
1 – OSNOVNA NAVODILA 
 

1.1 -  OSNOVNA VARNOSTNA NAVODIL 
 

 Pred pričetkom uporabe centrirne naprave je potrebno podrobno prebrati navodila 

za uporabo in delovanje. 

 Navodila hranimo na varnem in dostopnem mestu za možno takojšnjo uporabo v 

prihodnosti. 

 Prepovedano je odstranjevanje ali predelovanje delov centrirne naprave (in celote), 

saj bi to vplivalo na delovanje narave. Prosimo Vas, da kontaktirate našo tehnično 

podporo ob potrebi popravila. 

 Za čiščenje s stisnjenim zrakom ne uporabljajte močnih curkov zraka. 

 Uporabite alkohol za čiščenje plastike ali ohišja naprave. Ne uporabljajte čistil ali 

sredstev, ki vsebujejo topila! 

 Pred pričetkom centrirnega cikla se je potrebno prepričati, da je kolo dobro in varno 

vpeto na nastavek in napravo. 

 Oseba, ki z napravo upravlja, naj nebi nosila ohlapnih oblačil. Zagotoviti je potrebno, 

da osebe, ki nimajo dovoljenja, med obratovalnim ciklom niso prisotne v bližini 

naprave. 

 Vse potrebne pripomočke za centriranje je potrebno shranjevati na varnem mestu 

tako, da ne ovirajo delovanja naprave. 

 Napravo uporabljamo samo za opravila, ki so opisana v teh navodilih. 

 

1.1.1 – STANDARDNA VARNOSTNA NAPRAVA 

 Pritisnite gumb ''STOP'' za zaustavitev kolesa v nujnih primerih. 

 Varnostni pokrov iz trde plastike je narejen tako, da v primeru izleta 

centrirnih uteži iz platišča let teh preusmeri v zgolj samo v tla in s tem 

prepreči možne poškodbe. 

 Mikro-stikalo prepreči zagon centrirne naprave, če pokrov ni spuščen prav 

tako napravo izklopi ko se pokrov med delovanjem dvigne. 

1.2 – NAMEN UPORABE 

U-520 je avtomatska digitalna centrirna naprava za uravnoteženje koles do 65 kg. Razdaljo in premer 

pridobimo avtomatsko tako, da pomikamo merilno tipalko. 

Računalnik avtomatično izbere opcijo ''S'' ( za aluminijasta platišča z korekcijo le na notranji strani 

platišča). 

Naprava ima enostaven in širok sistem, ki nam tako omogoča, da lahko uravnotežimo tudi platišča 

nestandardnih dimenzij (motorna ali dirkalna platišča). Na voljo imamo tudi več različnih funkcij ALU, 

ki nam omogočajo, da uravnotežimo platišča z nestandardno obliko (poglejte specifična navodila). 

Na voljo je tudi opcijski pripomoček za avtomatsko merjenje širine platišča. 

 

 



 

 

1.3 – TEHNIČNI PODATKI 

Max. teža kolesa 65 kg 

Max. poraba energije 300 W 

Eno-fazni priklop 110/220V – 50/60 Hz 

Natančnost uravnoteženja 1 g 

Hitrost uravnoteženja Prib. 200 obrt./min 

Premer platišča 10'' do 24'' (265 do 615 mm) 

Širina platišča 1.5'' do 20'' (420 do 510 mm) 

Čas cikla 7 s 

Neto teža s ščitnikom (brez nastavkov) 105 kg 

Dimenzije ( s ščitnikom – D x Š x G) 1200 x 1400 x 1670 mm 

Glasnost <70 db(A) 

Delovno temperaturno območje Od 0°C do 50°C 

 

  



2 – RAVNANJE IN DVIGOVANJE 
 

NAPRAVO LAHKO DVIGUJEMO ALI Z NJO KAKORKOLI DRUGAČE RAVNAMO LE NA MESTIH 

KOT JE PRIKAZANO NA SLIKI SPODAJ! 

KAKRŠNAKOLI DRUGAČNA POSEGANJA V NAPRAVO LAHKO RESNO POŠKODUJEJO NJENO 

SPOSOBNOST DELOVANJA! 

 

 

  



3 – NAMESTITEV 
3.1 – PRITRDITEV 

 

Naprava mora biti za svojo brezhibno delovanje nameščena na ravno in odporno podlago. 

Zagotoviti je potrebno, da ima naprava stik s tlemi le na treh točkah (za to namenjena stojala) kot 

je prikazano na spodnji sliki. 

 
Naslednje zahteve so nujne za prostor kje bo naprava delovala: 

 

 Ravna in trdna tla, priporočljivo betonska ali obložena s trpežno keramiko. 

 Zadostna svetloba za normalo opravljanje (svetilo ne sme tvoriti premočne svetlobe). 

 Zaščita pred vremenskimi ozirom zunanjimi vplivi okolja (dež, veter, sneg, itd.). 

 Delovno okolje, ki je urejeno in očiščeno. 

 Hrup delovišča mora biti nižji od trenutne in aktivne regulacije za varstvo pri delu (ali 

druge regulacije/uredbe, ki zapoveduje takšna pravila). 

 Delovni prostor ne sme biti ogrožen s strani drugih naprav ali strojev, ki se nahajajo v 

bližini. 

 Eksplozivni, korozivni in/ali strupeni materiali ne smejo biti hranjeni v bližini naprave. 

OPOZORILO:  

S kontrolnega položaja mora operator biti sposoben videti celotno napravo in okolico. 

Zagotoviti mora, da nepooblaščene osebe in predmeti ne vstopajo v ta prostor zaradi 

možnosti nevarnosti.    

S pomočjo vzvoda napravo tudi dvigujemo, vendar po nobenim pogojem ne smemo 

ustvariti sile na druge dele naprave (os, pladenj z dodatki, ohišje in drugi vitalni deli).  

Priporočljivo ne pa obvezno je napravo v tla tudi zasidrati, z uporabo 12 lukenj v treh 

podpornih nogah naprave (dostop do dveh pridobimo tako, da odstranimo podporo za 

adapter). Ponovno se prepričamo, da naprava stoji zgolj na teh treh podpornih točkah.  

3.2 – PRIKLOP ELEKTRIKE 

OPOZORILO: 

Vzpostavitev električne povezave je delo, ki naj ga opravi specializirano osebje. Povezava 

na enofazno omrežje mora biti speljana na fazo in nevtralno in pod nobenim pogojem med 

fazo in zemljo (ozemljitev). Dobra ozemljitev je izrednega pomena pri pravilnem delovanju 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Boundy_diameter_symbol.png


naprave. Podjetje Lincos d.o.o. zavrača vsakršno odgovornost in garancijo za škodo, ki je 

nastala zaradi nepravilne električne napeljave ali povezave. 

 

Pred pričetkom vspostavitve električne napeljave je potrebno pregledati, da ima vtičnica enako 

napetost kot jo potrebuje naprava. Napetost naprave razberemo iz identifikacijske ploščice na 

zadnjem delu naprave. Prav tako razberemo moč, ki jo naprava porabi ob delovanju.  

 Kabel za električno povezavo ima na koncu vtič, ki je v skladu z regulacijo. 

 Priporočljivo je, da ima naprava svoj vir električne energije, saj se s tem izognemo 

možnosti za izpad električnega toka. 

 Ko napravo z elektriko direktno povežemo z kontrolno ploščo naprave je priporočljivo 

na glavno stikalo namestiti ključavnico in s tem preprečimo dostop do uporabe 

neavtoriziranim osebam. 

3.2 – NAMESTITEV NASTAVKA 

Naprava za centriranje ima priložen konus za pritrjevanje platišč z center luknjo za nameščanje. 

Možno je nameščanje tudi drugih nastavkov: 

 1. odstranimo kos A (z navojem) ko odvijemo vijak B 

 2. sedaj lahko namestimo nov nastavek 

 

3.3 – SESTAVA IN NASTAVITEV ŠČITNIKA (eksplozijski diagram št.3) 

Pritrdimo dela na ohišje kot je prikazano na eksplozijskem diagramu št.3. Položaj ščitnika je nastavljiv, 

nastavimo ga tako, da nam ostane dovolj prostora med ščitnikom in kolesom za normalno delovanje. 

Nastavimo tudi kot za delovanje mikro-stikala (kos št. 42). 

  



4 – KONTROLE IN SESTAVNI DELI 
 

 

4.1 – AVTOMATSKI MERILNIK RAZDALJE IN PREMERA PLATIŠČA 

Ta merilnik dovoljuje avtomatsko merjenje razdalje platišča od naprave in prav tako premera 

površine na katero se aplicira uteži. 

 

4.2 – KONTROLNA PLOŠČA IN PRIKAZOVALNIK 

 

1 – [Digitalni prikazovalnik] Velikost neuravnoteženosti (notranja dimenzija) 

2 – [Digitalni prikazovalnik] Velikost neuravnoteženosti (zunanja dimenzija) 

3 – [Digitalni prikazovalnik] Položaj neuravnoteženosti (notranji položaj) 

4 – [Digitalni prikazovalnik] Položaj neuravnoteženosti (zunanji položaj) 

5 – [Indikator] (''ALU'' korekcijska opcija je izbrana) 

6 – [Gumb] (začetek cikla) 

7 – [Gumb] (v sili in za izbor posebni funkcij) 

8 – [Gumb] (za prikaz koraka in mejne vrednosti neuravnoteženosti) 

9 – [Gumb] (za izbor ''ALU'' funkcije) 

10 – [Gumb] (za ponovni izračun in samo-kalibracijo) 

11 – [Gumb] (ročno za razdaljo – nastavitev (a)) 

12 – [Gumb] (ročno za širino – nastavitev (b)) 



13 – [Gumb] (ročno za premer – nastavitev (c)) 

14 – [Gumb] (optimizacija neuravnoteženosti in razdeljevanje uravnoteženosti) 

15 – [Gumb] (izbor merske enote – [inči]/[mm]) 

16 – [Gumb] (za samo-diagnostiko, samo-kalibracijo in razdeljevanje uravnoteženosti) 

17 – [Digitalni prikazovalnik] ''STATIC'' neuravnoteženost ali ''WIDTH'' dimenzija 

18 – [Indikator] (za dimenzije v [mm]) 

19 – [Gumb] (za ''STATIC ali ''DYNAMIC'' popravek) 

OPOZORILO:  

Za pritiskanje na gumbe kontrolne plošče uporabljamo zgolj prste. Ne uporabljamo klešč za 

odstranjevanje uteži ali drugih ostrih ter koničastih predmetov, saj bi s tem lahko resno poškodovali 

kontrolno ploščo in s tem delovanje naprave. 

  



5 – INDIKATORJI IN UPORABA CENTRIRNE NAPRAVE 

 

5.1 – AVTOMATSKA IZMERITEV DIMENZIJ 

Dva tipa meritev sta mogoča: 

 Standardno platišče, velja tudi za funkcijo ''ALU 1-2''. 

 ''ALU-S'', zelo priročna pri platiščih, ki imajo mesto za uteži le na notranji strani. 

5.1.1 – STANDARDNA PLATIŠČA 

 Pomaknemo merilno tipalo na položaj kot je prikazano na sliki spodaj. Tipalo je potrebno 

pomikati stabilno in ne preveč sunkovito. 

 
 Tipalo v položaju držimo približno 2 sek. 

 Pravilno izvedeno meritev na potrdi prikazovalnik kot je prikazano na sliki spodaj. 

 

 Tipalo vrnemo v začetni položaj (vrednosti izmerjene z avtomatsko funkcijo se izpišejo na 

prikazovalniku) 

OPOZORILO: 

Dokler tipalo ni v začetnem položaju lahko uporabimo naslednje tipke in funkcije: 

 [Gumb] ''D'' za samo-diagnostiko. 

 [Gumb] ''STOP'' + [Gumb] ''FINE'' za kalibracijo razdalje platišča od 

naprave. 

  



5.1.2 – ALU PLATIŠČA 

Ta metoda je uporabljena samo za avtomatično tipalo (merjenje razdalje in premera 

platišča): 

 

 Po izmerjeni vrednosti za notranji del ''FI'', kot prikazuje slika zgoraj, pomaknite tipalo 

za izmero še zunanjega dela ''FE''. 

 Tipalo držite v položaju za izmero vsaj 2 sekundi. 

 Pravilna meritev je pridobljena zgolj ob takšnem prikazu na digitalnem 

prikazovalniku: 

 
 Po končanem merjenju tipalo vrnemo v prvotni položaj. Izmerjene ''ALU'' mere se 

izpišejo na digitalnem prikazovalniku. 

  



5.2 – ROČNO MERJENJE IN PRIPRAVA 

5.2.1 – STANDARDNA PLATIŠČA 

 

 RAZDALJA: 

 

Ponastavite razdaljo ''a'' platišča znotraj naprave po tem ko ste opravili ročno izmer. 

 

 PREMER: 

 

Ponastavite nominalni premer ''d'', ki je zapisan na pnevmatiki. 

 

 ŠIRINA: 

 

Ponastavite, kot je opisano za avtomatsko razdaljo in izmero premera (slika spodaj). 

 

  



5.2.2 – ALU PLATIŠČA 
 

Izmerimo dimenzije, kot je prikazano na sliki spodaj: 

 

 

PONASTAVITEV: 

 

 Za spreminjanje vrednosti ''al'' pritisnite na ''a+'' ali ''a-'': 

 

 
 Za spreminjanje vrednosti ''aE'' pritisnite ''b+'' ali ''b-'': 

 

 
 Za spreminjanje vrednosti ''dl'' pritisnite ''d+'' ali ''d-'': 

 

 
 Za spreminjanje vrednosti ''dE'' pritisnite ''FINE'' + ''d+'' ali ''d-'': 



 

 

5.3 – MOŽNOSTI 
 

Naslednje izbrane nastavitve si naprava zapomni tudi po tem ko jo izklopimo: 

 

 Zagon ob zaprtju ščitnika, pritisnemo ''STOP'' + ''C'': 

 
 Izbor enot za merjenje ([gram] ali [unči]), pritisnemo ''STOP'' + ''a+'' + ''a-'': 

 
Naslednje izbrane nastavitve se ob izklopu naprave izgubijo in jih je po ponovnem zagonu potrebno 

nastaviti ponovno: 

 

 Enote za širino in premer platišča, privzeto je naprava nastavljena na [inče], ob izboru 

[mm] pa se na napravi zasveti LED lučka številka 18: 

 

  



5.4 – REZULTAT MERJENJA 

 Za pričetek merilnega cikla enostavno zapremo zaščitni pokrov ( pritisnemo na gumb 

''START'' v primeru, da funkcija ''pričetek z zaprtjem pokrova'' ni omogočena si 

oglejte točko 5.3) 

 V nekaj sekundah se kolo zavrti na operativno hitrost in postopek merjenja 

neuravnoteženosti se prične. Na zaslonu 1 in 2 se pojavijo vrednosti 

neuravnoteženosti po končanem postopku merjenja. 

 Prikazovalniki z LED lučkami se prižgejo in na ms tem javijo točen kotni položaj za 

postavitev uteži (postavitev po metodi urinega kazalca). 

 

 
Popravek na zunanji strani. 

 

 

 
Popravek na notranji strani. 

 

5.4.1 – MINIMIZACIJA STATIČNE NEURAVNOTEŽENOSTI 
 

 Ko uporabljamo navadne komercialno dostopne uteži z naklonom po 5 

[gramov], nastane možnost, da na platišču ostane statična neuravnoteženost 

do vrednosti 4-ih [gramov]. Takšna aproksimacija je težava, saj je prav 

statična neuravnoteženost kolesa razlog za motnje na vozilu. Računalnik 

avtomatično izračuna optimalno vrednost uteži za postavitev na platišče na 

mesta, ki so najbolj primerna glede na položaj (za uteži z naklonom po 5 

[gramov]/0.18 [unče]). 

 Pritisnemo na gumb ''FINE'' in na prikazovalniku se nam izpiše realna 

vrednost neuravnoteženosti ( naklon po 1 [gram]/0.1 [unče]).  

 Naprava prikaže ''0'' za neuravnoteženost, ki je manjša od 5 [gramov]/0.18 

[unče], za prikaz preostale neuravnoteženosti pa pritisnite gumb ''FINE'' 

  



OPOZORILO: 

Za statično neuravnoteženost, ki presega 30 [gramov], se prikaže 

opozorilni znak ''OPT'' na prikazovalniku številka 17. V tem primeru, ko 

pritisnemo '' OPT'' gumb se sistem avtomatično ponovno požene v novi 

cikel merjenja. 

 

5.4.2 – PONOVNO RAČUNANJE VREDNOSTI NEURAVNOTEŽENOSTI 

 

V kolikor smo napačno vnesli podatke ''a'', ''b'' in ''c'' po končanem ciklu lahko sledimo tem 

navodilom: 

 Ne da bi ponovno zagnali cikel, pritisnemo ''C''. 

 Nove preračunane vrednosti neuravnoteženosti se vam izpišejo na 

prikazovalniku. 

5.4.3 – ''ALU'' IN ''STATIC'' FUNKCIJI 

Ti funkciji omogočata postavitev uteži na druge položaje kot tiste normalne: 

 

 Pritisnemo ''ALU'' gumb in izberemo željeno ''ALU'' funkcijo, ''F'' pa 

pritisnemo za ''STATIC'' funkcije. 

 Prižgane LED lučke (5) nam jasno pokažejo izbrani položaj kot je prikazano na 

sliki spodaj. 

 
 

''STANDARD'' – uravnoteženje jeklenih platišč ali platišč iz lahke litine z 

pritrjevanjem tako imenovanih ''clip-on'' uteži na robove platišč. 

 



''STATIC'' – ta funkcija je potrebna pri platiščih za motorna kolesa ali ko ne 

moremo postaviti uteži na obe strani platišča. 

 

OPOZORILO: 

Razberite vrednost neuravnoteženosti s prikazovalnikov 3 in 4. Za 

uravnoteženost, ki presega 30 [gramov] se prižge ''OPT'' opozorilo na 

prikazovalniku 1, možno je takoj preiti na ponovni cikel (glej 

specifično točko navodila). 

''1'' – uravnoteženje platišč lahke litine z skrivanjem notranje lepljene 

uteži. Zunanji položaj uteži je na površini adapterja. 

''2'' – kombinirana aplikacija: ''clip-on'' utež na notranji strani in 

skrita lepljena utež na zunanji strani. Zunanji položaj uteži je enak kot 

pri možnosti ''1''. 

 Vrednosti neuravnoteženosti se izpišejo na prikazovalniku glede na položaj, 

ki smo ga izbrali z ustrezno funkcijo. 

 

5.4.4 – ''SPLIT'' MOŽNOST URAVNOTEŽENJA 

''SPIT'' je možno uporabiti le pri izbrani funkciji ''ALU-S'' na zunanji strani. Funkcija ''SPLIT'' se 

uporablja pri skrivanju lepljenih uteži za naperami platišča. 

NASTAVITEV ŠTEVILA NAPER: 

 Izberemo poljubne dimenzije na zaslonu (platišče). 

 Pritisnemo gumb ''D'' in ''OPT''. 

 Pritisnemo ''b+'' ali ''b-'', da nastavimo potrebno število naper v rangu 

od 3 do 12. 

 Pritisnemo gumb ''D'' in ''OPT'', da potrdimo izbrano. 

 

''SPLIT'' URAVNOTEŽENJE: 

 Izberemo ''ALU-S'' funkcijo na prikazovalniku. 

 Pritisnemo ''START'', da pričnemo s ciklom. 

 Ko se vrednost neuravnoteženosti prikaže na zaslonu, premaknemo 

napero po izbiri na položaj 12 (po uri) in pritisnemo ''D'' in ''OPT'' 

gumba. 

 

''ALU-S'' NEURAVNOTEŽENOST: 

 Opozorilni ''SPL'' signal se pojavi na centralnem prikazovalniku. 

 Vrednost neuravnoteženosti se pojavi na zunanji strani. Dodamo utež, 

ki je ekvivalentna vrednosti na položaj kot prikazuje LED lučka. 



 Postopoma premikamo kolo dokler se nam ne prikaže vrednost 

neuravnoteženosti na zunanjem prikazovalniku. Dodamo lepljeno utež 

enake vrednosti na notranjo stran napere v položaju 12 (po uri). 

 Postopoma premikamo kolo dokler se nam ne prikaže druga vrednost 

neuravnoteženosti na zunanjem prikazovalniku. Dodamo lepljeno utež 

enake vrednosti na notranjo stran napere v položaju 12 (po uri). 

Postopek je končan ko se nam ne prikaže več vrednost. 

 Da se vrnemo v normalen pogled pritisnemo ''START'' ali ''D'' + ''OPT'' 

gumba. 

5.4.5 – OPTIMIZACIJA NEURAVNOTEŽENOSTI 

Optimizacijski postope služi temu, da na platišče dodamo čim manj uteži. Je predvsem 

primerno za neuravnoteženost nad 30 [gramov]. V večini primerov izboljša ekscentričnost 

kolesa. 

1. MOŽNOST: CIKEL ŽE IZVEDEN 

Če statična neuravnoteženost presega 30 [gramov] se prikaže opozorilo ''OPT'' (prikazovalnik 

17, če imamo izbrano ''DYNAMIC'' ali ''ALU'' funkcijo in prikazovalnik 1, če imamo izbrano 

''STATIC'' funkcijo). 

Ko pritisnemo na ''OPT'' gumb sistem prikaže naslednje: 

 Poziv za vrtenje platišča/pnevmatike se prikaže na zaslonu. Označimo, s 

kredo, platišče in adapter, da lahko platišče vrnemo na prvotni položaj na 

napravo. 

 S pomočjo montirne naprave platišče obrnemo za 180°. 

 

 
 Ponovno nastavimo platišče na centrirno napravo, kot predhodno. 

 Pritisnemo ''START''. Drug cikel za merjenje se izvede. 

 Dobimo naslednje: 



 

LEVI PRIKAZOVALNIK – [%] možne redukcije neuravnoteženosti glede na 

dejanski položaj platišča. 

 

SREDINSKI PRIKAZOVALNIK – dejanska statična neuravnoteženost v [gramih]. 

To je vrednost, ki jo je možno zmanjšati z obračanjem platišča in pnevmatike. 

 

PRIMER – statična neuravnoteženost je 35[g] in jo je možno zmanjšati za 

82%. Po končanem postopku bi morala preostala neuravnoteženost znašati 

približno 6 [g]. 

 

LED – obrnemo kolo dokler se ne prižge zunanja LED lučka, nato označimo 

pnevmatiko na zgornjem delu. Na enak način označimo platišče na položaju 

ko se prižge najbolj notranja LED lučka. Obe označbi nato s pomočjo 

montirne naprave združimo (označbi sta poravnani), s tem smo dosegli 

optimizacijo. Ko pritisnemo ''STOP'' se postopek optimizacije 

neuravnoteženosti konča in naprave se vrne v sistem normalne operacije. 

OPOZORILO: 

Če statična neuravnoteženost ne presega 30 [g] in je optimizacija potrebna potem 

sledimo korakom pod točko: 2. MOŽNOST: CIKEL ŠE NI IZVEDEN 

 

2. MOŽNOST: CIKEL ŠE NI IZVEDEN 

Uporabljamo ko statična vrednost ne presega  30 [g] in še vseeno potrebujemo optimizacijo 

neuravnoteženosti. 

 Pritisnite ''OPT''. Opozorilo ''OPT'' se pojavi na prikazovalniku 1. 

 Pritisnemo ''START''. Prvi cikel merjenja se izvede. 

 Po končanem postopku se prikažejo navodila za rotacijo platišča/pnevmatike 

kot na sliki spodaj. Nato izvedemo postopke po navodilih: 1. MOŽNOST: 

CIKEL ŽE IZVEDEN. 



 

  



6 – NASTAVITVE 

 

6.1 – SAMO-KALIBRACIJA NAPRAVE 
 

Za postopek samo-kalibracije izvedite naslednje postopke: 

 

 Na napravo namestite poljubno platišče, lahko tudi neuravnoteženo; priporočljivo, da je 

''zadostne'' velikosti. 

 Nastavite točne dimenzije platišča. 

 

OPOZORILO: 

 

Če napačno vnesemo dimenzije platišča, ki ga uporabljamo za samo-kalibracijo, je 

naprava napačno umerjena. To pomeni, da so vse prihodnje meritve napačne vse 

dokler ne izvedemo ponovne kalibracije s pravilnimi dimenzijami. 
 

 Pritisnemo ''D'' + ''C''  dokler se pozicijske LED lučke ne spremenijo iz utripajočega v mirujoče 

stanje ( če po spustu ''D'' + ''C'' gumbov prikazovalnik ne pokaže vrednosti prosimo preberite 

spodnje opozorilo) 

 

 
 Pritisnemo ''START'' 

 

 
 

 Dodamo 100 [g] utež na zunanjo poljubno pozicijo. 

 Pritisnemo ''START''. 

 

 
 

 Naprava je s tem umerjena in pripravljena na uporabo. 

 Odstranite referenčno utež in uravnotežite kolo kot je bilo opisano predhodno. 

 

  



Vrednosti, ki jih je naprava pridobila s samo-kalibracijo se samodejno shranijo v posebnem spominu, 

ki jih hrani tudi ko je naprava izklopljena. Tako je naprava ob vsakem prižigu pripravljena na takojšnjo 

uporabo. Kljub temu samo-kalibracijo izvedemo kadarkoli jo potrebujemo oziroma ko dvomimo v 

pravilnost merjenja naprave. 

 

OPOZORILO: 

Prosimo za dodatno pozornost, če ''D'' + ''C'' gumba spustimo bo prikazovalnik na levi in 

desni izpisal vrednost ''0'', v tem primeru preverite ali je bil ščitnik spuščen, če ni bil ga 

spustite za normalno delovanje. 

 

6.2 – KALIBRACIJA AVTOMATSKIH MERILNIKOV 

 

6.2.1 – MERILNIK ZA ODDALJENOST PLATIŠČA 

 

 Pritisnemo ''STOP'' + ''FINE'' gumba. 

 

 
 Prestavimo merilnik na položaj ''0'' in ga držimo koliko se da pri miru. 

 Pritisnemo ''ALU'' gumb. 

 

 
 Prestavimo merilnik na položaj 15 in pritisnemo ''ALU'' gumb. 

 

 
PRAVILNO IZVEDENA KALIBRACIJA 

 

 Merilnik vrnemo v začetni položaj. 

 Naprava je pripravljena na uporabo. 

 

  



OPOZORILO: 

V primeru napake ali napačne operacije se na prikazovalniku izpiše ''CAL'' ali ''P.O.''. 

V tem primeru postavimo merilnik na položaj ''0'' in ponovno natančno in točno 

sledimo zgornjim navodilom. Če je še vedno težava prisotna kontaktirajte 

dobavitelja. V primeru nepravilnega vnosa podatkov lahko pritisnete gumb ''STOP'' 

in kalibracijo prekličete ter pričnete znova. 

 

6.2.2 – MERILNIK PREMERA 

 

 Pritisnemo ''STOP'' + ''OPT'' gumba. 

 

 
 Sedaj ponastavite premer. 

 Vnesite premer s katerim boste kalibrirali napravo (od 10'' do 18''). 

 Pritisnite ''ALU'' gumb. 

 

 
 Premaknite merilnik v merilni položaj (kot kaže slika) in ga držite čim bolj pri miru. 

 

 
 Pritisnemo ''ALU'' gumb. 

 

 
PRAVILNO IZVEDENA KALIBRACIJA 

 

 Vrnemo merilnik v začetni položaj. 

 Naprava je sedaj pripravljena na uporabo. 

V primeru, da ste napačno vnesli podatke v funkcijo za kalibriranje merilnika enostavno 

pritisnite ''STOP'' gumb in s tem prekinete operacijo, ki jo nato enostavno le ponovite. 

  



6.3 – SAMO-DIAGNOSTIKA 

Pritisnemo ''D''. Sistem preveri pravilno delovanje prikazovalnikov in LED lučk ter kontrolne plošče 

računalnika, nato se na zaslonu 17 prikaže opozorilo ''POS''. Na tej točki lahko preverimo pravilno 

delovanje pozicijskega senzorja: 

 Ko kolo počasi malo premaknemo bi morala pričeti utripati ''ALU 1'' LED lučka. Ko preklopimo 

iz ponastavitve se izpiše vrednost ''0'' na prikazovalniku 2 ( na vsakih 360°). 

 Ko se kolo vrti v smeri teka, mora ''ALU 2'' LED lučka goreti. 

 Ko kolo počasi premaknemo v nasprotno smer, mora ''ALU-S'' LED lučka goreti. 

 Pritisnemo gumb ''ALU''. 

 Številka se izpiše na prikazovalniku 1, ki se spreminja glede na premikanje merilnika za 

oddaljenost platišča in predstavlja vrednost za kalibracijo potenciometra, ki se uporablja za 

avtomatsko merjenje oddaljenosti (le za profesionalce). 

 Mogoče je preklopiti na funkcijo kalibracije premera s pritiskom ''STOP'' + ''OPT'' gumbov 

skupaj. 

 

  



7 – NAPAKE 

7.1 – KODE ZA NAPAKE IN RAZLAGA 

Različne abnormalnosti lahko nastanejo med delovanjem naprave zaradi mikroprocesorja in te se na 

prikazovalniku pojavijo kot: 

 

NAPAKA POMEN 

1 Ni signala za rotacijo. Do te napake lahko pride 
zaradi napačno postavljenega pretvornika ali ne 
zagona motorja ali pa le fizična ovira preprečuje 
rotacijo. 

2 Med meritvenim ciklom je hitrost vrtenja kolesa 
padla pod 60 [obrt./min]. Ponovimo cikel. 

3 Napaka pri matematičnem izračunu, 
najverjetneje je razlog v preveliki 
neuravnoteženosti kolesa. 

4 Smer rotacije je nepravilna. 

5 Pokrov je oprt pred začetkom cikla oziroma 
vrtenja. 

7 Napaka pri shranjevanju spomina o vrednostih 
samo-kalibracije. Ponovimo samo-kalibracijo. 

8 Napaka med samo-kalibracijo. Razlog je lahko, 
ker nismo dodali referenčne uteži pri drugi 
rotaciji ali pa je kabel za pretvornih pokvarjen. 

9 Prevelika vrednost premera za kalibracijo 
merilnika (max. 18''). 

12 Napaka pri matematičnem izračuni za ''SPLIT'' 
funkcijo neuravnoteženosti. 

V primeru, da se napaka ne odpravi kljub opravljenih korakih za reševanje le teh, se obrnite na našo 

tehnično pomoč pri vašem dobavitelju. 

 

7.2 – NEDOSLEDNI REZULTATI MERITVE 

Lahko se zgodi, da po opravljenem postopku uravnoteženja in odstranitvi kolesa ter ponovni 

namestitvi le tega naprava pokaže, da kolo ni uravnoteženo. 

To ni posledica nepravilnega delovanja naprave, vendar zgolj nepravilna montaža kolesa na nastavek, 

torej med kolesom in nastavkom pride do odstopanja in nato do odstopanja nastavka in kolesa gleda 

na srednjico osi naprave. 

Če je kolo nameščeno z vijaki je verjetno, da vijaki niso bili pritrjeni pravilno in z enako silo kot 

predhodno (moramo jih zategovati s križnim postopkom drugače (kot je velikokrat primer) je bilo 

kolo nameščeno na napravo s preveliko toleranco kar povzroči odstopanja pri merjenju). 

Manjše napake do 10 [g]/0.4 [unče] je smatrano za normalo pri kolesih, ki jih na napravo pritrjujemo 

s konusom, pri kolesih pritrjenih s pomočjo vijakov pa so ta odstopanja navadno še večja. 



Če, po opravljeni uravnoteženosti, odkrijemo, da nameščeno kolo na avtomobilu še vedno povzroča 

tresljaje (kot posledica neuravnoteženosti) je to lahko posledica neuravnoteženosti na zavornem 

sistemu ali, kot v veliko primerih, je to posledica prevelike tolerance med luknjami za vijake na pestu 

in platišču. V takšnem primeru svetujemo uravnoteženje platišča ko je pritrjeno na vozilo. Za to vrsto 

uravnoteženja ta naprava ni primerna, zato poiščite primernega in usposobljenega mehanika. 

 

  



8 – RUTINSKO VZDRŽEVANJE 

 

Izklopimo napravo iz električnega omrežja pred začetkom kateregakoli vzdrževalnega posega na 

napravi. 

 

8.1 – NASTAVLJANJE JERMENA 

 Rahlo razrahljamo štiri vijaki, ki podpirajo motor in rahlo premaknemo celotni motor, da s 

tem ponovno napnemo jermen. 

 Vijake, ki podpirajo motor, ponovno previdno pritegnemo in preverimo, da jermen ne opleta 

v stranski smeri ter se ne dotika ohišja naprave. 

8.2 – MENJAVA RAČUNALNIŠKE PLOŠČE 

Vnos parametrov naprave: 

OPOZORILO: 

Pred pričetkom tega postopka je pomembno, da imamo ščit v zaprtem položaju, saj 

obstaja možnost, da nadaljevanja operaciji v nasprotnem primeru ni mogoče izvesti. 

  

Ko bomo obstoječo računalniško ploščo menjali z novo je pomembno, da vnesemo parametre 

naprave. Ta postopek napravimo po naslednjih navodilih: 

 Pritisnemo in držimo gumb ''D'' + ''C'', kot pri izvedbi samo-kalibracije 

 Ko pozicijske LED lučke prenehajo utripati moramo v časovnem intervalu 5s pritisniti ''a-'' + 

''a+'' + ''ALU'' gumbe (v pravilnem zaporedju!) 

 Ko pritisnemo na ''a-'' in ''a+'' se prikazovalniki ugasnejo in po pritisku na ''ALU'' se izpiše 

trenutna vrednost ''DF'', ki jo preprosto nastavimo z ''b-'' ali ''b+'' po potrebi 

 Za nadaljevanje pritisnemo ''a+''  

 Na desnem zaslonu se nam izpiše vrednost ''I'' v [%] in na levem zaslonu se izpiše ''I'' in 

simbol ''-'' za negativno vrednost ali simbol ''+'' za pozitivno vrednost, po potrebi nastavimo 

vrednosti z ''b-'' ali ''b+''. 

 S pritiskom na ''a+'' nadaljujemo na vrednost ''S'', ki jo spreminjamo s ''b-'' ali ''b+'' 

 Za zaključek celotnega postopka pritisnemo ''a+'' 

Osnovne vrednosti naprave: izpisane so na nalepki poleg napajanja. 

Ko zaključimo postopek vnosa parametrov je napravo potrebno kalibrirati, zato opravimo postopek 

samo-kalibracije. 

OPOZORILO: 

Vrednosti s katerimi je bila naprava umerjena v tovarni so napisane na ustrezni ploščici, ki 

se nahaja na ohišju. 

  



9 – MENJAVA NAPAJANJA 

Pred in med postopkom se posvetujte in podrobno preglejte seznam rezervnih delov in elektro 

diagram naprave! 

 

Naprava lahko deluje na napajanju 110V in 220V. 

Za menjavo napajanja pa sledimo naslednjim navodilom: 

 Zamenjamo elektro motor z drugim, ki ima željeno voltažo 

 Naredimo ustrezne modifikacije na napajalniku: 

 

o Zamenjamo kondenzator 

o Zamenjamo upornost  

  



10 – NAMESTITEV AVTOMATSKIH MERILNIKOV 

 

OPOZORILO: 

Za pravilno avtomatsko merjenje dimenzij po tem ko opravimo umeritev potenciometrov 

kot je to opisano spodaj, je potrebno opraviti še posebno kalibracijo( ''kalibracija 

avtomatskih merilnikov'' poglavje številka 6.2). 

 

10.1 – KALIBRACIJA POTENCIOMETRA ZA MERJENJE RAZDALJE (slika 1) 

 Odstranimo shranjevalni pladenj in ponovno nastavimo konec na merilno palico. 

 Odvijemo vijake, ki pritrjujejo jermenico na gred potenciometra. 

 Izberemo samo-diagnosticiranje tako, da pritisnemo na gumb ''D''. 

 Po testiranju in pravilnem delovanju zaslona pritisnemo gumb ''ALU''. 

 Besedilo ''dl S'' se prikaže na prikazovalniku ''17'' medtem ko prikazovalnik ''1'' prikazuje 

številko odstopanja merilnika ko je ta v uporabi in prikazuje referenco po kateri se naredi 

kalibracijo. 

 Z merilnikom popolnoma pospravljenim obračamo gred potenciometra dokler se na 

prikazovalniku ne izpiše najnižja možna vrednost. 

 Vrednost povečamo za štiri številke in ponovno pritrdimo jermenico na gred. 

 

10.2 – KALIBRACIJA POTENCIOMETRA ZA MERJENJE PREMERA (slika 1) 

 Ponovno pritisnemo ''ALU'' po opravljenem postopku iz poglavja 10.1 

 Besedilo ''dl A'' se pojavi na levem prikazovalniku medtem ko se na desnem izpiše vrednost, 

ki se spreminja z vrtenjem merilnika in predstavlja referenco za kalibracijo potenciometra. 

 Odstranimo potenciometer iz gredi merilnika po tem ko smo odstranili ustrezne vijake. 

 Rahlo povlečemo merilno gred in jo postavimo na gred naprave v zunanjem položaju, blizu 

baze. 

 Gred potenciometra rotiramo toliko časa, da se na prikazovalniku izpiše vrednost ''34'', nato 

ga preprosto le vnemo v njegovo normalno delovno stanje. 

 S priloženimi vijaki potenciometer pritrdimo v pravilen položaj za normalno in nemoteno 

delovanje. 

  



11 – PREVERJANJE POZICIJSKEGA SENZORJA 

Da preverimo delovanje pozicijskega senzorja, izvedemo naslednje korake: 

 Preverimo, da se nobena od treh fotocelic ne dotika diska za zaznavanje položaja in 

njegovega ''zoba'' za ponastavitev (''reset''). 

 S pomočjo volt-metra, nastavljenega na ''Vdc'' merilno skalo, preverimo naslednje voltaže 

(naprava pri tem postopku mora biti priključena, vendar naj ne rotira!): 

 

o Med žico za ozemljitev ''4'' in žico ''5'', vrednost mora stalno kazati ''+5'' Vdc. 

o Med žico za ozemljitev ''4'' in žico ''2'' (ponastavitev), kjer je izmera med ''+4.5'' in 

''+4.8'' ko je ''zob'' za ponastavitev v fotocelici in izmera ''0'' ko ''zob'' ni v fotocelici. 

o Med žico za ozemljitev ''4'' in žico ''1'' (ura) in med žico za ozemljitev ''4'' ter žico ''3'' 

(U/D) medtem ko na rahlo in zelo počasi obračamo gred naprave. Vrednosti voltaže 

se morajo gibati med ''0'' Vdc in ''+4.5''/''+4.8'' Vdc. 

OPOZORILO: 

Ko moramo zamenjati pozicijski senzor odstranimo zgolj računalniško ploščo (pritrjena z 

dvema vijakoma), saj je enostavnejša ponovna namestitev če nosilca ne premikamo. 

 

  



12 – SESTAVA PIEZOELEKTRIČNIH MERILNIKOV 

OPOZORILO: 

Preden se dotikamo piezoelektričnih pretvornikov, napake poiščemo drugje, saj je pravilna 

sestava zahtevna in naprava izgubi svojo kalibracijo. 

 

Ko prihaja do prekomerne kompenzacije in izpadanja je lahko krivec tudi piezoelektrični merilnik. Za 

menjavo le teh sledimo naslednjim navodilom: 

 

 

 1.) Odstranimo pladenj za uteži. Odstranimo matici ''1'' in ''2''. 

 2.) Odstranimo vijake ''3'', ''4'' in ''5'' ter razstavimo potrebne dele. 

 3.) Ponovno sestavimo dele brez zategovanja matic pri čemer smo previdni, da natančno 

sledimo zaporedju dejanj. 

 

OPOZORILO: 

Montiramo piezoelektrične enote v skladju s položajem barvnih žic, kot prikazuje slika 

zgoraj. 



 

 4.) Ko imamo vreteno v popolnoma poravnanem položaju, pritrdimo matico ''5'' z ključem in 

matici ''3'' in ''4'' z roko (za polovico obrata z ključem po potrebi). 

 5.) Ponovno namestimo podložke in matici ''1'' in ''2''. Matice popolnoma pritegnemo, da 

zagotovimo elastičnost skodelnih vzmeti. Te samodejno zagotovijo pravilno silo na 

piezoelektrične elemente (lahko uporabljamo moment ključ, ki pa naj bo nastavljen na 

400kg/cm). 

 6.) Za pravilno delovanje naj bo izolacija piezo-kristala večja od 50 M ohma. 

 7.) Dele ponovno sestavimo. 

 8.) Ponovno opravimo postopek samo-kalibracije. 

 

  



13 – LOGIČNO ZAPOREDJE REŠEVANJA TEŽAV 

OPOZORILO: 

Pred pričetkom kateregakoli testa, odklopimo upornik R za zaviranje na kontraktorju. 

Priklopimo R le ko izvajamo kalibracijski test. Ko menjamo napajane ali računalniško 

ploščo je potrebno izvesti samo-kalibracijo po opravljeni menjavi. 

 

OPOZORILO: 

Ko smo zamenjali računalniško ploščo, ponastavimo parametre naprave kot je zapisano na 

informativni ploščici. 

 

13.1 – PREGLED IN NASTAVITEV STATIČNE VREDNOSTI (I) 

 

  



13.2 – PREGLED IN NASTAVITEV POLOŽAJA NEURAVNOTEŽENOSTI (S) 

 

  



13.3 – PREVERJANJE IN KALIBRACIJA STALNE VREDNOSTI ZA RAZDALJO (DF) 

 

  



14 – MERJENJE PLATIŠČA IN PRENASTAVITEV NAPRAVE 

Zaradi vse večjih potreb po bolj natančnem uravnoteženju in uporabi ''ALU'' funkcije pomeni, da je 

potrebno zagotoviti pravilno merjenje in treba je poznati kako naprava dane podatke procesira 

oziroma obravnava. Ta del opisuje kako samodejno spremeniti prednastavljene dimenzije, da bi 

dobili razdalje korekcijskih ravnin, ki so definirane kot presečne ravnine za središče težnosti 

korekcijskih uteži. 

Če vzamemo standardno platišče: velikost ''l'' podana kot širina s strani proizvajalca odstopa od 

meritev razdalje med korekcijsko ravnino za debelino platišča in fizično dimenzijo uteži, kater 

središče težnosti je locirano na razdalji ''h'' od točke kjer je postavljena na robu platišča. 

Naprava samodejno naredi korekcijo prednastavljene meritve tako, da doda 2*h=6mm izmeri. Izmera 

''b'', ki jo naredimo z merilnikom je generalno bolj natančna četudi je zelo podobna ''l'', ki je že 

poznana uporabniku. Meritvi se po navadi razlikujeta zgolj za debelino pločevine, ki po navadi znaša 

približno 2mm na vsaki strani. Takšna nepomembna razdalja pomeni, da lahko dobimo natančno 

uravnoteženje ne glede na to ali je notranja širina platišča ''l'' ali zunanja širina ''b'' prednastavljena. 

Nekakšno nenapisano pravilo velja, da je dobro dodati ¼ inča (cca. 6,3mm) na vrednost, ki jo poda 

proizvajalec.  

Pri ''ALU'' funkcijah pa naprava opravi naslednje aproksimacije kot dodatek k sistematični korekciji 

glede na središče težnosti uteži kot opisano zgoraj. 

 

OPOZORILO: 

I=notranja 

E=zunanja 

  



 

15 – DIAGRAM NAPAJANJA 

(220V napajanje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 – SEZNAM NADOMESTNIH DELOV 

 

Št. Koda Opis Kos   Št. Koda Opis Kos 

4 B-024-050251-0 Body 1  111 PX-100-020000-0 Cover 1 

5 B-024-050251-0 Screw 3  112 P-100-330000-0 Spring 1 

6 B-040-050000-1 Washer 3  113 PX-100-040000-0 Shaft 1 

7 P-000-001001-0 Tools hang 3  114   Screw 1 

8 S-060-000210-0 Power switch 1  115 B-004-100001-0 Nut 1 

9 S-025-000135-0 Cable circlip 3  116 P-100-200000-0 Hood 

 

1 

10 PX-100-010920-0 Motor adjust board 1  117 B-007-060081-0 Screw 3 

11 B-024-050161-1 Screw 4      

12   Washer 4  201 P-120-210000-0 Spring 1 

13 S-063-002000-0 Capaciter 1  202 P-120-250000-0 Bobbin winder pulley 1 

14   Hoop 1  203 S-132-000010-0 Gauge sensor 2 

15 S-051-230020-0 Motor 1  204 B-007-060081-0 Screw 5 

16 B-004-060001-1 Mut 4  205 PZ-120-260000-0 Pulley 2 

17 B-040-061412-1 Washer 4  206 PX-120-240000-0 Heavy 1 

18 B-014-050351-1 Screw 2  207 PX-120-230000-0 Caliper Hook 1 

19 B-004-050001-1 Nut 2  208 B-040-050000-1 Washer 1 

20 PX-100-110000-0 Plate 1  209 B-024-050161-1 Screw 1 

21 B-024-050061-0 Screw 2  210 P-100-520000-0 Seeger Ring 2 

22 B-040-050000-1 Washer 2  211 P-100-170000-0 Plastic Bush 2 

23 B-050-100000-0 Screw 4  212 B-010-060161-0 Screw 1 

24 PZ-000-020822-0 Power board 1  213 PZ-120-090000-0 Rim Distance Gauge 1 

25 PX-800-120000-0 Power board box 1  214 P-822-160100-0 Handle Bar 1 

26 B-024-050251-0 Screw 2  215 P-100-160200-0 Gauge head 1 

27 D-010-100100-1 Resistor 1  216 P-822-160700-0 ABS Washer 1 

28 B-024-060081-0 Nut 2  217 B-010-050101-0 Screw 1 

29  Nut 4      

30  Complete power box 1  301 S-042-000380-0 Belt 1 

31 P-800-190000-0 Head with tools-

tray 

1  302 B-040-103030-1 Washer 1 

32 PZ-000-010120-0 Computer board 1  303 B-014-100251-0 Screw 3 

33 PX-820-100000-0 Display fixed plate 1  304 B-050-100000-0 Washer 3 

34 B-007-060081-0 Screw 8  305 B-040-102020-1 Washer 6 

35 S-115-008200-0 Key board 1  306 PZ-000-060100-0 Position Pick-up Board 1 

         307 B-024-030061-0 Screw 4 

101 PX-100-200200-0 Shaft 1  308   Thread 1 

102 B-024-050061-0 Screw 3  309 P-100-420000-0 Plastic Lid 1 

103 B-040-050000-1 Washer 3  310 P-100-340000-0 Spring 1 

104 PX-100-030000-0 Cover 1  311 S-100-000010-0 Complete Shaft 1 

105 P-100-180000-0 Sheath 2  312 P-100-080000-0 Screw 1 

106 PX-100-050000-0 Shaft Sheath 1  313 B-048-102330-1 Washer 4 

107 B-024-060081-0 Screw 1  314 B-004-100001-2 Nut 5 

108 B-014-100251-0 Screw 3  315 S-131-000010-0 Sensor Assembly  2 

109 B-004-100001-0 Nut 3  316 B-040-124030-1 Washer 2 

110 S-060-000410-0 Mirco Switch 1  317 P-100-070000-0 Screw 1 

 



17 – EKSPLOZIJSKI DIAGRAM 

 

 



 

 



  


