych informacji, aby zapobiec przeniknięciu tych substancji do 
środowiska oraz w celu polepszenia wykorzystania zasobów naturalnych. 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny nigdy nie powinien być składowany na zwykłym, miejskim wysypisku 



 

 

 
 

 

odpadów, ale powinien być oddzielnie gromadzony dla właściwej utylizacji. 

Symbol przekreślonego kosza na odpady, który występuje na produkcie i w 
niniejszej instrukcji przypomina, że produkt musi być właściwie usuwany pod 
koniec jego okresu żywotności. 
W ten sposób możliwe jest zapobieżenie niebezpiecznym konsekwencjom dla 
środowiska i ludzkiego zdrowia wynikającym z nieokreślonego obchodzenia się  
z substancjami zawartymi w tych produktach i niewłaściwego korzystania z 
produktów lub ich części. Pomaga to również w odzyskiwaniu, przetwarzaniu i 
ponownym wykorzystywaniu materiałów użytych w tych produktach. 
Producenci i dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
przygotowali w tym celu systemy właściwego gromadzenia i obchodzenia się   z 

tymi produktami. 

Pod koniec okresu żywotności produktu należy skontaktować się z dystrybutorem w celu uzyskania 
informacji dotyczących procedur gromadzenia tych odpadów. 

Podczas zakupu tego produktu, dystrybutor poinformuje Cię również o możliwości bezpłatnego zwrotu 
innego zużytego sprzętu, pod warunkiem, że jest on tego samego typu i ma te same funkcje co 
zakupiony produkt. 

Jakiekolwiek inne usuwanie produktu grozi odpowiedzialnością karną na podstawie aktualnych 
przepisów prawnych w kraju, w którym produkt jest usuwany. 

Zalecane są kolejne kroki w celu ochrony środowiska: przetwarzanie wewnętrznego i zewnętrznego 
opakowania produktu i właściwe usuwanie zużytych akumulatorów (jeśli zawarte w produkcie). 
Z Twoją pomocą możemy zmniejszyć ilość zasobów naturalnych używanych do produkcji sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, zminimalizować liczbę składowisk odpadów dla starych produktów i 
poprawić jakość życia poprzez zapobieganie uwalnianiu potencjalnie niebezpiecznych substancji do 
środowiska. 

 

ZALECANE ŚRODKI GAŚNICZE 

Przy wyborze odpowiedniej gaśnicy należy wziąć pod uwagę poniższą tabelę: 

 Materiały suche Ciecze łatwopalne Pożary elektryczne 
Woda TAK NIE NIE 
Piana TAK TAK NIE 

Suche chemikalia TAK* TAK TAK 
CO2

 TAK* TAK* TAK* 

TAK* = Używaj wyłącznie, jeśli bardziej odpowiednie gaśnice nie są dostępne lub pożar jest niewielki. 
 
 
 

OSTRZEŻENIE 
Informacje zamieszczone w powyższej tabeli mają charakter ogólny. Mają one służyć jako 
wskazówka dla użytkownika. 
Skontaktować się z producentem w celu uzyskania szczegółów dotyczących zastosowania 
poszczególnych gaśnic. 



 

 

 
 

 

SŁOWNICZEK 

Poniżej zamieszczono krótki opis wybranych terminów technicznych użytych w niniejszej instrukcji. 

Kąty charakterystyczne 
Termin ten dotyczy wszystkich kątów, które mogą być normalnie zmierzone za pomocą urządzenia 
do geometrii kół (całkowita zbieżność kół przednich/tylnych, połówkowa zbieżność kół 
lewych/prawych i przednich/tylnych, kąt pochylenia kół lewych/prawych i przednich/tylnych, kąt 
wyprzedzenia sworznia zwrotnicy kół lewych/prawych, kąt pochylenia sworznia zwrotnicy kół 
lewych/prawych i różnica kątów skrętu przy 20°). 

Zacisk 
Adapter na koło z czujnikiem pomiarowym. 

Płaszczyzna równikowa 
Hipotetycznie pionowa płaszczyzna, która dzieli koło na dwie równe części. 

Obrotnica 
Jest to podstawa z tarczą, na której umiejscawiane są koła pojazdu. Obrotnice redukują drgania 
pomiędzy oponą a podłożem, aby ułatwić ustawienie zawieszenia i zniwelować błędy pomiarowe 
podczas skręcania. 
Obszar pomiędzy tarczą a podstawą musi być zawsze czysty. Nie nanosić oleju lub smaru na ten 
obszar. 

Wiązki podczerwieni (IR) 
Niewidoczne gołym okiem fale elektromagnetyczne. 

Tarcza 
Przyrząd pomiarowy umieszczany na kole pojazdu w celu pomiaru kątów charakterystycznych. 

Przetwornik 
Podzespół elektryczny, który przetwarza parametr fizyczny w inny typ parametru, np. przetwornik 
kątowy przetwarza kąty w proporcjonalne sygnały elektroniczne. 

 

OGÓLNY SCHEMAT OBWODOWY 
 

Mod. C880 

PN. 4-900248 (rys. 40) 

AP1 Komputer osobisty. 

AP3 Klawiatura 

AP4 Drukarka 
AP5 Monitor 

AP8 Klucz zabezpieczający USB 
AP13 Obudowa interfejsu silnika 

AP16 Mysz 

AP24 Hub USB 
BR2 Kamera 
FU Bezpiecznik 10 A T 

HL1 Tablica LED. 
M1 Silnik 
GS1 Zasilanie 

SA1 Włącznik 
XS2 Listwa zasilająca 
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Deklaracja zgodności WE 

Magneti Marelli niniejszym deklaruje, że produkt: 
 

Urządzenie do geometrii kół C880 
 

do którego odnosi się niniejszy dokument, oraz do którego przygotowaliśmy i przechowujemy 
odpowiednią broszurę techniczną, jest zgodne z poniższymi normami i/lub innymi dokumentami 
regulacyjnymi: 

 EN ISO 12100 

    EN 60204-1 

 
 2004/108/WE Kierownik rozwoju produktu 

Correggio, 11/2014 
 
 

WAŻNE: Niniejsza deklaracja przestaje obowiązywać w momencie wprowadzenia modyfikacji 
produktu, które zmieniają oryginalną charakterystykę sprzedawanego produktu, modyfikacji 
podzespołów bez uprzedniego upoważnienia ze strony producenta lub w przypadku 
niestosowania się do informacji zamieszczonych w instrukcji użytkownika. 

 
 

Forma niniejszego oświadczenia jest zgodna z normą EN ISO/IEC 17050-1 i EN ISO/IEC 17050-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

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

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

Zgodnie ze specyfikacjami określonymi w dyrektywach: 
 2006/42/WE 

 2006/95/WE 

inż. Claudio Spiritelli 
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