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Avisos 

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

propostos. 
 

Precauções 
● O equipamento somente pode ser operado por pessoas qualificadas com treinamento especial. 

Modificações a qualquer componentes ou partes ou uso da máquina para outros fins sem consentimento do 
fabricante ou observação dos requerimentos das instruções podem levar a dano direto ou indireto do equipamento. 

★  O equipamento deve estar instalado em chão estável, não em uma pallet de madeira, isso pode afetar a 
precisão. 
● Mantenha a parte traseira a 0,6 metros de distância da parede para boa ventilação. Deixe espaço suficiente 

em ambos os lados para uso conveniente (pag 2 deste Manual). 
● Não coloque o equipamento em local com alta temperatura ou umidade ou próximo a um sistema de 

aquecimento, água, umidificador de ar ou chaminé. 
● Evite acúmulo de poeira, amônia, álcool, diluentes ou Spray de oleo. 
● Pessoas que não estão operando o maquinário devem manter-se longe quando a máquina está em uso. 
● Use equipamentos e ferramentas apropriados, equipamento de proteção e segurança, incluindo óculos, 

protetor auricular e sapato de segrança. 
● 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; 
●  Fornecimento de energia: 220v/60hz/monofásico 
● Precisão da balanceadora： 1g     
★ 8 modos de balancear: DYN, ALU1, ALU2, ALU3, ALU4, ALU5, ALUS, ST 
● Velocidade do balanceamento：200r/min       
● Tempo do ciclo：8s 
● Diâmetro do aro：10〃-24〃(256mm-610mm) 
● Nível ruido em trabalho：<70db     

1.2. Características： 
● Função opcional No. 1, Laser pode ajudar a encontrar a posição não-balanceada ou acrescentar peso 

para ajudar o cabeçote de calibração 
● Função opcional No. 2, Freio automático 
● Valores de diâmetro e distância colocados automaticamente 
● 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 aço e alumínio 

1.3. Ambiente de trabalho: 
● Temperatura：5-50℃ 
● Altura：≤4000m 

 

2．Montagem da máquina 
2.1. Desempacotando 

Desempacote a embalagem, verifique se está faltando alguma peça. 
 

No. Item Qtd 

1 Medidor de calibre 1 

2 

Cônico No.1 1 

Cônico No.2 1 

Cônico No.3 1 

Cônico No.4 1 

3 Porca Rapida 1 

4 Rosca do cubo 1 

5 Copo 1 

6 Borracha fundida de 
apoio ao cubo 1 

7 Martelo de 
balanceamento 1 

8 Peso de 100g 1 

9 Chave Allen 1 
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2.2. Instalação 
● O equipamento deve ser instalado em piso estável, não em um pallet de madeira, esse tipo de montagem 

pode afetar a precisão. 
● Mantenha a parte traseira a 0,6 metros de distância da parede para boa ventilação. Deixe espaço suficiente 

em ambos os lados para uso conveniente. 
 

 
 
2.3.  Fixe a balanceadora ao chão com parabolts. 
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. Colocando da roda 

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

                                          
Eixo principal da roda— roda — cone adequado  
(cabeça pequena voltada para dentro)—porca de engate rápido          

 Cone adequado ao eixo principal (cone de cabeça grande voltado 
para dentro) —roda—porca de engate rápido 

 



 

3 

Observação：Pode ser adicionada uma roda, e segure-a para ajudar na colocação da rosca do cubo. 

Ao instalar ou retirar a roda, não a deixe mover  no eixo, para evitar a raspagem do 

eixo. 
 

3.Controles e componentes 
No.  Item Padrão/Opcional 

A Interruptor P 

B Bandeja de 
ferramentas P 

C Medidor de 
calibre P 

D Eixo 
principal P 

E Pedal de 
freio O 

F Proteção de 
segurança P 

G Visor P 

H Teclado P 

J laser O 

4. 
4. 
 
 
 
 
Visor (G) 
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1. Leitura digital de “a”，dimensão de distância, dentro da quantidade de desbalanceamento 
2. Leitura digital de “b”, dimensão de comprimento 
3. Leitura digital de “d”, dimensão de diâmetro, fora da quantidade de desbalanceamento 
4. Leitura digital, parte interna de desbalanceamento 
5. Leitura digital, parte externa de desbalanceamento 
6. Indicador de medição de parte externa 
7. Indicador de medição de parte interna  
8. Seleção do modo de correção selecionado “ALU”, podendo escolher diferentes módulos  (tipo de posição de peso “a” 
“d” ” b”, pressione  ALU para escolher entre os módulos diferentes) 
Oito módulos de balanceamento 

Icon 
Modo de 

balanceamento 
Operação Adicionando pesos 

 

Padrão 

1. Ligue a máquina 
2. Coloque valor a,b,d 
3. Inicie a rotação. após término da 

rotação 

Coloque contrapesos 
em ambos os lados da 

borda da roda 

 

ALU1 

1. Ligue a máquina 
2. Coloque valor a,b,d 
3. Pressione o botão ALU , o indicador 

acenderá  
4. Inicie a rotação, após término da 

rotação 

Acrescente pesos 
adesivos nos ombros da 
roda em ambos os lados 

 

ALU2 

1. Ligue a máquina 
2. Coloque valor a,b,d 
3. Pressione o botão ALU , o indicador 

acenderá  
4. Inicie a rotação, após término da 

rotação 

Coloque contrapesos 
borda interna da roda, 

adicione pesos adesivos 
nos ombros exteriores 

da roda 

 

ALU3 

1. Ligue a máquina 
2. Coloque valor a,b,d 
3. Pressione o botão ALU , o indicador 

acenderá  
4. Inicie a rotação, após término da 

rotação 

Adicione pesos 
adesivos nos ombros da 
roda em ambos os lados 
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ALU4 

1. Ligue a máquina 
2. Coloque valor a,b,d 
3. Pressione o botão ALU , o indicador 

acenderá  
4. Inicie a rotação, após término da 

rotação 

Coloque contrapesos na 
borda interna da roda, 

adicione pesos adesivos 
no ombro exterior da 

roda 

 

ALU5 

1. Ligue a máquina 
2. Coloque valor a,b,d 
3. Pressione o botão ALU , o indicador 

acenderá  
4. Inicie a rotação, após término da 

rotação 

Adicione pesos 
adesivos no ombro 

interno da roda, coloque 
contrapesos na borda 

externa da roda 

 

ALUS 

1.  Ligue a máquina 
2.  Pressione o botão ALU , o indicador 

acenderá 
3.  Coloque valor aI,aE,d  
4. Inicie a rotação, após término da rotação 

Adicione pesos 
adesivos nas duas 

posições em que os 
medidores de calibre se 

encontram 

 

Modo estático, 
para rodas de mo-

tocicleta 

1.  Ligue a máquina 
2. Coloque valor a,b,d 
3.  nicie a rotação, após término da rotação 
4.  Pressione o botão F 

Acrescente pesos 
adesivos 

 
 
Teclado (H) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ícone Função Ícone Função 

 
Define distância 

 
Otimização de desbalanceamento 

 
Define largura da roda 

   
Seleção de módulos “ALU” 

 
Define diâmetro da roda 

 
Modo estático, para rodas de motocicle-
tas 

 
Recálculo 

 
Campo de visão de desbalanceamento e 
limite 

 
Pare/Cancele 

 
Aperte o botão, autodiagnóstico, autoca-
libração 

 
Início 

 
Mudança Inch/mm  
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freios eletrônicos * 

Ícone Função 

 

Interruptor de freio automático/ 
pode ser usado para colocar e tirar 

pneus 

 

 

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 da roda— roda—cone adequado 
(cabeça pequena voltada para dentro)—porca de 
engate rápido    

Eixo principal com cone adequado (cabeça grande para dentro) —
roda—porca de engate rápido 

 

Observação：Ao colocar a roda, segure-a para ajudar na instação da rosca do cubo. Ao instalar ou 

retirar a roda, não deixe-a mover no eixo, para evitar desgaste. 
4.1.2. Ligue a máquina 
4.1.3. Coloque valor a b d 
● defina valor “a”：mova o medidor para medir a posição como ilustrado na figura 1, segure o medidor 
na mesma posição por aproximadamente 4 segundos, Após memorização, retorne o medidor para a 

posição 0 (o valor medido em modo automático aparecerá no visor). Ou pressione  e  para 
definir manualmente.  
● defina valor “b”：defina o diâmetro nominal“b” marcado na roda ou uso o medidor de largura 

para medir o valor de ”b” como mostrado na Figura 2a, então pressione  e .  Se o balanceamento 
for otimizado com o medidor de largura, deixe que a cabeça do medidor toque a roda, como na Fig.2b, até 
que faça um som que significa que houve sucesso na memorização. Então solte o medidor. 

● defina valor “d”：este valor é medido em modo automático do mesmo jeito que “a”,ou pressione  

e  para definir manualmente. 
 

   
 

                    Fig.1                                                       Fig.2a                                Fig.2b 
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4.1.4. Retire os contrapesos e pressione  para fazer uma rotação de medição. 
4.1.5. Em alguns segundos, a roda chegará à velocidade operacional e começará a medir o desbalanceamento, o valor do 

desbalanceamento permanece nos instrumentos 1 e 3 quando a roda para. Pressione  para verificar o valor real do 
desbalanceamento abaixo do limite. 
4.1.6. Gire a roda lentamente em sentido anti-horário, até que o LED direito acenda. Coloque contrapeso na posição das 
12 horas (Fig.3) 

                                                                      
              Fig. 3 
4.1.7．Gire a roda lentamente em sentido anti-horário, até que o LED esquerdo acenda completamente. Coloque 
contrapeso na posição das 12 horas (Fig.4) 

                  
         Fig. 4 

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) 

                              
Fig.5 

4.2．Módulo ALU-1(ALU2, ALU3, ALU4, ALU5 pode se referir a ALU-1 e misturado com o 
módulo DYN)   
4.2.1. Defina os valores de  “a” “d” “b” 

4.2.2. Pressione   até que o indicador ALU1 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 desbalanceamento, o 

valor do desbalanceamento permanece 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 posição angular 
correta onde colocar os contrapesos. posição de 12 horas na parte externa, como mostrado na Fig.6. Adicione os 
contrapesos. 
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                         Fig. 6 
4.2.6. Gire a roda no sentido anti-horário lentamente, o visor com o LED esquerdo acenderá indicando a posição angular 
correta para onde colocar os contrapesos, posição de 12 horas, como mostrado na Fig.7. Adicione os contrapesos. 

                      
        Fig. 7 

4.2.7. Depois de colocar os contrapesos, abaixe a proteção e pressione ，para realizar o balanceamento 

novamente. Se o resultado for 0  0，significa que o balanceamento foi bem sucedido. (Fig.8) 

                               Fig. 8    

4.3．Módulo ALU－S 
Observação: Este módulo é usado para uma roda especial. Se todos os outros módulos não puderem ser usados, 
você deve escolher o módulo ALUS.  
 
Após colocar os valores a, b e d, proceder conforme abaixo: 
Coloque os valores de aI, aE, d  

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

● Defina “aE”: retire o medidor e deixe-o tocar a posição 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 

Abaixe a proteção e pressione  para fazer um giro de leitura de dados. 
4.3.1. Posição de 9 horas para adicionar contrapesos. 
Defina SLC como OFF, de acordo com 10.1 
Indicativo de operação laser (definindo opção SLC para OFF como 10.1) 
Gire a roda em sentido anti-horário lentamente, até que o LED direito acenda. Aguarde o Laser indicar o local 
correto(caso tenha o opcional).  Adicione contrapesos na posição de 9 horas. (Fig.10) 

               
                                          Fig. 10 
Gire a roda em sentido anti-horário lentamente, até que o LED esquerdo acenda. Aguarde o Laser indicar o local 
correto(caso tenha o opcional). Adicione contrapesos na posição de 9 horas. (Fig.11) 

     
                                      Fig. 11 

Depois de adicionar os contrapesos, abaixe a proteção e pressione ，para fazer um giro de balanceamento 
novamente. Se o resultado for  00  00，significa que o balanceamento foi bem sucedido. (Fig.12)  

Fig. 12 
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4.3.2. Use a régua para acrescentar peso 
 
Defina SLC como ON de acordo com 10.1, como na Fig.13 

Fig. 13   
Gire a roda em sentido anti-horário lentamente, até que o LED direito acenda (Fig.14) 

Fig. 14     
Retire o contrapeso e encaixe-o no medidor como na Fig. 16 

                          
                         Fig. 15                                          Fig. 16 

Tire o medidor até que a regua acima do escrito OUTSIDE esteja completa. (Fig. 17) 

 Fig. 17 
Solte o contrapeso e deixe-o grudar no aro (Fig. 18) 
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       Fig. 18                 
Gire a roda em sentido anti-horário lentamente, até que o LED esquerdo acenda completamente (Fig.19) 

   Fig.19      
Retire o contrapeso e encaixe-o no medidor como na Fig. 16 
Tire o medidor até que a regua acima do escrito INSIDE esteja completa (Fig. 20) 

Fig. 20 
Solte o contrapeso e deixe que grude no aro (Fig. 21) 

 

        Fig. 21          
                                        

Então abaixe a proteção e pressione  para começar a girar. Se o resultado for igual ao da Fig. 22 significa que a roda 
está balanceada. 
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                Fig. 22  

 
 
 

5. Função ALUS split 
Observação: Somente o módulo ALU-S pode usar esta função. E o Operador deve ter experiência. 
 

1 No caso de função ALU-S, pressione +  
resultad

o＞  

2 
Com os botões  e  coloque o número da roda 

e pressione  

resultad

o＞  

3 
Mantenha o raio de desbalanceamento (não importa a 

direção) na posição de 12 horas e pressione  

resultad

o＞  

4 

Gire lenta e manualmente a roda no sentido anti-horário 
até que o LED SPI externo acenda. Adicione pesos 

adesivos（coloque na posição 12 horas ou dependerá de 
SLC=On ou Off）） 

resultad

o＞  

5 

Gire lenta e manualmente a roda no sentido anti-horário, 
até que o LED SP2 exterior acenda. Adicione pesos 

adesivos （coloque-os na posição 12 horas ou 
dependerá de SLC=On ou Off）） 

resultad

o＞  

6 Abaixe a proteção e pressione ，depois do giro 
terminar 

resultad

o＞  

SP bem sucedido 
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6．Função OPT 
Observação: Quando o valor de desbalanceamento é muito alto, escolha OPT. O operador precisa ter experiência. 
Instale a roda, coloque os valores de a b d.  
 

1 Pressione  
resultado

＞  

2 Abaixe a proteção e pressione  
resultado

＞  

3 Com a ajuda de um trocador de pneus, retire o 
aro e gire-o em 180 graus. 

referênci
a＞ 

＞＞  

4 Abaixe a proteção e pressione  
resultado

＞ 

 

5 
Gire a roda até que a metade de cima do 
indicador acenda em ambos os lados. Marque a 
posição C com giz no pneu. 

referênci
a＞ 

 

6 
Gire a roda até que a metade inferior do 
indicador acenda em ambos os lados, marque a 
posição D com giz da roda. 

referênci
a＞ 
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7 Com a ajuda de um trocador de pneus, mude o 
aro e gire até que os pontos C e D se encontrem 

referênci
a＞ 

＞＞  

8 Retire a proteção e pressione  
resultado

＞ 
se o desbalanceamento for menor que o anterior, o 

OPT foi bem sucedido 

 
 
 
 

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

ser exato. 

 

Passo 

1 Pressione  e segure, então aperte   

resultad

o 

Passo 

2 
Retire a proteção e pressione  para iniciar a rotação. 

Após o término da rotação, 

resultad

o 

Passo  

3 

Abra a proteção de segurança e prenda o peso de 100 

gramas na parte externa na posição 12 horas, feche a 

proteção e pressione  para iniciar a rotação. Após o 

término da rotação, 

resultad

o 

Passo 

4 

Abra a proteção de segurança e prenda o peso de 100 

gramas na parte interna na posição de 12 horas, feche a 

proteção e pressione  para iniciar a rotação. Após o 

término da rotação, 

resultad

o 

Auto-calibração está terminada 
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7.2．Calibração pela medida da distância do aro 

Pressione +  
resultad

o＞  

Coloque o medidos na posição “0” e segure, pressione   
resultad

o＞  

Coloque o medidos na posição “15”  e segure, pressione   
resultad

o＞  

A calibração pela medida da distância do aro está finalizada 

 
 
 
 
 
 
 
7.3.Calibração pela medida do diâmetro do aro 

Defina “d” pressionando , （por exemplo, se for 16 inches, coloque 16) 

Pressione +  
resultado

＞  

Mova o medidor até a borda do aro e mantenha imóvel 

 

então ＞ Pressione  

Pressione  de novo 
resultado

＞  

Calibração pela medida do diâmetro do aro está finalizada 
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7.4. Calibração pela medida de largura (se fornecida) 
Observação: Não há necessidade de instalação da roda 

1 
Pressione  +  

resultado＞ 
 

2 

 

explicação＞ Mantenha a largura da régua como posição 

3 Pressione  resultado＞ 
 

4 

 

explicação＞ Mantenha a largura da régua como posição 

5 Pressione  para confirmar resultado＞ 
 

Calibração pela medida da largura finalizada 
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7.5 Calibração do laser (se fornecida) 
 

+  
resultado

＞  

Confirmação automática 
resultado

＞  

 

＞ 
Pressione  e  para mover a posição de 

intersecção dos lasers como na imagem à 

esquerda, pressione  para confirmar 

 

Calibração do laser finalizada 

 
 

 
8. Erros 
Condições anormais variadas podem acontecer durante a operação da máquina pelo microprocessador. Se houver erros, 
deve-se parar a operação, detectar os motivos e soluções de acordo. Se o erro persistir, consulte a fabricante. 
 

No. Erros Motivos Solução 

1 
 

1．Sem rotação 
2．Mudança de eixo 

1 ． Se não há rotação, verifique ou 
mude a placa de energia 

2．Se há rotação, verifique ou mude o 
ajuste da correia e computador de 
bordo 

3. Ajuste a posição de apoio da correia 

2 
 

1． Sem roda ou com a 
roda solta 

2 ． Problema com o 
Encoder 

1. Prenda a roda com firmeza 
2.Verifique ou mude a posição do 
Encoder 

3 
 

1 ． Não há pressão 
suficiente na roda 
2．Distorção na roda 

1．Adicione pressão apropriada na roda 
2．Verifique a roda 

4 
 

1. Problema com o Encoder 
2. Problema com a placa do 
computador 

1.Verifique ou substitua o Encoder 
2.Verifique ou substitua a placa do 
computador 
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5 
 

1. Problema na 
microchave 

2. Problema na placa do 
computador 

1.Verifique ou substitua a microchave 
2.Verifique ou substitua a placa do 
computador 

6 
 

1. Problema na placa de 
energia 
2. Problema na placa do 
computador 

1. Verifique ou substitua a placa de 
energia 
2.Verifique ou substitua a a placa do 
computador 

7 
 

1. Programação perdida 
2. Problema na placa do 
computador 

1.Auto-calibração 
2. Verifique ou substitua a placa do 
computador 

8 
 

1. Não detecta o peso de 
100g durante a auto-
calibração 
2．Problema na placa do 
computador 
3． Problema na placa de 
energia 

1. Acrescente o peso de  100g  
 
 
2.Verifique ou substitua a placa do com-
putador 
3.Verifique ou substitua a placa de ener-
gia 

9 
 

1Problema na microchave 
2. Problema na placa do 
computador 

1.Verifique ou substitua a microchave 
2.Verifique ou substitua a a placa do 
computador 

10 
 

1．Problema com a placa 
do computador 
2． Problema na placa de 
energia 

1.Verifique ou substitua a placa do 
computador 
2.Verifique ou substitua a placa de 
energia 

11 
 

1．Problema de medidor 
2. Problema de distância 
potenciômetra 

1．Faça uma auto-calibração do medidor 
2．Mude a distância potenciômetrica e 
faça uma auto-calibração do medidor de 
distância 

12 
 

1．Protegido por senha 1．Desbloqueie 

 
 
 

9. Autodiagnósticos 
Pressione  para ir ao autodiagnóstico,, pressione  para o próximo , aperte  ou  para sair 

Ordem Visor Função Função normal 

1 
 

Visor Aceso 

2 
 

Posicionamento da placa 
Picape POS muda em 0-127 

3 
 

Distância potenciômetra 
O dado da janela da esquerda é de 327-
340, quando o medidor é retirado, o 
número muda. 
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4 
 

Diâmetro potenciômetro 
O dado da janela da esquerda é de 327-
340, coloque a régua em outra direção 
para que os dados mudem. 

5 
 

Largura potenciômetra (se 
disponível) 

O dado da janela da esquerda é de 327-
340, coloque a régua em outra direção 
para que os dados mudem. 

6 
 

Sensor de pressão 
Use sua mão para pressionar o eixo 
principal, mudanças de 4X-4X  6X-
6X 

 
 
 

10. Definições da máquina  
10.1．Configurações da máquina 

Pressione   e segure, então aperte  para escolher a máquina, pressione  e  para mudanças，aperte  
para ir ao próximo tópico 

Ordem Visor Função Escolha 

1 
 

Limite no visor de desbalanceamen-
to 5/10/15 

2 
 

Sons On/off 

3 
 

Luz 1-8 

4 
 

Quando no módulo ALU-S, use o 
medidor para acrescentar peso 

OFF para 9 pontos laser. Se 
não há laser, escolha ON 
para a régua. 

5 
 

Se aparecer o err2 quando a roda 
está muito apertada On/off 

 
 
10.3. Configurações de segurança 

Visor Função Explicação 

 
Proteção de segurança 

ligada Abaixe a proteção de segurança para iniciar a rotação 

 
Proteção de segurança 

desligada 
Abaixe a proteção de segurança e aperte  para iniciar 
a rotação 

 

Pressione  e segure, então aperte  para configurar proteção de segurança  
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10.4. Configuração da unidade de peso 

Visor Função Explicação 

 
Unidade de medida Grama 

 
Unidade de medida Onça 

 

Pressione +  para definir a unidade de peso 
 

11. Lista de partes separadas e imagens ampliadas 


