Qualidade que vale!

MANUAL DE
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
COM CERTIFICADO DE GARANTIA

Balanceadora Manual
BLMN.800210T

ATENÇÃO
LEIA ATENTAMENTE ESSE MANUAL:
• Ao abrir esta embalagem pela primeira vez, verifique sobre eventual falta de
peças ou componente danificado pelo transporte. Se qualquer peça estiver
faltando ou estiver danificada, não tente montar ou usar o equipamento.
• Este manual faz parte do produto, por favor, leia com atenção.
• Guarde o manual para uso posterior ao fazer a manutenção da máquina.
• Esta máquina só pode ser usada para os fins designados. Nunca use para
qualquer outro propósito.
• O fabricante não é responsável pelos danos ocorridos pelo uso impróprio
ou uso diferente do pretendido.
• Este manual contém informações que poderão sofrer alterações sem aviso
prévio por parte da POTENTE, pois estamos em constante aprimoramento
dos nossos produtos.
SEGURANÇA:
• Este equipamento só pode ser operado por pessoal qualificado com
treinamento especial. A modificação de quaisquer componentes ou peças,
ou o uso da máquina para outros fins, sem obter o acordo do produtor, ou
observando os requisitos das instruções podem levar a danos diretos ou
indiretos ao equipamento.
• O equipamento deve ser instalado em solo estável, e chumbado ao mesmo
não em paletes de madeira, caso contrário, a precisão da leitura será
prejudicada.
• Mantenha o painel traseiro 0,6 m afastado da parede para uma boa
ventilação. Deve-se deixar espaço suficiente em ambos os lados para uma
operação segura.
• Não coloque o equipamento em local com alta temperatura ou umidade, ou
próximo a sistema de aquecimento, torneira, umidificador de ar ou chaminé.
• Evite muita poeira, amônia, álcool e pulverizar qualquer tipo de solvente.
• As pessoas que não estão operando as máquinas devem ser mantidas
afastadas durante o uso.
• Use equipamentos e ferramentas adequados, equipamentos de proteção e
segurança, incluindo óculos, protetores de ouvido e botas de trabalho.
• Preste atenção especial aos adesivos de segurança na máquina.
• Não toque ou aproxime as peças móveis com as mãos durante a operação.
• Não remova o dispositivo de segurança ou evite que ele funcione
corretamente.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
• Peso máximo da roda: 40kg
• Potência: 2w
• Energia: 220V
• Precisão de leitura: 1g
• 6 modos de balanceamento: DYN, ALU1, ALU2, ALU3, ALUS, ST
• Velocidade de balanceamento: 100-220r/min
• Tempo do ciclo: 8s
• Diâmetro da roda: 10” - 24” (256mm-610mm)
• Ruído em operação: <10db
CARACTERÍSTICAS:
• O modo de balanceamento ALU pode escolher a posição de 9 horas ou 12
horas para adicionar peso
• Balanceamento estatístico e dinâmico, ALU - programas para aros de liga ou
formato especial
• Autodiagnóstico, fácil de encontrar problemas
• Balanceia aros de alumínio

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO / MONTAGEM
• Desembale a caixa, verifique se faltam peças sobressalentes.
No.

Item

Quant.

1

Medidor de bitola

1

Cone No.1

1

Cone No.2

1

Cone No.3

1

Cone No.4

1

3

Porca rápida

1

4

Eixo roscado

1

5

Capa para porca
rápida

1

6

Borracha

1

7

Martelo especial

1

2

2

• O equipamento deve ser instalado em solo estável, não em paletes de
madeira, caso contrário, a precisão da leitura será prejudicada.
• Mantenha o painel traseiro 0,6 m afastado da parede para uma boa
ventilação. Deve-se deixar espaço suficiente em ambos os lados para uma
operação segura.

mm

600

• Fixe o balanceador ao piso com chumbadores na parte inferior.
• Instalação do eixo roscado
• O balanceador de rodas é fornecido completo com adaptador tipo cone
para fixação da roda com furo central. (Veja abaixo foto)

INSTALANDO A RODA
• Limpe a roda, retire os chumbos e calibre o pneu.
• Escolha a forma de instalação de acordo com o tipo de roda.

Flange – roda - cone cabeça
pequena para dentro – Porca
rápida sem cone plástico

Flange – cone cabeça grande
para dentro – roda – porca
rápida com cone plástico
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ATENÇÃO：Ao
instalar uma roda,
segure-a para auxiliar
a instalação do cubo
da rosca. Ao instalar
ou retirar a roda, não
deixe que ela se mova
no eixo, para evitar
arranhões no mesmo.

CONTROLES
COMPONENTES
CONTROLES
E ECOMPONENTES
No.

Item

De
linha/opcional

A

Chave

Linha

B

Cabeça com
bandeja de
ferramentas

Linha

C

Cabeça do
medidor

Linha

D

Flange do
equipamento

Linha

E

Pedal de
freio

Linha

F

Teclado

Linha

TECLADO (F)

1. Valores de desbalanceamento interno;
2. Posição do desbalanceamento interno;
3. Valores de desbalanceamento externo;
4. Posição do desbalanceamento externo;
5. Displays com os tipos de balanceamento
possíveis.
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SEIS MODOS DE BALANCEAMENTO
Ícone

Modos de
balanceamento
Rodas de ferro

Operação

Adicione pesos

1. Ligue o equipamento.
2. Insira os valores a,b e d
3. Iniciar a rotação, após a
parada da rotação
1. Ligue o equipamento
2. Pressione o botão ALU, a luz
acendera
3. Insira os valores aI, aE, d
4. Iniciar a rotação, após a
parada da rotação

ALUS

ALU1

ALU2

ALU3

Modo estático e
para
Motocicletas

1. Ligue o equipamento
2. Insira os valores a, b, d
3. Pressione o botão ALU, a luz
acendera
4. Iniciar a rotação, após a
parada da rotação
1. Ligue o equipamento
2. Insira os valores a, b, d
3. Pressione o botão ALU, a luz
acendera
4. Iniciar a rotação, após a
parada da rotação
1. Ligue o equipamento
2. Insira os valores a, b, d
3. Pressione o botão ALU, a luz
acendera
4. Iniciar a rotação, após a
parada da rotação
1. Ligue o equipamento
2. Insira os valores a,b,d
3. Iniciar a rotação, após
parada.
4. Pressione o botão F

Prenda pesos em
ambos os lados
da borda do aro
Adicione pesos
adesivos nas duas
posições
marcadas da
alavanca de
medição
Adicione pesos
adesivos no
ombro do aro em
ambos os lados

Adicione pesos
adesivos como
mostrado na
figura
Fixe o chumbo de
grampo na parte
interna e o
chumbo adesivo
conforme figura
Coloque os pesos
adesivos ou nos
raios das motos

TECLADO (F)
Ícone

Função

Ícone

Função

Inserir a distância

Otimização do desbalanceamento

Inserir a largura (bitola)

Seleção dos modos de ALU

Inserir o Aro

Modo estático e de moto

Recalcular

Medida fina de desbalanceamento
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INDICAÇÃO DE USO
DYN (RODAS DE AÇO) MODO
• Limpe a roda, tire os contrapesos, verifique a pressão da roda. Escolha a forma de
instalação de acordo com o tipo de roda.

Flange – roda - cone cabeça
pequena para dentro – Porca
rápida sem cone plástico

Flange – cone cabeça grande
para dentro – roda – porca
rápida com cone plástico

ATENÇÃO：Ao instalar uma roda, segure-a para auxiliar a instalação do cubo da rosca.
Ao instalar ou retirar a roda, não deixe que ela se mova no eixo, para evitar arranhões
no mesmo.
• Ligue o equipamento
• Insira os valores a – b - d
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• Mova o braço até tocar no aro, pressione (Fig. 1)
e
para alterar os valores de (a) corretamente.
• Use o compasso para medir a bitola (Fig. 2), pressione
para alterar os valores de (b) .
• Leia o aro que está marcado no pneu e insira
e
para escolher o valor de (d) corretamente.

e

Fig.1
Fig.2
• Mova a roda girando a porca muito rápido, depois de atingir a
velocidade de balanceamento, solte a mão.
• Em poucos segundos a roda é trazida à velocidade de operação e começa a
medir o desequilíbrio, os valores de desequilíbrio permanecem nos
instrumentos 1 e 3 quando a roda para. Aperte
pode verificar o valor
de desequilíbrio real abaixo do limite.
• Movendo a roda no sentido anti-horário lentamente, os visores com LEDs
direitos acesos totalmente indicam a posição angular correta onde montar
os contrapesos (posição das 12 horas) do lado de fora, conforme Fig.3,
prenda o contrapeso.

Fig.3

• Movendo a roda no sentido anti-horário lentamente, os visores com LEDs
esquerdos totalmente acesos indicam a posição angular correta onde
montar os contrapesos (posição das 12 horas) no interior, conforme Fig.4,
prenda o contrapeso.

Fig.4
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• Mova a roda girando a porca muito rápido, depois de atingir a velocidade de
balanceamento, solte a mão, se sair 00 00, significa balanceamento
bem-sucedido. (Fig.5)

Fig.5

MODO ALU-2 (ALU-1, ALU3 MESMA OPERAÇÃO, APENAS A POSIÇÃO PARA
ADICIONAR PESOS É DIFERENTE)
• Insira os valores “a” “d” “b”.
• Pressione
até aparecer a indicação no ALU2
• Mova a roda girando a porca muito rápido, depois de atingir a
velocidade de balanceamento, solte a mão.
• Em poucos segundos a roda é trazida à velocidade de operação e começa
a medir o desequilíbrio, os valores de desequilíbrio permanecem nos
instrumentos 1 e 3 quando a roda parar. Aperte
pode verificar o valor
de desequilíbrio real abaixo do limite.
MODO ALU-S
• Este modo é usado para aro especial, se ALU1 / ALU2 / ALU3 não pode ser
usado, você deve escolher o modo ALUS.
até o indicador ALU S aparecer
• Ligue o equipamento pressione
• Insira os valores de aI, aE, d
• Defina o valor de IA: Puxe o medidor para fora, primeiro a tocar a posição
de FI para medir o valor de IA, pressione
e
para inserir os
valores IA.
• Defina o valor aE: Em seguida, toque na posição de FE para medir o valor
aE, pressione
e
para inserir o valor aE

Selecione o valor de “d” então pressione
os valores.
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e insira

• Mova a roda girando a porca muito rápido, depois de atingir a
velocidade de balanceamento, solte a mão.
• Em poucos segundos a roda é trazida à velocidade de operação e começa a
medir o desequilíbrio, os valores de desequilíbrio permanecem nos
instrumentos 1 e 3 quando a roda parar. Aperte
pode verificar o valor de
desequilíbrio real abaixo do limite.
• Movendo lentamente a roda no sentido anti-horário, os visores com os LEDs
da direita totalmente acesos indicam a posição angular correta onde montar
os contrapesos, posição 12 horas (9H = desligado) ou 9 horas (9H = ligado)
posição externa, conforme Fig. 10, adicione o contrapeso.

• Movendo a roda no sentido anti-horário lentamente, os visores com os LEDs
Fig.10
esquerdos totalmente acesos indicam a posição angular correta
de
montagem dos contrapesos, posição 12 horas (9H = desligado) ou 9 horas
(9H = ligado) na posição interna, conforme Fig. 11, adicione o contrapeso.

Fig.11

• Mova a roda girando a porca muito rápido, depois de atingir a
velocidade de balanceamento, solte a mão, se sair 00 00, significa
balanceamento bem-sucedido. (Fig.12)

Fig.12
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AUTO CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO
• Faça a auto calibração sempre que achar que o balanceador não é preciso.
O peso de 100g deve ser preciso.
• Ligue o balanceador, instale uma roda de ferro de tamanho médio (13” -15”)
usar peso de encaixe, defina o valor “a b d” e, em seguida:

Passo
1

Passo
2

Passo
3

Passo
4

Pressione

mantenha

Aparece

apertado e pressione

Mova a roda girando a
porca muito rápido, depois
de atingir a velocidade de
balanceamento, solte a
mão. Depois que a rotação
parar

Aparece

Prenda um peso de 100
gramas na posição
externa de 12 horas, mova
a roda girando a porca
rápida muito rapidamente,
depois de atingir a
velocidade de
balanceamento, solte a
mão. Depois que a rotação
parar

Aparece

Prenda um peso de 100
gramas na posição interna
das 12 horas, mova a roda
girando a porca rápida
muito rapidamente, depois
de atingir a velocidade de
balanceamento, solte a
mão. Depois que a rotação
parar

Aparece

Auto calibração foi realizada com sucesso
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SOLUÇÕES DE PROBLEMAS
• Várias condições anormais podem surgir durante a operação do
equipamento pelo microprocessador, se ocorrerem erros, deve-se
interromper a operação, encontrar o motivo e a solução de acordo, se o erro
persistir, consultar o fornecedor.
No.

Falhas

Razões

Soluções
1．Verifique ou altere a posição da

1

1.Problema na placa de posição

2

1．A velocidade de rotação não é
rápida o suficiente

3

4

1．Sem pressão suficiente na roda
2．Distorção da roda

2. Verifique ou troque a placa mãe

3. Direção errada da porca rápida
giratória

3. Rode no sentido horário
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1.Verifique ou troque a micro
chave
2.Verifique ou troque a placa mãe

1.Verifique ou troque a placa de
potência ou a placa mãe
2. Verifique o contrapeso, se ainda
houver problema, troque o sensor
piezoeléctrico

1. Perda de programa

1. Faça auto calibração

2. Problema na placa mãe

2. Verifique ou troque a placa mãe

1. Não adicionou 100g de peso

1. Adicione o peso de 100g

durante a auto calibração

2. Verifique ou troque a placa mãe

2．Problema na placa mãe

3. Verifique ou troque a placa de
potência

3．Problema na placa de potência
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1．Aperte mais a porca rápida no
eixo
2．Verifique a roda

2. Problema na placa mãe

1. Problema de micro interruptor
se ocorrer quando ligar o
balanceador,
placa
de
alimentação ou problema na placa
do computador
2. Se vier durante a calibração,
verifique se não há contrapeso,
caso contrário, problema do
sensor piezoeléctrico
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1. Rode mais rápido

1.Verifique ou troque a posição da
placa de posição

5

8

2. Ajuste a posição do suporte da
placa de posição

1. Problema da placa de coleta de
posição

1. Problema de micro switch
2. Problema da placa mãe

7

placa de coleta da placa mãe

1．Problema na placa mãe

1.Verifique ou troque a placa mãe

2．Problema na placa de potência

2.Verifique ou troque a placa de
potência

1. A máquina está bloqueada

1. Entre em contato com o
fornecedor para desbloquear
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AUTODIAGNÓSTICO
• Pressione
pressione
Ordem

e segure então pressione
para o próximo e pressione
Display

vai para o autodiagnóstico,

Função

Função normal

1

Checar o display

Tudo aceso

2

Checar a placa de
posição

Tem que variar de 0-127

3

Checar os
piezoeléctricos

Use a mão para pressionar o eixo
principal, 4X-4X 6X-6X mudanças

CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO
• Pressione
e segure, então pressione
e vai para definição do
equipamento, pressione
e
, para alterar pressione
para a
próxima configuração.
Ordem

Display

Função

Escolha

1

Tolerância de
desbalanceamento

5/10/15

2

Som

On/off

3

Luz

1-8

4

Polegada/mm

On em polegadas / off em
milímetros

5

Peso adesivo na
posição 9 horas

Posição 9 horas / posição 12
horas
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• Pressione

INSERINDO A UNIDADE E PESO
selecione gramas ou onças
e segure, então pressione

Display

Função

Explicação

Unidade de peso

Grama

Unidade de peso

Onça

LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES E DESENHOS EXPLODIDOS

Item nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Descrição
Corpo
Braço do freio
Pas�lha do freio
Haste do freio
Presilha
Eixo de conexão
Pedal do freio
Parafuso GB70/M6X30
Parafuso GB70/M10X35
Porca Sextavada GB41 M6
Parafuso GB70 M10X70
Porca Sextavada GB41 M10
Porca Sextavada GB41 M8
Mola de tensão
Parafuso GBT2673 M6X14
Suporte dos cones
Parafuso GBT70 M6X25
Prensa cabos
Plug
Chave de energia
Placa Fixa
Suporte ﬁxo
Placa eletrica de potencia
Compasso de medição
Parafuso GB818 M5X16
Suporte
Pequena placa lateral
Luva de plás�co
Regua de alumínio
Cabeça da régua
Números da régua
Mola de tensão
Arruela Plana GB95 diam6X25
Parafuso GB818 M5X8

Código
2065956
2065954
3005142
2066035
2064952
2065534
2065953
6000120
6000109
6000213
6000289
6000336
6000127
2010701
6000417
2065535
6000294
4002201
4001901
4000801
2065518
4004380
5001428
3005056
6000271
2065532
2043601
2064398
2066039
2065780
5001388
2034401
6000385
6000262

Quan�dade
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
3
5
1
1
1
1
4
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
2
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Item nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Descrição
Haste roscada M10X160
Arruela lisa GB95/ꬾ10
Haste horizontal M10X160
Sensor piezoelétrico
Mola prato GB93/ꬾ10
Mola Prato GB93ꬾ30X10X3
Mola Prato GB93ꬾ38X10X4
Parafuso GB5783 M10X25
Eixo completo
Parafuso GB818/M4X10
Eixo roscado 36 mm
Parafuso GB70/M10X160
Mola da ﬂange
Tampa plás�ca
Cone nº 1
Cone nº 2
Cone nº 3
Cone nº 4
Porca Sextavada GB41 M10
Apoio de cobre
Chave Allen
Anel elás�co de retenção
Suporte da placa de posição
Placa de posição

Item nº
Descrição
1
Tampa porta chumbo
2
Chapa de ﬁxação
3
Parafuso GB819 M3X16
4
Porca sextavada GB8 M3
5
Parafuso GB819 M3X16
6
Espassador
7
Placa Mãe
8
Membrana
9
Parafuso GB819 M5X16

Código
6000201
6000134
6000176
4001701
6000197
2052501
2037401
6000184
2032901
6000267
2042201
6000259
2042801
3005013
2033401
2033501
2033601
2033701
6000336
6000159
6000169
2067389
2034001
5001392

Código
3005265
5001395
6000375
6000124
6000374
4004379
5001427
5001394
6000271

Quan�dade
1
1
1
2
3
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
5
4
1
1
1
1

Quan�dade
1
1
4
12
4
4
1
1
4
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Item nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descrição
Código
Quan�dade
Caixa
7000114
1
Cone 4
2033701
1
Cone3
20336401
1
Cone2
2033501
1
Cone1
2033401
1
Trava roda c/ engate rápido 2042901-S
1
Eixo roscado 36 mm
2042201
1
Cobertura plás�ca
3005018
1
Tampão de borracha
3005019
1
Martelo
4003601
1
Chumbo para calibração
6000210
1
Chave Allen
6000169
1
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CERTIFICADO DE GARANTIA

A POTENTE assegura ao legítimo proprietário deste equipamento, garantia
pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da data de sua compra e mediante
apresentação da respectiva nota fiscal de compra, sendo 3 (três) meses de
garantia legal e mais 9 (nove) meses de garantia adicional concedida pela
POTENTE, contra defeitos de fabricação.
O conserto ou substituição das peças com defeito de fabricação, será feito
sem ônus durante a vigência desta garantia, e somente poderá ser feito por um
Assistente Técnico Autorizado indicado pela POTENTE ou diretamente na
fábrica. A garantia inclui peças e serviços para troca de peças, excluindo os
custos com transporte de peças ou equipamentos, despesas de locomoção,
hospedagem e alimentação do pessoal técnico. As peças eventualmente
substituídas serão da 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;
• Instalação ou uso inadequados, ou seja, em desacordo com o manual;
• Falta de lubrificação;
• Desgaste naturais de peças, componentes 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 vigência. Ao constatar defeito no equipamento o
proprietário/usuário deverá nos contatar através do telefone ou e-mail abaixo.

Serviço de atendimento
ao cliente POTENTE
SAC: (11) 2014-4000
sac@potente.com.br
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Conheça outros equipamentos da nossa linha acessando nosso site : www.potente.com.br

