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Avisos

Este manual é parte necessária do produto. Por fa-
vor, leia com atenção.
Guarde o manual para usos futuros enquanto tiver a 
máquina.
Esta máquina só pode ser usada para os usos pro-
postos. Nunca a use para outros fins.
A fabricante não é responsável por danos ocorridos 
por uso impróprio ou outros usos que não os propos-
tos.

Precauções

O equipamento somente pode ser operado por pes-
soas qualificadas com treinamento especial. Modi-
ficações a qualquer componentes ou partes ou uso 
da máquina para outros fins sem consentimento da 
fabricante ou observação dos requerimentos das 
instruções podem levar a dano direto ou indireto do 
equipamento.
O equipamento deve estar instalado em chão está-
vel, não em uma pallet de madeira, que a medida não 
é precisa.
Mantenha a parte traseira a 0,6 metros de distância 
da parede para boa ventilação. Deixe espaço sufi-
ciente em ambos os lados para uso conveniente.
Não coloque o equipamento em local com alta tem-
peratura ou umidade ou próximo a um sistema de 
aquecimento, água, umidificador de ar ou chaminé.
Evite acúmulo de poeira, amônia, álcool, diluentes 
oleo protetivo.
Pessoas que não estão operando o maquinário de-
vem manter-se longe quando a máquina está em uso.
O uso apropriado do equipamento e ferramentas, 
equipamento de proteção e segurança, incluindo 
óculos , plugues de ouvido e botas para trabalho.
Tenha atenção especial às marcações de segurança 
na máquina.
Não toque ou se aproxime das partes móveis com as 
mãos durante a operação.
Não remova os dispositivos de segurança ou impeça
-os de funcionar corretamente.
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1. Geral:

1.1. Dados Técnicos:

Peso máximo da roda: 65kg. 

Energia: 0.2kw;0.37kw.

Fornecimento de energia: 220v, 60hz.

Precisão da balanceadora: 1g.

6 modos de balancear: DYN, ALU1, ALU2, ALU3,ALUS, ST.

Velocidade do balanceamento: 200r/min. 
     
Tempo do ciclo: 8s.

Diâmetro do aro: 10”~24”(256mm~610mm).

Nível de ruído durante um ciclo de trabalho: <70db.    

1.2. Características:

ALU modo pode ser ajustado para 9 horas ou 12 horas para 
adicionar o peso.

Esse equipamento esta setado para 12 horas.

Balanceamento estático e dinâmico, programa ALU para rodas 
de liga ou formatos especiais
Autodiagnóstico, fácil de encontrar o problema
Aplicação de rodas de liga de alumínio e aço.

1.3. Ambiente de trabalho:

Temperatura: 5~50 °C.

Altura: ≤4000m.

2 Montagem da máquina.

2.1. Desempacotando.

Desempacote a embalagem, verifique se está faltando alguma 
peça.
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2.2. Instalação

O equipamento deve ser instalado em piso estável, 
não em um pallet de madeira, que a medida não é 
precisa.
Mantenha a parte traseira a 0,6 metros de distância 
da parede para boa ventilação. Deixe espaço sufi-
ciente em ambos os lados para uso conveniente.

Instalação
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2.3.  Fixando a balanceadora ao chão com parafusos 
na parte debaixo.
2.4.  Adaptador de instalação 
A balanceadora de rodas é fornecida com adaptador 
tipo cone completo para fixação da roda com o furo 
central (veja imagem abaixo).

2.5. Instalador da roda
Limpe a roda, retire os contrapesos, verifique a pres-
são da roda.
Escolha a forma de instalação de acordo com o tipo 
de roda.

Eixo Principal—Roda 
Cone adequado(cabe-
ça pequena para den-
tro) Porca rápida.

Eixo principal-Cone ade-
quado (Cabeça grande 
para dentro) Roda—Por-
ca rapida.

Observação: 

Pode ser adicionada uma roda, e segurá-la ajuda na 
instalação da rosca do cubo. Ao instalar ou retirar a 
roda, não a deixe mover  no eixo, para evitar a raspa-
gem do eixo.
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1 - Valor de desbalanceamento digital interno.

2 - Posicionamento do desbalanceamento interno.

3 - Valor de desbalanceamento digital externo.

4 - Posicionamento do desbalanceamento externo.

5 - Visor para escolha da posição de colocação de                        
chumbo em rodas de liga leve. 
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Teclado (H)
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4. Indicação e uso da balanceadora de rodas 

4.1 Modo DYN (Standard/Default)

4.1.1. Limpe a roda, retire os contrapesos, verifique 
a pressão da roda. Escolha a forma de instação de 
acordo com o tipo de roda.

Eixo Principal—Roda 
Cone adequado(cabe-
ça pequena para den-
tro) Porca rápida.

Eixo principal-Cone 
adequado (Cabeça 
grande para dentro) 
Roda—Porca rapida.

Observação:
Ao adicionar a roda, segure-a para ajudar na insta-
ção da rosca do cubo. Ao instalar ou retirar a roda, 
não deixe-a mover no eixo, para evitar raspagem do 
eixo.
4.1.2. Ligue a máquina
4.1.3. Coloque valor a b d
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defina valor “a” mova o medidor para medir a posi-
ção como ilustrado na figura 1. Leia a medida da dis-
tancia e pressione 
        e          para definir manualmente. 

defina valor “b”: Utilize o compasso (medidor de lar-
gura) conforme fig 2a e insira os dados usando as 
teclas           e            . 

defina valor “d”: Leia o Aro da roda no penu e insira 
utilizando as teclas, pressione          e           para definir 
manualmente.

Fig.1              Fig.2a           

4.1.4. Retire os contrapesos e pressione        para 
fazer uma rotação de medição.

4.1.5. Em alguns segundos, a roda chegará à veloci-
dade operacional e começará a medir o desbalance-
amento, o valor do desbalanceamento permanece 
nos instrumentos 1 e 3 quando a roda para. Pressio-
ne         para verificar o valor real do desbalancea-
mento abaixo do limite.
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4.1.6. Gire a roda lentamente em sentido anti-horá-
rio, até que o LED direito acenda. Coloque contrape-
so na posição das 12 horas (Fig.3).

Fig. 3

4.1.7. Gire a roda lentamente em sentido anti-horá-
rio, até que o LED esquerdo acenda completamente. 
Coloque contrapeso na posição das 12 horas (Fig.4).

Fig. 4
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4.1.8. Depois de prender os contrapesos, abaixe a 
proteção e pressione         para fazer um novo giro de 
balanceamento. Se o resultado for  0  0, significa que 
o balanceamento foi bem sucedido. (Fig.5)

4.2. Módulo ALU-2(ALU1, ALU3, é a mesma instru-
ção, só muda a posição dos pesos)  

4.2.1. Defina os valores de  “a” “d” “b”

4.2.2. Pressione        até que o indicador ALU2 acenda 

4.2.3.Abaixe a proteção e pressione      para fazer a 
rotação de medidas.

4.2.4. Em alguns segundos, a roda chegará a uma 
velocidade operacional e começará a medir o des-
balanceamento, o valor do desbalanceamento per-
manece nos instrumentos 1 e 3 quando a roda parar 
de girar. Pressione  para verificar o valor real de 
desbalanceamento abaixo do limite.

4.2.5. Gire a roda no sentido anti-horário lentamente, 
o visor com o LED direito acenderá indicando a po-
sição angular correta onde colocar os contrapesos. 
posição de 12 horas na parte externa, como mostra-
do na Fig.6. Adicione os contrapesos.

Fig.5
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Fig. 6

4.2.6. Gire a roda no sentido anti-horário lentamen-
te, o visor com o LED esquerdo acenderá indican-
do a posição angular correta para onde colocar os 
contrapesos, posição de 12 horas, como mostrado 
na Fig.7. Adicione os contrapesos.

Fig. 7
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4.2.7. Depois de colocar os contrapesos, abaixe a 

proteção e pressione  para realizar o balance-
amento novamente. Se o resultado for 0  0, significa 
que o balanceamento foi bem sucedido. (Fig.8).

4.3. Módulo ALU-S
Observação: Este módulo é usado para uma roda es-
pecial. Se todos os outros módulos não puderem ser 
usados, você deve escolher o módulo ALUS. 

4.3.1 Ligue a maquina e aperte o botrão até o 
indicador aparecer ALU S.

4.3.2 Coloque os valores de aI, aE, d. 

Defina “aI”: retire o medidor e deixe-o tocar a posi-
ção de FI por 4 segundos, pressione            
para fazer mudanças.

Defina “aE”: retire o medidor e deixe-o tocar a posi-
ção de FE por 4 segundos, pressione                    para 
fazer mudanças.

Defina “d”: leia da roda, pressione                     para 
entrada de dados.
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Fig. 9

4.3.3 Abaixe a proteção e pressione para fazer 
um giro de leitura de dados.

4.3.4. Em alguns segundos, a roda chegará a uma 
velocidade operacional e começará a medir o des-
balanceamento, o valor do desbalanceamento per-
manece nos instrumentos 1 e 3 quando a roda parar 
de girar. Pressione        para verificar o valor real de 
desbalanceamento abaixo do limite.

4.3.5. Gire a roda no sentido anti-horário lentamen-
te, o visor com o LED direito acenderá indicando a 
posição angular correta onde colocar os contrape-
sos. posição de 12 horas(9 hs=desligado) ou 9 horas 
(9hs=ligado) na parte externa, como mostrado na 
Fig.10. Adicione os contrapesos.

Fig. 10
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Fig. 11

Depois de adicionar os contrapesos, abaixe a prote-

ção e pressione  para fazer um giro de balance-
amento novamente. Se o resultado for  00  00, signi-
fica que o balanceamento foi bem sucedido. (Fig.12) 

Fig. 12

7. Auto-calibração
7.1 Auto-calibração da balanceadora de rodas aço
Ligue a balanceadora, coloque uma roda de tama-
nho médico (13”-15”) que pode ser presa com uma 
presilha, defina os valores de “a b d”siga as instru-
ções
Observação: Faça a auto-calibração sempre que 
sentir que a balanceadora não está precisa. O peso 
de 100g deve ser exato.

Gire a roda em sentido anti-horário lentamente, até que 
o LED direito acenda. Adicione contrapesos 12 horas(9 
hs=desligado) ou 9 horas (9hs=ligado) na parte externa, 
como mostrado na Fig.11. Adicione os contrapesos.
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8. Erros
Condições anormais variadas podem acontecer 
durante a operação da máquina pelo microproces-
sador. Se houver erros, deve-se parar a operação, 
detectar os motivos e soluções de acordo. Se o erro 
persistir, consulte a fabricante.
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7. Auto diagnostico
pressione      segure a aperte        você entra no pro-
grana,  aperte  para próxima, aperte      ou para 
sair.

8. Ajustando a maquina 
8.1. Ajuste da Maquina
Aperte  e segure, depois aperte         até entrar 
nos ajustes, aperte        e         para alterar aperte   
para o proximo.
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10.3. Configurações de segurança
Pressione      +       para adicionar a proteção.

10.4. Configuração da unidade de peso
Pressione      +       para alterar a unidade de peso.

6. Função OPT
Observação: 
Quando o valor de desbalanceamento é muito 
alto, escolha OPT. O operador precisa ter expe-
riência.
Instale a roda, coloque os valores de A B D. 
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Parabéns! Você adquiriu um BALANCEADORA DE RODAS da marca 
POTENTE.
É mais um produto com a qualidade POTENTE, desenvolvido e produ-
zido com a mais alta tecnologia para oferecer praticidade, rapidez e 
economia aos prestadores de serviços do setor de Reparação Auto-
motiva.

A POTENTE assegura ao legítimo proprietário deste equipamento Ga-
rantia de 12 meses (um ano) a partir da data da Nota Fiscal de compra, 
contra defeitos de fabricação. 

O conserto ou substituição das peças defeituosas, será feito sem 
ônus durante a vigência desta Garantia, e somente poderá ser feito 
por Assistente Técnico Autorizado, indicado pela POTENTE ou direta-
mente na Fábrica.

 A garantia inclui serviços de assistência técnica e peças, excluindo 
os custos com transporte, despesas de locomoção, hospedagem e ali-
mentação do pessoal técnico. As peças eventualmente substituídas 
serão de propriedade da POTENTE.
Esta Garantia perderá sua validade se:
• Constatado mau uso por parte do usuário ou terceiro;

• Os defeitos do equipamento forem oriundos de acidentes, sinistros, 
umidade, agentes da natureza (inundações, desabamentos, raios, 
etc.);

• Instalação ou uso inadequado em desacordo com o Manual de Ins-
truções, falta de lubrificação ou desgastes naturais de peças, compo-
nentes ou partes;

•  Violação ou adulteração do número de série do produto;

• Conserto ou alteração do equipamento por pessoa não autorizada.

Para fazer uso desta Garantia, mantenha este Certificado guardado, 
juntamente com a respectiva Nota Fiscal, ela será necessária para 
comprovação do período de vigencia. Ao constatar defeito no equipa-
mento o proprietário/usuário deverá nos contatar diretamente através 
do telefone ou e-mails abaixo.

Fone: (11) 2014 4000
E-mail: assistec@potente.com.br



WWW.POTENTE.COM.BR

Serviço de atendimento
ao cliente POTENTE
SAC:(11) 2014-4000

sac@potente.com.br


