
 

 

 

 

Instrukcja montażu 

Wyważarki do kół samochodów osobowych 

               W22 – W42 – W62 
 

UWAGA: Ten podręcznik jest tylko pomocą przy montażu. Ten podręcznik nie jest substytutem dla 

oryginalnej instrukcji. Instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą być stosowane tylko w kontekście do 

oryginalnej instrukcji. Zdjęcia, procedury i szczegóły mogą się różnić. 

 

Rozpakowanie 

 

 

 

Dostawa na palecie w drewnianej skrzyni 



 

 

 

 

Poluzuj zaciski mocujące skrzyni 

Tabliczka znamionowa urządzenia 

znajduje się na bocznej części skrzyni 



Zakres dostawy 

 

 

 

 

  

Podstawa  

Osłona na koło 
(2-części)  

Ramy na osłonę 

Miernik szerokości felgi 

Uchwyt na monitor 

Monitor 

Małe części I 



Małe części II 

 

 

 

  

Wyważarka 

Małe części II 

Śruba szybkomocująca 

Stożek #3 

Wał z kołem obrotowym 

Stożek #4 

Stożek #2 

Stożek #1 

Nakładka na koło zamochowe 
Dla stożka #4 

Sprężyna i klucz 



Montaż 

 

 

 

Usuń śruby mocujące i zamocuj 
wspornik dla monitora 

Ściągnij maszynę z palety. Ustaw 
na twardym betonowym podłożu. 



 

    

 

 

Zamocuj wspornik montażowy 

Ułóż kabel wewnątrz uchwytu i podłącz z 
tyłu maszyny, gniazdo pierwsze od prawej 

Podłącz uchwyt na osłonę do koło 

Zamocuj górną osłonę 



     

 

 

 

 

  

Przykręć obie części osłony 

Pierwszą część osłony przesuń na 
trzpieniu. 

Mocowanie uchwytu na osłonę 

Ramę zamontuj za pomocą klucza 
nimbusowego. 

Ważne! Oczyść wał i koło na wale. 

Połącz obie części wała. Uważaj na znaki. 
Ważne, aby te elementy były czyste bez 
żadnych zabrudzeń, gdyż mogą 
wprowadzić błędy pomiarowe. 

Zamocuj dwie części 
osłony i po dokręcaj 
łączenia. 



Montaz automatycznego miernika szerokości (przy ATH W62) 

 

 

 

  

Uchwyt mocowania miernika na ramie 
obudowy osłony. 

Mocowania w dolnej części ramy.  

Kabel miernika 3D podłącz do środkowego 
portu. 



Kalibracja wyważarki 

Kalibracja automatycznego miernika (przy modelach W42/W62): 

Ustaw miernik na wartości „0”  
Najpierw przyciśnij przycisk [STOP] a następnie [<5g] 
Następnie na wyświetlaczach pojawia się  (CAL.) – (100) 

 

 +  

 

Ustaw miernik na wartości „10“ i przytrzymaj w tej pozycji 
Naciśnij [ALU] 

 

 

Następnie na wyświetlaczach pojawia się (CAL.) – (215) 
Ustaw miernik na wartości „21,5“ i przytrzymaj 
Naciśnij  [ALU] 

 

 

 

Teraz przechodzisz do kalibracji miernika średnicy koła. 
Na wyświetlaczach pojawia się (CAL.) – (15.0). 
Tą wartość można zmienić za pomocą [B+] lub [B-] w zależności od 
średnicy felgi koła, którego używasz do kalibracji. 
Wciśnij [ALU] aby potwierdzić. 
Zamocuj koło o średnicy wcześniej podanej na wał wyważarki. 
Umieść miernik przy rancie felgi w miejscu pomiaru. 
Przyciśnij [ALU] żeby potwierdzić i zakończyć 

 

  

 



 

 

Na wyświetlaczach pojawia się (CAL.) – (End). 
Kalibracja została błędnie wykonana jeśli na wyświetlaczach pojawia się: 
(CAL.) – (10) – wtedy należy powtórzyć proces kalibracji. 

 
 
 

 

Kalibracja automatycznego miernika 3D (tylko dla W62) 

 

1. Naciśnij kombinację klawiszy STOP + OPT 
2. Na wyświetlaczy powinien pojawić się napis: 

 +  

 

3. Ustaw miernik szerokości koła, tak aby dotykał koła zamachowego  
4. Naciśnij ALU 

 

 

5. Na wyświetlaczu powinno być teraz CAL – 200 
6. Teraz użyj dystansu, który otrzymałeś razem z urządzeniem 
7. Następnie przystaw końcówkę miernika szerokości do dystansu. 
8. Naciśnij ALU 

 

 



9. Na ekranie pokazało się  CAL – End, czyli informacja powiodła się 
10. Jeżeli na wyświetlaczu masz napis  CAL – 0F , kalibracja nie powiodła 

się i musisz wykonać ją jeszcze raz. 
 

Ustawienie parametrów koła W22: 

[A] Odległość koła od maszyny 

[B] Szerokość felgi 

[D] Średnica felgi 

 

Parametry podaj wciskając strzałki góra/dół. 

     

 
Ustawienie parametrów koła W42 & W62: 

!!! UWAGA Tylko prawidłowo wykonanej kalibracji miernika 

automatycznego możesz podać parametry koła za pomocą 

miernika. 

Wprowadź parametry [A] i [D] za pomocą przyrządu 

pomiarowego ustawiając go przy feldze. Parametry [A] i [D] 

są automatycznie wczytane. 

Przy W42: Tylko szerokość felgi musisz zmierzyć ręcznie 

cyrklem i wprowadzić za pomocą [B+]/ [B-} 

Przy W62: Użyj automatycznego miernika 3D do wczytania 

szerokości felgi 

 

 

Jeśli to konieczne, prawidłowe parametry ustaw za pomocą 

odpowiednich przycisków. 

     

 

 

  



Kalibracja czujnika wagi 
Urządzenie musi być skalibrowane po rozpakowaniu i zmontowaniu, przed rozpoczęciem sezonu i po 

każdym dłuższym przestoju.   

 

Załóż stalowe, wyważone koło (14 lub 15”) i wprowadź jego parametry   

Aby uruchomić program kalibracji należy wcisnąć kombinację 2 sąsiadujących 

ze sobą przycisków 

1. Najpierw wciśnij [C] potem dodatkowo [T] 
2. Na wyświetlaczu pokazują się migające [CAL] – [CAL] 
3. Przytrzymaj oba przyciski, aż wskaźniki przestaną migać.  

 +  

 

Przyciśnij [START] lub zamknij osłonę na koło, aby rozpocząć proces 

kalibracji.  

 

Po wyważeniu na wyświetlaczu pojawia się wynik.  

Przymocuj ciężarek (100g) na wewnętrznej stronie felgi (bliżej urządzenia) 

Ciężarek mocujemy na godzinie 12, gdy wszystkie diody są zapalone (rys.). 

 

 

Przyciśnij [START] lub zamknij osłonę na koło, aby kontynuować kalibrację. 

 

 /  

 

Ściągnij ciężarek z wewnętrznej strony (100g) i przymocuj go po zewnętrznej 

stronie (dalej od urządzenia). Ciężarek mocujemy na godzinie 12, gdy 

wszystkie diody są zapalone (rys.). 

 

Zakończ proces wyważania dla kalibracji poprzez naciśnięcie przycisku 

[START] lub zamknięcie osłony.    

 /  

 

 

 /  

 

 

 

 

 

 

 



Badanie funkcji 

Kontrola czujnika wagi: 

1. Załóż koło na wyważarkę 
2. Puść koło do pomiaru 

3. Naciśnij przycisk  i zanotuj pomiary (np. 15 gram po prawej stronie) 
4. Zamiast 15gram załóż w tym miejscu 100g 
5. Puść koło do pomiaru. 
6. Jeżeli mieliśmy 15 gram, to teraz o 180 stopni od tego miejsca maszyna powinna wskazywać 85g, 

aby skompensować założone 100gram. 
 
Jeżeli wyniki się nie zgadzają przeprowadź ponownie kalibrację wagi. 

 

 

 

 

 

 


