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 مشخصات فنی:

 ( : LEDيا  LCDاينچ )  19باالنس چرخ رنگی با مانیتور  *

 برای انتخاب منو و کلیدهايی برای انجام عملیات مربوط به باالنس چرخ . F6تا  F1صفحه کلید کنترل : کلیدهای توابع از  *

 (. برنامه برای استاتیک3،رينگ  برایبرنامه 2به عالوه  ALUبرنامه  5  ،برنامه باالنس چرخ )دينامیک  11 *

 (. برنامه دينامیک 2استاتیک و برنامه 3برنامه باالنس چرخ موتور سیکلت ) 5 

 چرخ به صورت خودکار. ابعاد گیج های اتوماتیک برای اندازه گیری *

بصورت تک مرحله ای ياتمام اتوماتیک )باالآمدن برنامه ، اندازه گیری ،ترمزومحل ومیزان ناباالنسی نس اجرای عملیات باال *
  به صورت شبیه سازی شده درهردوطرف چرخ نمايش داده می شود ( 

 که تعمیرات را تا حد زيادی ساده کرده اند .  ،توابع عیب يابی وکالیبراسیون خودکار  *

 ف کردن موتور در موارد اضطراری .برای متوقSTOP: کلید لوازم استاندارد ايمنی  *

 حفاظ( همچنین با باز شدن میلی متر900چرخ : اين وسیله حدبااليی را برای قطر چرخ ها تعیین می کند . )حداکثر  حفاظ *
 يک وسیله ايمنی الکتريکی از روشن شدن ماشین جلوگیری می کند. 

 اطالعات فنی 

 1800mmنه )با پوشش بازشده ( ....... ابعاد: ارتفاع بیشی

 1260mm.......... .....طول : )با پوشش بازشده (...........

 860mm.... ........عرض )بدون آداپتور(......................

 900mm........ .....................عرض )با آداپتور( .........

 158kg.......... ..................وزن : وزن .........................

 187kg............. ...................وزن ....................         

 هرتز 50ولت و 230منبع تغذيه: منبع قدرت 

 کیلو وات  0/7توان : 

 فاز : تک فاز

 ip22استاندارد: 

 هرتز 50دور بر دقیقه در فرکانس 167سرعت باالنس : 

1دقت تشخیص ناباالنسی : 

5
0.01 )گرم 

0.25
 اونس (   

 دسی بل 75سطح نويز :
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 محدوده عملکرد: 

 کیلوگرم . 20کیلوگرم و چرخ موتور سیکلت به وزن حداکثر  70چرخ اتومبیل به وزن حداکثر  نمودن برای باالنس

 ظرفیت عملکرد ماشین :

 اينچ   20-1 --------عرض رينگ 

 اينچ   26-10 ---------قطر رينگ 

 میلیمتر 900 ------قطر بیشینه چرخ 

 کیلوگرم  65 ------وزن بیشینه چرخ 

 به اونس نیز تبديل نمود .رقم برحسب گرم قابل نمايش بوده و می توان آنرا  3 مقاديرنابا النسی بصورت 

 توضیح قطعات ماشین :

-A    سويیچ اصلی 

-B    کابل برق 

-C   محفظه نگهداری وزنه های سربی 

-D    صفحه کنترل 

-E  نمايشگر 

  -F   چرخحفاظ 

 -G  گیج اتوماتیک 

-H آدابتور 

-I پدال ترمز 

-M  لوازم جانبی 

-N    منبع پنوماتیک 

-O کابل صفحه کلید 
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 (3لوازم کمکی آماده )شکل 

 

 چکش سرب  -1

 خط کش عرضی رينگ  -2

 کونیک های فلنچ  -3

 گیج مخصوص رينگ آلومینیمی  -4

 

 (4لوازم کمکی سفارشی )شکل 

 

 سوراخه (5و4و3فلنچ رينگ کور ) -1

 مهره های سريع  -2

 آداپتور موتور سیکلت  -3

 واسطه  -4

 4و3کونیکهای  -5

 کونیک های مرکز کننده مخصوص سیتروئن وپژو -6

 بازکردن بسته بندی 

بعد از بازکردن بسته بندی کنترل نمائید که ماشین يا قطعات در زمان حمل ونقل صدمه ديده نباشند و قطعات کسر  <<

مراجعه  ،د می باشید از ماشین استفاده نکنید و به فروشنده مورد بعضی از قسمت ها دچار تردي درنباشند . درصورتی که 

 فرمايید .

 الوار و...(نبايد دردسترس کودکان قرارگیرد. ،تخته  ،تیکی مواد بسته بندی )مانند کیسه پالس <<

 زيرا اين مواد به طور بالقوه خطرناک هستند. 

 جعبه ويا لوازم همراه در داخل بسته بندی ماشین قراردارند.  <<

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 محل نصب

 

 دستگاه باالنس چرخ بايد بر روی يک زمین بتونی و يا مواد مشابه قرارگیرد. <<

 ناهمواری در سطح زمین می تواند باعث ايجاد يک باالنس غیر دقیق گردد.وجود 

 1800mm × 1250mm ×1260mmابعاد کلی :  <<

از ديوارهای اطراف را رعايت  500mmفواصل ايمنی : برای استفاده از دستگاه توصیه می گردد حداقل فاصله  <<

 (6کنید.)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل ثابت سازی : <<

سوراخ برای ثابت شدن روی زمین دارد . برای انجام مراحل صحیح باالنس الزاما دستگاه روی زمین يا فونداسیون  3ماشین 

 شده باشد.نصب ومحکم 

 نصب دستگاه :

 نصب صفحه نمايشگر

 .قابل روئیت می باشد 7aماشین به صورت شکل  ،وقتی بسته بندی دستگاه رابازنمائید  -1

نمايشگر را بر روی جايگاه آن در باالی صفحه کنترل نمائید. پايه نمايشگر را به طور در جای خود محکم کنید.  -2

 ( 7b)شکل 

 (7cجهت نمايشگر را با چرخاندن آن می توان تعیین نموده و آن را در همان جهت ثابت نمائید. )شکل  -3
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اده نکنید نمايشگر بايد همیشه به طور کامل در محل خود محکم مهم : از اين وسیله برای تغییر ارتفاع صفحه نمايشگر استف

 باشد.

( را از مانیتور به پشت صفحه کنترل متصل نمائید و آن را با پیچاندن پیچی که برروی خود کانکتور 7d)شکل Aکابل  -4

 کنید . قرار دارد محکم 

 ید.( را به کانکتور به پشت صفحه نمايشگر متصل کنbکابل برق مانیتور )کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصاالت صفحه کلید

 .متصل سازيدcنشان داده شده و به وسیله کابل  7dصفحه کلید را مانند آنچه که درشکل 

 اتصاالت الکتريکی و بررسی موثرآن 

 را ببینیدو مانند زير عمل کنید: 8a: شکل  حفاظنصب 

 را روی پین آن قرار دهید. حفاظسوراخ روی  -1

 را با پیچ ومهره محکم کنید. حفاظ -2

 (Aنقطه 8bاتصال به زمین )شکل 
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 کلیه کارها بر روی سیستم الکتريکی دستگاه بايد توسط پرسنل ماهر انجام گیرد.

 بررسی کنید که منبع ولتاژشما با ولتاژداخلی دستگاه يکسان باشد. -*

دوشاخه برق دستگاه را به پريز ديواری مطابق با ولتاژ تنظیم شده بر روی دستگاه متصل کنید . دوشاخه بايد دارای سیم  -*

 ارت )زمین ( نیز باشد.

 موثر بودن اتصاالت ارت )زمین ( را کنترل کنید. -*

همانطور که  ،ساعتگرد باشد در جهتجهت چرخش می بايست  ،وقتی که دستگاه به منبع الکتريکی متصل وروشن باشد -*

 در شکل نشان داده شده است . جهت صحیح چرخش با يک فلش بر روی بدنه دستگاه مشخص شده است .

 

حرکت خواهد کرد و عملیات باالنس  STARTماشین تنها در هنگام فشردن دگمه  ،اگر جهت چرخش نادرست باشد  -*

 انجام نمی شود. 

را  26به سرعت سوئیچ اصلی را خاموش کنیدو بخش رفع عیب در صفحه  ،اگر ماشین به صورت غیر طبیعی کار می کند  -*

 مطالعه نمايید . 

همیشه به عالئم ايمنی وهشدار دهنده که به صورت برچسب بر روی ماشین  به کار رفته اند توجه کنید در صورت پاک شدن 

آن از دفتر خدمات پس از فروش پاريزان صنعت برچسب جايگزين را با ارائه شماره کد لطفا  ،ويا مفقود شدن برچسب ها 

 بخواهید. 

 برای مدلهای فلنچ پنوماتیک  - آدابتوربستن 

. يک کونیک وشافت کثیف می تواند اثر منفی بر ندوشافت و سوراخ کونیک بايد تمیز ش ،بر روی ماشین  فلنچقبل از بستن 
 روی کیفیت باالنس داشته باشد. 

 : فلنچسوارکردن 

 ماشین را روشن کنید. -*

 پدال را باال بیاوريد.  ، رهاسازی پینبرای  -*

 (9)شکل  فلنچ راباپیچاندن وبافشارروی شفت رزوه شده محکم نمايید .  -*

 (10)شکل  تاپیچهاداخل سوراخهای فلنچ قرارگیرندوآنرامحکم نمايیدرينگ پشت فلنچ راچرخانده  -*

 پدال راباال بیاوريد تا کونیک بر روی شافت قفل شود  -*

 ببنديد.  13پیچ ها را با آچار شماره  -*
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 باز کردن کونیک مخروطی :

 ماشین را روشن کنید .  <<

 برای آزاد کردن قفل پنوماتیک پدال را باال بیاوريد.  <<

 شل کنید.  13پیچها را به وسیله آچار شماره  <<

 کونیک را از روی شفت آزاد کنید.  ،با استفاده از يک چکش پالستیکی وبا ضرباتی آهسته  <<

 بچرخانید. ،کونیک را تاحدی که سوراخهای رينگ مقابل پیچ ها قرار گیرد <<

 کونیک را از روی میله شافت بازکنید. <<

 (3/4/5سیکلت :نصب فلنچ رينگ کور )نصب کونیک موتور 

 ماشین را روشن کنید. <<

 پدال را باال بیاوريد تا میله باال بیايد. <<

 کونیک را بر روی شافت ماشین قرار دهید.<<

 .مهره های رينگ قفل کننده را بر روی میله بپیچانید  <<

 کونیک بر روی شافت قفل شود.پدال را باال بیاوريد تا  <<

 (3/4/5کونیک موتور سیکلت : نصب فلنچ رينگ کور )باز کردن 

 ماشین را روشن کنید. <<

 پدال راباال بیاوريد تا میله باال بیايد .<<
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 قفل کردن چرخ اتومبیل:

 پدال را باال بیاوريد تا قفل پنوماتیک را آزاد سازيد. <<

 چرخ وکونیک را بر روی شافت قرار دهید. <<

 (12بر روی شافت قرارداده و به طرف چرخ فشاردهید. )شکل  سرپوش قفل کننده را <<

 پدال را باال بیاوريد تا قفل شود. <<

 ( قفل شده است نشان می دهد.3/4/5يک چرخ اتومبیل را که توسط فلنچ رينگ کور ) ،13شکل  <<

 قفل کردن چرخ موتورسیکلت :

 ور سیکلت نشان می دهد.قفل کردن چرخ موتور سیکلت را توسط يک کونیک موت ،14شکل  <<

 کنترل دستی اضطراری فلنچ پنوماتیک 

به صورت  ،اگر سیستم قفل پنوماتیک خراب شده است ويا اگر هیچ نیروی الکتريکی ای برای بازکردن وبستن فلنچ نداريم 
 زير عمل کنید:

را به وسیله يک پیچ گوشتی تخت  14aنشان داده شده در شکل  ،به پشت دستگاه باالنس رفته و دوکالهک زير برچسب 
 درجهت ساعتگرد 

 تا دو شیر کنترل دستی بازشوند . ،بچرخانید 

 . مهم : بعد از بازکردن ويا بستن فلنچ پنوماتیک کنترل دستی را به موقعیت اصلی آن بازگردانید. 

 هرگونه خطای ديگر بسیارفنی بوده و بايد توسط کارشناسان مجرب رفع گردد.**** 
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 دستورالعمل استفاده 

 کلیدها

1- STOP برای متوقف ساختن : 

2- START برای روشن کردن : 

3- ENTER)کلید تائید اطالعات )داده ها : 

  جهت دارکلیدهای  -4

 (F1-F6)کلیدهای تابع :  -5

 نمايشگر با کیفیت باال -6

 نمايش ناباالنسی  -7

 نمايش جهت میزان ناباالنسی  -8

 نمايش کارکرد کلیدهای تابع  -9

 

 

 پدال را به پايین فشاردهیدتا موقعیت چرخ ثابت گردد. ،وقتی موتور الکتريکی در حال چرخش نیست  <<

 

 (16.)شکل برای فعال کردن قفل پنوماتیک پدال را به سمت باال بیاوريد  <<

 

 توابع ماشین درصفحات مختلفی گرد آمده اند . اين صفحات از طريق منوی سیستم قابل دسترسی هستند.  <<

 

 برای انتخاب منو وکلیدهای عملیاتی برای انجام امور مربوط به دستگاه باالنس . F6تا F1صفحه کنترل : کلیدهای تابع از  <<

 باالنس چرخ

را فشار دهید تا  F1صفحه عنوان نمايش داده می شود . برای شروع باالنس کلید  ،هنگامی که ماشین روشن می گردد <<

 ورت زير ظاهرگردد.( به ص17)صفحه اصلی شکل 

 

                   

 

 

 صفحه استارت                                     صفحه اصلی                                      صفحه عنوان                         
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 و آن را در مرکز کونیک مربوطه قرارداده و با دقت ببنديد. ،چرخ را بر روی ماشین سوار کنید  <<

 برای باالنس چرخ داده های زير الزم است وارد گردند:  <<

 .(انتخاب باالنس را ببینیدبرنامه الف ( انتخاب نوع چرخ : اتومبیل يا موتور سیکلت )

انتخاب باالنس را برنامه  گ را مشخص می کند .)انتخاب برنامه باالنس که محل قرار گرفتن وزنه های سربی برروی رينب ( 

 ببینید.(

 چرخ )وارد کردن مشخصات چرخ را ببینید.( نرمالوقطر پهنای نرمال ج( وارد کردن مشخصات چرخ : 

 د( وارد کردن فاصله بین ماشین و قسمت داخلی رينگ )وارد کردن مشخصات چرخ را ببینید.(

 را برای شروع باالنس فشاردهید . STARTظ چرخ کلید ابعد از بستن حف <<

 را نشان می دهد. استارتنمايشگر صفحه  ،در حین انجام مراحل اندازه گیری  <<

 رخ به صورت خودکار متوقف گردد . چ ، وقتی که اندازه گیری هاتثبیت شد <<

 می سازد.ی متوقف چرخ را در موارد اضطرار ، STOPظ چرخ نبايد قبل از توقف کامل چرخ باز شود . کلید احف <<

میزان و محل ناباالنسی در دو طرف رينگ به طور همزمان در يک چرخه اندازه گیری شده و به طور جداگانه نمايش داده  <<

 می شوند.

مجزا را نشان می دهند.)عالمت ها برای هرسمت چرخ  ناباالنسی جهت چرخش چرخها برای رسیدن به موقعیت ،فلش ها <<

 .( می باشند

سیگنال صوتی  ،چرخ را به طور دستی تا زمانی که فلش به طور کامل قرمز شود بچرخانید. )برای هردوفلش باال وپايین (  <<

 بودن با رسیدن به موقعیت مورد نظر عالمت می دهد.درصورت فعال 

 رينگ قرار گیرند. ( چرخ و در دوطرف12وزنه های مورد نیاز برای باالنس چرخ بايد دقیقا در قسمت بااليی )ساعت  <<

 ماشین را برای کنترل مجدد باالنس چرخ روشن کنید. ،وقتی وزنه ها به درستی در جای خود محکم شدند  <<
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 انتخاب برنامه باالنس 

 

 ( نمايش داده شود.18)شکل رافشاردهید . تا صفحه انواع چرخ  F2کلید در صفحه اصلی 

 

 دينامیک استاندارد  -1

 1آلومینیم رينگ  -2

3-      //       //     2 

4-    //       //      3   

5-   //       //       4 

6-    //       //      5 

7- PAX1 
8- PAX2 
9- STATIC 1 

10- STATIC 2 
11- STATIC 3 

اختالفهايی درمقاديرناباالنسی اندازه گیری شده يا آلیاژی(  فوالدیاستفاده از وزنه های متنوع برای باالنس انواع رينگ )

وباالنس کننده باتوجه به برنامه های مختلف فوق می توانداختالف راپوشش نگ ايجادمی نمايد . يوصفحات تصحیح روی ر

 دهد.

برنامه های جداگانه ای برای اتومبیل وموتور سیکلت ارائه می کنند . کاربر بايد نحوه عملکرد  SBMV625-650باالنس 

ب شده به وجود می آيد انتخا صفحات تصحیحنوع وزنه های مورد استفاده و  ،خ که بر اساس نوع چردستگاه را بنا به نیازی 

 تنظیم کند.

 انتخاب چرخ اتومبیل  <<

 را فشار دهید برنامه های باالنسی که در اين حالت در دسترس است عبارتند از :  F2کلید 

 با وزنه های گیره ای استاندارد  باالنس دينامیک -

 (PAXهفت برنامه باالنس رينگ آلومینیمی با وزنه های چسبی )شامل دو برنامه اختصاصی رينگ های  -

 باالنس استاتیک  -

را هم ببینید.( و آن را  18حرکت کنید. )جدول شکل  11تا 1برای انتخاب برنامه مورد نظر با فشردن کلیدهای مکان نما از 

 تائیدکنید. OKبا دگمه 
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 سیکلت : انتخاب چرخ موتور

 

 را فشارداده وگزينه موتورسیکلت را انتخاب نمايید .  F3 فشاری 

 برنامه برای باالنس دينامیک موتورسیکلت  2  -

 برنامه برای باالنس استاتیک  3 -

 را برای بازگشت به صفحه اصلی فشاردهید. F1کلید  ،بعد از انتخاب مناسبترين برنامه باالنس 

 دراين صفحه اندازه گیری ابعادچرخ باگیج اتوماتیک امکان پذيرمی باشد 

 

 وارد کردن داده های چرخ :

 

 گیج )درجه ( اتوماتیک :

رينگ ( بر روی 19bوگیج خارجی )شکل 19aاندازه گیری اتوماتیک با حرکت دادن گیج اتوماتیک داخلی شکل  <<

 مانید.شنیدن بوق تائید منتظر بانجام می پذيرد. برای 

 به طور اتوماتیک وارد می شوند. پهناقطر و،اندازه فاصله  <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 وارد کردن دستی داده ها:

 

 را فشاردهید تا به صفحه اندازه گیری بیايد. F1 فشاریدرصفحه اصلی 

 وارد کنید .( را برای چرخ اندازه گیری F2 فشاریوفاصله رينگ تا دستگاه )( F4 فشاری )قطر ،(F3 فشاری )پهنامقدار 

( رينگ به طورکلی بر روی خود رينگ داده شده است در غیر اينصورت می توان با استفاده از شاخص  پهنا )عرض <<

گ داده شده است و يا می توان رينگ به طور معمول بر روی خود رين ( قطر20bآن را اندازه گرفت )شکل  عرض رينگ

 آن را از روی تاير خواند .
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( که بروی لبه رينگ 20a)شکل فاصله رينگ درقسمت داخلی چرخ به وسیله خط کش عرضی رينگ برروی ماشین  <<

 قرار می گیرد خوانده می شود .

 

 

 

 

توجه : برای چرخهای با ابعاد کوچک )مثال چرخ موتور سیکلت( تنها باالنس استاتیک بايد انجام گیرد. در اين مورد 

 ( وارد شود.F4استفاده می شود وتنها کافیست مقدار صحیح قطر رينگ )کلید از برنامه باالنس استاتیک

 رينگ رامی توان به دلخواه تعیین نمود.پهنای  فاصله و

 وارد شوند. يا اينچ در واحد میلی متر F5مشخصه های ضخامت وقطر می تواند بافشردن کلید 

 رینگ های آلومینیمی یا آلیاژی  مخصوصبرنامه و نصب وزنه های چسبی توسط گیج 

 21aگیج شکل 

 A : پايه متحرک گیج 

 B :  موقعیت وزنه هاگیج هد 

 C : کلمپ بیرونی  

 D : دستگیره پیچ  

 E خط کش مدرج میلی متری : 

 F:  رها کننده 

 G :داخلی برای محکم کردن وزنه ها کلمپ 

 Hريل خط کش مدرج: 

 برای برنامه رينگ های آلومینیمی و آلیاژی به همراه ماشین موجود است . اين گیج برای استفاده  مخصوصيک گیج 

 



 
 

15 
 

طراحی شده که دقت بااليی برای اندازه گیری محل نصب وزنه های چسبی  PAX2و  ALU3و   ALU2در برنامه های 

 دارد .

 نگاه کنید وروند زير را دنبال کنید: 21Cو  21Aبه شکلهای  

 

 

 

 راببینید( 18)شکل تنظیم کنید  ALU2برنامه ماشین را روی  <<

 ( در لبه داخلی رينگ قراردهید. A ( قسمترا از طرف  موقعیت مخصوص گیج <<

( را به محل مورد نیاز برای محکم کردن وزنه ها Cبیرونی )  کلمپرا بر روی خط کش مدرج بلغزانید و  Aقسمت  <<

 منتقل کنید.

 محکم کنید. Dرا توسط پیچ دستی  A سپس <<

رينگ از طريق صفحه کلید وارد دستگاه کنید.)شکل  پهنایاندازه گیج را در واحد میلیمتر خوانده وآن را به عنوان  <<

20C)راببینید 

 چرخ را اجراکرده ) مقاديروزنه های داخلی وبیرونی نمايش داده می شود . ( عملیات باالنس  <<

کلمپ (در، بیرونی  بچرخانیدو وزنه را )همانگونه که در نمايشگر مشخص گشته )خارج(ورد نظرچرخ را به محل م <<

 قراردهید.   (C)خارجی 

( محکم کنید. )شکل F)  دهنرهاکنو وزنه ها را با استفاده از  ( 12)ساعت را به لبه رينگ حرکت داده Bسری گیج  <<

21C) 

بچرخانید ) همانطورکه نمايشگرقرارداخل رينگ رانمايش می دهد ( روی کلمپ چرخ رابه محل موردنظرداخل << 

 قراردهید .   (G)داخلی 

 محکم کنید .   (F)را به لبه رينگ حرکت داده و وزنه را با استفاده از رها کننده  Bسرگیج << 
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روندباالنس کردن بیرونی به همین طريق است ، برای باالنس داخلی بايد وزنه PAX2 و  PAX3 برای برنامه های: توجه 

 های گیره ای را برروی رينگ محکم کنید . 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه جداسازی وزنه ها       

 ( PAX2و ALU3و  ALU2برای رينگ های آلومینیم وآلیاژی )

ايجاد امکان اصالح ناباالنسی با وزنه های چسبی است به طوريکه وزنه ها درپشت پره ،هدف از برنامه جداسازی وزنه ها 

اين امکان وجود دارد که آن را بین دو  ،وزنه بیرونی ديده می شود ،های رينگ مخفی شوند . اگر بعد از انجام يک باالنس 

 رينگ تقسیم کنیم. پرده مجاور هم

و وارد برنامه جداسازی وزنه ها شويد . نمايشگر تعداد پره هايی که قبل از را فشار دهید  F3در صفحه اصلی کلید  <<

 را نشان می دهد.اجرای برنامه وارد کرده ايد 

 عدد( به وسیله کلیدهای مکان نما وارد کنید. 12تا 3تعداد پره های الزم را )از ،اگر الزم بود  <<

حال کلید  ،قرارگیرد  بچرخانید و در اين موقعیت ثابت کنید  12اکنون چرخ را تازمانی که يکی از پره ها در ساعت  <<

OK .را فشاردهید 
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برنامه به صفحه جداسازی وزنه ها تغییر وضعیت می دهد که درآن دو وزنه جداگانه برای قسمت بیرونی رينگ ارائه شده 

 است اين وزنه ها بايد در پشت پره ها محکم گردند .

نه تنها را در قسمت به صفحه اصلی باز می گرديد که يک وز ،را فشاردهید  F3اگر در صفحه جداسازی وزنه ها کلید 

 می دهد . ) لغو کردن جداسازی وزن ها ( بیرونی نمايش

 

 

 

 

 

  بهینه سازی ناباالنسی          

به وسیله جبران سازی ناباالنسی استاتیک تاير بر روی رينگ می شود. برای  ،اين برنامه باعث کاهش ناباالنسی کلی چرخ 

 اين منظور کارهای زير الزم است :

، سپس اجرای عملیات باالنس مجدد ، درجه  180چرخاندن تايربرروی رينگ تا سپس ابتدا اجرای عملیات باالنس ،

  . و اجرای عملیات باالنس جهت کنترل نهايی سط ماشینمطابق بامیزان نمايش داده شده توچرخش جديد تايربرروی رينگ 

 سازی ناباالنسی شويد . ینه را فشاردهید . تاوارد برنامه به F4در صفحه اصلی کلید 

را فشارداده و اولین اجرای عملیات باالنس برای بهینه سازی راانجام   OK ،دستورات روی مانیتور را دنبال کنید مرحله اول :

 دهید . 

موقعیت اين قرارگیرد . در 12به صورت دستی چرخ را آنقدر بچرخانید تا والف در ساعت عملیات درپايان  دوم : مرحله

رابزنید.تاموقعیت مرجع برای چرخ در حافظه ذخیره گردد. يک عالمت مرجع در محل والف بر روی تاير  OKکلید 

 عالمت بزنید . 
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 درجه بچرخانید .  180رده و تاير را بر روی رينگ تا رينگ را از روی آداپتور باز ک مرحله سوم :

دقیقا به محل مقابل والف حرکت می کند .( دوباره رينگ را بر روی فلنچ نصب کنید  ،)عالمتی که در مرحله قبل زده ايد 

محل جديد رينگ بر روی آداپتور را در حافظه  OKو با فشاردادن کلید  قرار دهید 12و والف را دوباره در محل ساعت 

 ذخیره کنید.

 را فشار داده  عملیات باالنس را اجرا نمايید .   OK مرحله چهارم :

 دستورالعمل های فوق بايد با دقت هرچه بیشتر انجام گیرند. ،مهم : برای بدست آوردن بهترين نتیجه برای کاهش ناباالنسی 

 زير را نمايش می دهد. مقاديرمانیتور  باالنس مرحله دوم اجرای  در پايان

 ناباالنسی استاتیک رينگ مقدار   -

 مقدار ناباالنسی استاتیک تاير    -

  مقدار ناباالنسی استاتیک جاری چرخ     -

 کاهش يابد .میزان ناباالنسی  ، با بهینه سازیناباالنسی مانده که می تواند  مینیمممقدار -

 
 نتايج بدست آمده نشان می دهد ادامه بهینه سازی برای کاهش ناباالنسی ارزنده است .يک تجزيه وتحلیل کلی از 

 

نمايشگر موقعیت مرکزی را نشان می ،بچرخانید  ،چرخ را با دست تاجايی که چراغ موقعیت روشن شود  مرحله پنجم :

 دهد .

را فشار   OKتاير را در نقطه بااليی عالمتگذاری کنید.)درهمان نقطه ای که وزنه ها به طور معمول بايد محکم شوند.( 

 دهید.

رينگ را از آداپتور جدا کنیدو چرخ را تا زمانی که عالمت جديد با والف همتراز  ،برای کاهش ناباالنسی  مرحله ششم :

 بچرخانید .  ،گردد

قرار دهید . چرخ را دراين موقعیت نگه داشته  12ر روی آداپتور نصب کنید و والف را دوباره در ساعت دوباره رينگ را ب

 ثبت شدن موقعیت جديد رينگ بر روی آداپتور فشار دهید. را برای  OKو 

باالنس ، درپايان اجرا ناباالنسی چرخ بطوراتوماتیک با مینیمم   عملیاتتايید را فشارداده ، اجرای  OK مرحله هفتم :

مضمون ناباالنسی مانده مقايسه می شود . اگر اختالف اين دو از ماکزيمم تلرانس مجاز کمتربود ، مانیتورپیغامی را با 

 موقعیت کامل روند بهینه سازی نمايش می دهد . 
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مرحله  درخواست اجرای عملیات از ،ماشین به طور خودکار ،بخش نبود  رضايتمرحله هشتم : اگر کاهش اولیه ناباالنسی 

 روند بهینه سازی پايان می يابد.  ،هنگامی که کاهش بیشتر میزان ناباالنسی وجود نداشته باشد  نمايدمی پنجم را تکرار 

 مانیتور پیغامی با مضمون موفقیت روند بهینه سازی نمايش می دهد .  ،اگر عملیات موفق بوده باشد  -

نمايش می  ،يک پیغام خطا با اين مضمون که انجام دوباره عملیات باالنس الزم است  ،موفق بوده باشد  نااگر عملیات   -

 دهد.

 را برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید .  F1کلید  ،بعد از پايان روند بهینه سازی  -

 در هرزمانی وقفه ای در روند کاهش ناباالنسی ايجاد کرده وسیستم برصفحه اصلی باز می گردد.  F1فشردن کلید 

 

 پیکر بندی باالنس کننده : 

 

 به کاربر اين امکان را می دهند تا ماشین را بر اساس نیازمنديهای خود تنظیم کنند . پیکر بندیتوابع 

 ه منوی شخصی می رويد .به صفح F3 درصفحه اصلی بافشاردادن

 دراولین صفحه پارامترهای زيرقابل تنظیم اند . 

 

 پنجره ای فعال می شود که امکان انتخاب زبان برای نمايش پیغامهای ماشین را دارد . F2زدن کلید زبان : با              

 

SATRT               باپايین آوردن حفاظ : فشاریF3  رابزنید تامنویOPTION  باز شود. 

 .اجرای عملیات باالنس باپايین آوردن حفاظ  -

 وفشار شاسی استارت .   اجرای عملیات باالنس باپايین آوردن حفاظ  -

SCREENSAVER با فشار :F4  منویOPTION   . باز می شود 

- SCREENSAVER  . فعال شود 

- SCREENSAVER   غیرفعال شود. 

 باز می شود.  OPTIONمنوی  F5بوق هشدار: با فشار –      

 بوق هشدارفعال شود . -

 بوق هشدارغیرفعال شود .  -

 صفحه دوم خصوصی سازی بازمیشودوبه شرح زيراست :     F4شاسی بافشاری  -  

 باز می شود OPTIONمنوی  F2واحدمیزان ناباالنسی : : با فشار -   

 نمايش میزان ناباالنسی بر حسب گرم  - 
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 نمايش میزان ناباالنسی بر حسب اونس   -

 باز می شود. OPTIONمنوی  F3نمايش ناباالنسی پله ای : با فشار   -              

 اونس (  05/0گرم يا  1نمايش میزان ناباالنسی بادقت خوب )   -                

 اونس ( 25/0 گرم يا5نمايش میزان ناباالنسی بادقت استاندارد )   -               

 ريست کردن گرمهای کوچک :  -                

منوی صفرکردن گرمهای کوچک بازمی شود وشمامیتوانید پس از انتخاب مقدارگرم مورد  F4بافشار  -                

 راتايید نمايید .  OKنظر ، فشاری 

 صفحه خصوصی سازی سوم بازمی شود .  F6درمنوی سرويس بافشار

 باز می شود. OPTIONمنوی  F2گیج اتوماتیک : بافشار  -                     

 اندازه گیری اتوماتیک فاصله وقطررينگ باگیج فعال شود.   - 

 اندازه گیری اتوماتیک فاصله وقطررينگ باگیج غیر فعال شود . وبايد بصورت دستی واردشود.   -

 قادرخواهید بود : F3بافشار

  ALU DATAار پدال قرائت موقعیت وزنه های چسبی دربرنامه بافش -       

 ALU DATAقرائت اتوماتیک موقعیت وزنه های چسبی دربرنامه  -

 :  F4بافشار

 موقعیت فعال میشودرترمزد  -      

 موقعیت غیر فعال میشودرترمزد  -     

 تايید نمايید   OKتوجه : درهرمنوی فوق برای انتخاب ازکلیدهای جهت داراستفاده نموده پس ازانتخاب بافشاری 
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 کالیبراسیون دستگاه باالنس 

واردشدن به منوی کالیبراسیون ،  را برای  F2 شاسیرا برای رفتن به منوی تعمیرات بزنید .   F5در صفحه اصلی کلید 

 را فشار دهید .  F2-F5-F3بازشده دراين حالت فشاريهای  access code ابتداپنجره  رافشارداده 

 اکنون منوی کالیبراسیون باز می شود که پارامترهای زير را نمايش می دهد: 

 مراحل انجام کالیبراسیون فلنچ نمايش داده می شود .  F2 بافشار:  تصحیح ناباالنسی فلنچ <<

 مراحل انجام کالیبراسیون اصلی خودکارنمايش داده می شود.   F3 فشار: با کنندهکالیبراسیون خودکار باالنس  <<

 کالیبراسیون گیج اتوماتیک راببینید.(فعال می شود .)قسمت  F5کالیبراسیون گیج اتوماتیک :با  <<

 کالیبراسیون پايه ماشین 

 درمنوی کالیبراسیون مراحل زيرانجام شود.   F2اولین مرحله : کالیبراسیون فلنچ : بافشار 

 کونیک مخروطی را به طور محکم وثابت روی شافت قراردهید . -1

را با کونیک )بدون چرخ ( اجرای عملیات باالنس دستورالعمل های روی صفحه نمايشگر را دنبال کنید و يک دوره  -2

 انجام دهید.

الکترونیکی  قادرمیسازدبصورتناباالنسی به طور خودکار ذخیره می گردد. اين  ،در پايان اجرای عملیات باالنس  -3

  جبران شود .به شافت يا کونیک ناباالنسی وابسته ،اجازه می دهد 

 مراحل زيررا دنبال کنید .   F3با فشار کالیبراسیون خودکارباالنس : مرحله دومین

اينچ ( بر روی کونیک مخروطی نصب کرده و به خوبی  14 رقطيک چرخ ماشین را با شرايط خوب واندازه متوسط )-1

 . محکم کنید 

 ال کالیبره شده است ( وارد کنید.استفاده از گیج اتوماتیک )که قببااندازه های چرخ را  -2

  برای اجرای عملیات باالنس استارت رافشاردهید . و  دستورالعمل های روی مانیتور را دنبال کرده -3

گرم  100پیش فرض  عملیات باالنس ماشین میزان وزنه کالیبراسیون راازشما تقاضا می نمايداجرای در پايان  -4

 است .

استفاده  خودکاروزنه انتخابی کالیبراسیون  مقداراز کلیدهای مکان نما برای وارد کردن  بااستفادهاگر الزم بود -5

 را برای تائید فشار دهید .  OKکنید و

 نصب کرده را در قسمت داخلی چرخ  کالیبراسیون وزنه ،گر را دنبال کنید دستورالعمل های روی صفحه نمايش -6

 ويک عملیات باالنس رااجرا نمايید . 
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وزنه کالیبراسیون را جداکرده و در قسمت خارجی چرخ و دقیقا به صورت قرينه حالت داخلی  ،عملیات در پايان  -7

 قرار دهید.

 عملیات باالنس را اجرا نمايید . يک  -8

دستورالعمل ها را برای چرخاندن دستی چرخ دنبال کنید تا وزنه کالیبراسیون به صورت عمودی در  ،در پايان  -9

 قرارگیرد.  6ساعت 

 رافشاردهید .   OKوشاسی  ،چرخ را در اين وضعیت نگه داريد -10

 کالیبراسیون انجام شده به صورت اتوماتیک ذخیره می گردد )و نیازی به تکرار آن نیست.(

 روش برای تست الزم است تا مطمئن شويم که باالنس چرخ به درستی دنبال می شود.دو 

 

 

 تست صحت باالنس 

 هردو طرف چرخ را با توجه به دستورات باالنس کنید.  <<

گرمی در يک طرف چرخ ايجاد کنید. ماشین بايد اين ناباالنسی را  50را با قراردادن وزنه  آزمايشی يک ناباالنسی  <<

 گرم وجود دارد . 5تا حداکثر  نمايشبرای سمت ديگر امکان از هر دو لحاظ مقدار و محل ناباالنسی تشخیص دهد. 

به محل ناباالنسی  ،است  چرخ را همانطور که در نمايشگر مشخص شده،به منظور چک کردن محل ناباالنسی  <<

 ( 6( در اين موقعیت وزنه آزمايشی بايد عمود بر محور چرخش قرار گیرد .)ساعت 6)ساعت بچرخانید.

 گردد .  کالیبراسیون تکراربايد  ،زاويه ای مشاهده شود  انحراف اگر  <<

ويا يک اندازه بیش از حد شده ،ناشی ازناباالنسی برای طرفی که وزنه بکاربرده ،  غیرقابل قبولانحراف اگر  <<

 .بايد ماشین را دوباره کالیبره کرد  ،معمول برای سمت ديگر چرخ مشاهده شود 

 )کیفیت باالنس(مرکزیت دقت 

چرخ آزمايش قبل استفاده کرد . وزنه های آزمايشی را از روی آن حذف کنید . باالنس شده در می توان از چرخ <<

 درجه بچرخانید . 35ولی در حدود را دوباره سفت کنید را از روی کونیک باز کنید  و آن 

گرم در هرطرف تجاوز کند .)در  10نبايد از حداکثر  بااجرای عملیات باالنسینگ ،ناباالنسی نمايش داده شده <<

 میباشد .  رينگ  ناشی ازتلرانس مرکزيتاين خطا گرم ( 15نسبتا سنگین مورد چرخ های 

هم برای اين آزمايش و هم برای آزمايش در حین عملیات معمولی باالنس ضروری است . اگر اين دقت مرکزيت  <<

کثیفی ونحوه  ،اجزای به کار رفته برای تمرکز را از لحاظ فرسودگی  ،ناباالنسی زياد را در پی داشت  آزمايش يک

 عملکرد بررسی کنید.
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 کالیبراسیون گیج اتوماتیک 

 فشاردهید . کالیبراسیون گیج اتوماتیک را  ، F4کلید  ،در منوی کالیبراسیون 

توصیه می شود مراحل زير را بدون قراردادن چرخ بر روی آداپتور انجام دهید تا  ،برای کالیبره کردن گیج اتوماتیک 

 مقادير الزم برای کالیبراسیون را بدست آوريد . 

  واردکردن اندازه گیج درحالت رهاشده .  <<

   میلیمتر 200درمحدوده فاصله ، گیج فاصله  تنظیم <<

 اينچ برروی 14يا  13تنظیم مقاديرقطروپهنای رينگ نمونه بکاربرده شده و باسايز)<<

 فلنچ نصب کرده فاصله برحسب میلیمتروقطروپهنارا برحسب اينچ واردکنید)بااستفاده ازکلیدهای 

 رافشاردهید.  OKجهت دار( وشاسی 

 

 

 

 

 انتخاب برنامه باالنس

 ( ظاهر شود. 2را بزنید تا صفحه نوع چرخ )شکل  F2در صفحه اصلی کلید 

 

 دينامیک استاندارد  -1

 ALU1آلومینیم نوع اول  -2

   ALU2//      // دوم      -3

 ALU3//      // سوم     -4

 ALU4//      // چهارم     -5

 ALU5//      // پنجم     -6

7- PAX1 
8- PAX2 
9- STATIC 1 

10- STATIC 2 
11- STATIC 3 
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 فعال شده اند:ALUDATA: برنامه زير برای توابع  ALUDATAانتخاب برنامه باالنس در حاالت 

 را برای بازگشت به صفحه اصلی بزنید. F1برنامه باالنس کلید  مناسبترينبعد از انتخاب 

 

 وارد کردن داده های چرخ

 صفحه اندازه گیری به طور خودکار باز می شود . ،اندازه گیری داخلی از محل اصلی خودبا حرکت دادن گیج  <<

همانطور که در نمايشگر نشان داده شده قرار دهید  و آن  ،را در اولین محل از پیش تعیین شده برای باالنس  داخلی گیج <<

 بوق تائید رانشنیده ايد حرکت ندهید.را تا زمانی که صدای 

داخلی رادرهمان موقعیت نگه داشته و گیج بیرونی رادرمحل لبه رينگ )نصب سرب (قرارداده گیج ،در پايان اين عمل  <<

 تکان ندهید. ،بوق را نشنیده ايد زمانی که صدای 

 گیج را در محل خود قرار داده که ماشین به طور اتوماتیک به صفحه اصلی باز می گردد. ،در پايان  <<

 باالنس چرخ 

A- ا فشاربSTART   ،يد اندازه گیری انجام می شود . سیکل جد 

B- اندازه گیری وثبت آنها ، چرخ بطورخودکارمتوقف می گردد . بعد از 

C-  . درپايان عملیات باالنسینگ چرخ بطوراتوماتیک درموقعیت ناباالنسی داخلی متوقف می گردد 

D-  بچرخانید. ،که شما بايد چرخ را برای پیدا کردن نقطه درست برای باالنس فلش ها جهتی را نشان می دهند 

 )مشخصات در هرطرف چرخ به طور جداگانه بررسی می شود(

E-  گردد. هنگامی که  سبزچرخ را با دست بچرخانید تا فلش سمت چپ )که مربوط به قسمت داخلی رينگ است ( کامال

 نشان دهنده آن است که چرخ به موقعیت درست رسیده است . ،صدای بوق به گوش رسید 

F- . يک وزنه چسبی به اندازه الزم برای باالنس را در محل خود در حسگر اندازه گیری قرار دهید 

حسگر را در محل باالنس چرخ قراردهید . هنگامی که چرخ به موقعیت صحیح رسید به طور اتوماتیک متوقف می شود 

 تا وزنه در تماس با رينگ قرار گیرد وبیرون اندازنده را فشار دهید تا وزنه  را  در جای خود قرار دهد.  . گیج را بچرخانید

  صفحات تصحیح شکلی روی مانیتور ظاهر می شود . که موقعیت کنونی حسگر اندازه گیری با قبول  ،در اين حالت 

وقتی به موقعیت درست چرخ  ،معمول زرد است انتخاب شده بود نشان می دهد . حسگر که به طور چرخی که قبال 

 رسید سبز می شود :

 چرخ در زاويه مناسب باالنس قراردارد .  -

 حسگر بر روی نقطه مطلوب قرار گرفته است . -

کنید که میله در شرايط زير متوقف نمی  توجهدر اين شرايط میله به طور خودکار در وضعیت درستی متوقف می شود .  -

 شود :

 چرخانده شود.خیلی سريع  -
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 دور نشده باشد . ،به حد کافی از آخرين موقعیتی که قفل شده بود  -

G-  مراحلEوF .را در طرف ديگر رينگ انجام دهید 

 

بايد برای هر دو وزنه به کار رفته در طرف ديگر رينگ   Fو E دستورالعمل های  ،توجه : در برنامه جداسازی وزنه ها 

 چرخ انجام گیرند .)همانطور که در نمايشگر نشان داده شده است .(ديگر دقیق در پشت پره در موقعیت 

برای اندازه گیری جديد به صفحه انتخاب نوع چرخ  ،بعد از آنکه تمامی چرخ ها با اندازه گیری يکسان باالنس گرديد

 دوم را تکرار کنید.و دستورالعمل های پاراگراف  برگرديد

 

 

 

 

 نگهداری وتعمیرات روتین 

 

ی : به منظور عملکرد صحیح وموثر ماشین انجام دوره ای يک سری تعمیرات روتین ضروری به نظر کردن ونگهدارتمیز 

 می رسد.

 تعمیرات دوره ای بايد توسط کاربران و با توجه به دستورالعمل های تولید کننده که در زير آمده انجام گیرد . 

  و دو شاخه را از اه را با استفاده از سوئیچ اصلی خاموش کنید دستگ ،قبل از انجام هرگونه تعمیرات ويا تمیز کاری

 پريز خارج کنید.

بخش های مکانیکی : کونیک مخروط  و وسايل پیچ بايد تمیز و براق نگه داشته شوند . اين کار با روغن مخصوص 

صورت می گیرد . اين روغن خاصیت خورندگی ندارد . کیفیت  ،هنگامی که از دستگاه استفاده نمی شود حتی 

 باالنس چرخ به طور مستقیم به طور مستقیم به شرايط اين قطعات بستگی دارد.

 

 

 رفع ایرادات مشاهده شده 
 

 راه حل ممکن علت رفع عیب
 الف( وقتی ماشین روشن

 مانیتورعمل نمی کند . ،می گردد 

 

 دست رفتن يکی از فازها.نبود منبع تغذيه خارجی يا از  -1

 

 در سیستم الکتريکی  F4و  F3سوختن فیوزهای -2

 (652960)دياگرام مدارهای الکتريکی شماره 

 

 کنترل اتصال فاز وخنثی به ماشین. -1

 

 جايگزين کردن فیوزهای  -2

F3وf4 سیستم الکتريکی 
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 در روی برد F2و  F1سوختن فیوزهای -3

 (652961)دياگرام مدارهای الکتريکی شماره  

 

 وf1جايگزين کردن فیوزهای  -3

F2 سیستم الکتريکی 

 ب ( پیغام )حافظه داده های خود را از

 دست داده است . ماشین را کالیبره

 ظاهر می شود. کنید.

 

 برد داده های کالیبراسیون خود را ازدست داده است .-1

 

 

 يک يا چندين مرحله از کالیبراسیون انجام نشده است .-2

 تمام مراحل کالیبراسیون -1

 ماشین را انجام دهید.

 برنامه ريزيها و کالیبراسیونهای-2

 الزم را انجام دهید.

 پیغام ))حافظه در حال کار برای

 عملیات مناسب نیست((

 ظاهر می شود.

 

 برد را جايگزين سازيد. -1 حافظه برد الکترونیکی خراب است .-1

 ت( پیغام ))موتور در خالف جهت 

 

 چرخد (( ظاهر می شود.می 

 

 

 

 

 فشار STARTوقتی ماشین روشن می شود.)کلید  -1

 داده می شود ويا پوشش محافظ پائین آورده می شود( چرخ  

 خالف جهت و به صورت برعکس می گردد.در

 

 فازهای اتصالی به موتور برعکس می باشند.  -2

 

 در هنگام شروع از ساکن بودن -1

 چرخ مطمئن شويد وازچرخش در

 معکوس به هنگام فعال شدنجهت 

START .بپرهیزيد 

 

 اتصاالت موتور را کنترل -2

 .)مدارات الکتریکیکنید

 (652960شماره  
 

 

 

 

 

 

 

 

 راه حل ممکن علت رفع عیب
 

 ،فشار داده شد STARTث( وقتی کلید 

 پیغام موتور به سرعت مطلوب نرسیده است

 ظاهر می گردد.

 

 

 موتور از رسیدن به سرعت مورد نیاز برای باالنس  -1

 موتور ناتوان است .

 بدی عملکرد الکتريکی  -2

 اشکال در برد الکترونیکی  -3

 ولتاژ منبع تغذيه را چک کنید -1

 )ممکن است پائین باشد.(

 کتريکی خراب قطعه ال -2

 را جايگزين سازيد.

 بردالکترونیکی را جايگزين  -3

 کنید.
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 پوشش محافظ STARTج( وقتی کلید 

 ظاهر می شود. ،چرخ بسته نشده است  

 

 

 پوشش محافظ پائین نیامده است .  -1

 

 شکسته است )دياگرام  ،میکروسوئیچ پوشش محافظ  -2

 

 (652960الکتريکی شماره 

 پوشش محافظ را روی چرخ -1

 نصب شده پائین بیاوريد.

 

 میکروسوئیچ را تعويض کنید. -2

 چ (پیغام )سنسور نوری برای خواندن 

 

 ظاهر می گردد( ،موقعیت معیوب است 

 

 

 خطای موقعیت سنسور و يا جابجايی آن . -1

 

 موتور نمی چرخد. -2

 سنسور نوری را تعويض کنید. -1

 

 الکتريکی را کنترل سیستم  -2

 

 کنید.

 ح( پیغام ))سنسور نوری در خواندن فاز 

 

 معیوب است(( ظاهر می گردد. 

 

 

 

 در خواندن پیغام صفر.خطای  -1

 

 چرخد.موتور نمی  -2

 سنسور نوری را تعويض کنید -1

 

 سیستم الکتريکی را کنترل  -2

 کنید.

 خ( در حین چرخه اندازه گیری پیغام 

 محافظ باز است (( ظاهر می شود. ))پوشش

 

 

پوشش محافظ قبل از اتمام اندازه گیری بلند شده است      

. 

 قبل از بلندکردن پوشش  -1

 

 محافظ و تا پايان اندازه گیری 

 

 بمانید.منتظر 

 

 

 

 

 

 راه حل ممکن علت رفع عیب
 د( پیام ))سرعت چرخ از مقدار کمینه 

 برای اندازه گیری کمتر است ظاهر 

 می گردد.

 

 

 پدال ترمز در زمان اندازه گیری فشار داده شده است . -1

 سرعت چرخش موتور ثابت نیست . -2

 از فشاردادن پدال ترمز در -1

 که موتور در حال کارزمانی 

 اجتناب کنید. است 

A) مواظب باشید به ماشین در حال 

 .کار ضربه وارد نسازيد

 ولتاژورودی را چک کنید
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 است پايین باشد.( )ممکن

 

 ذ( نمايشگر پیام ))خطای الکتريکی

 است (( را نشان می دهد. ممکن 

 

 برد الکترونیکی يک شرايط خطرناک مربوط به سرعت -1

 مفرط چرخ در حین يک دوره رکورد را ثبت می کند .)شافت 

 با سرعت  ،را فشارداده باشد   startبدون آنکه کاربر کلید 

 باال می چرخد واين در حالی است که منبع قدرت سیستم قطع 

 است .

 

 

 پوشش  ،ماشین را خاموش کنید-1

 محافظ را پايین بیاوريد و دوباره 

 آنکه ماشین را روشن کنید بدون 

 چرخها را حرکت دهید . اگر مشکل با 

 اين وجود برطرف نشد  يابايد سیستم

 کنترل و در صورت لزوم الکتريکی 

 تعويض گردد.

 

 

 ر( نمايشگر پیام ))داده های اندازه گیری 

 چرخ بايد وارد شود.(( را نمايش می دهد.

 

 داده های چرخ را قبل از شروع  -1 داده های چرخ وارد نشده است . -1

 به کار وارد کنید.

 ))ناباالنسی چرخ خارج از محدوده ز( پیام

 جبران سازی است (( ظاهر می شود . 

 

 

 مجاز است )وزنه سربی الزمناباالنسی خارج از محدوده  -1

  است.(گرم  50برای باالنس بیشتراز 

1- A مطمئن شويد که چرخ ) 

 به درستی بر روی کونیک

 محکم شده است .

B)  محل وزنه را مشخص کرده 

 گرمی در آن  155و يک وزنه 

 قرار دهید . حال اندازه گیری 

 را تکرار کنید .
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 راه حل ممکن علت رفع عیب
 س ( بعد از انجام کالیبراسیون پیغام ))

 وزنه نمونه محکم نشده است (( ظاهر 

 می گردد.

 کالیبراسیون را تکرار کنید -1 وزنه کالیبراسیون بر روی چرخ محکم نشده است . -1

 وهنگامی که نیاز است وزنه را 

 )همچنین اساس محکم کنید.

 کالیبراسیون ماشین را در صفحه 

 ببینید.

 

 ش ( پیام ))پیزوی داخلی خراب است((

 ظاهر می گردد.

 پیزوی سمت چپ به درستی متصل نشده ويا سیم آن  -1

 قطع شده است .

 

 اتصال پیزوی سمت چپ را  -1

 چک کنید و در صورت لزوم 

 جايگزين سازيد.

 ط( پیام ))پیزوی خارجی خراب

 (( ظاهر می گردد.است 

 پیزوی سمت راست به درستی متصل نشده  و يا  -1

 سیم آن قطع شده است .

 اتصال پیزوی سمت راست  -1

 راچک کنید و درصورت

 لزوم جايگزين کنید.

 پیزو بسیار 2م ))اختالف فاز بین ظ( پیغا

 است (( ظاهر می شود.زياد 

 

 

 ( مطمئن شويد وزنه a-1  اختالف فاز بین دو پیزو بسیاز زياد است . -1

 کالیبراسیون به درستی محکم شده است .

b همچنین موقعیت ماشین را چک ) 

 نید . ممکن است پايداری الزم راک

 نداشته و و دارای لرزش زيادی باشد 

 

cاگر مشکل بعد از محکم کردن ) 

 محل ماشین همچنین وجود دارد 

 سنسور و برد الکترونیکی اتصاالت  

 را کنترل کنیدو در صورت لزوم 

 جايگزين نمائید.

 

 

 پیام ))خطای سنسور نوری (( -3

 ديده می شود. 

 

 

 

مطمئن شويد که سنسور نوری  a-1) سیگنالهای خطا از طرف سنسور نوری  -1

 وديسک سوراخ دار تمیزند.

(b کارت  ،اگر مشکل برطرف نشد 

 سنسور نوری را تعويض کنید.
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 حمل ونقل وجابجايی 

 

  تمام جوانب امر بايد در نظر گرفته شود . ،هرگاه که نیاز به جابجايی و حمل ونقل دستگاه باشد 

 

قرار می  27متر نیاز است . اين تسمه ها مانند شکل  3به طول  FA650تسمه مدل  2برای بلند کردن دستگاه به 

 گیرند.

 

 

 

 

 

 

 نگهداری 

هرگاه که نیاز باشد که دستگاه برای مدتی استفاده نشده و در جايی نگهداری شود الزم است برق دستگاه از دوشاخه قطع 

 شود.
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