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 راهنمای کامل نصب و راه اندازی و عملکرد دستگاه باالنس کامیونی

 

 

 

 تهیه و تنظیم

 فروشگاه صنعت آفرین
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 جابجایی

با بسته بندی و صندوق اصلی جابجا شده و مطابق با طرح پشت دستگاه باالنس کامیونی می بایست 

 لیفتراک حمل شود. صندوق قرار داده شود و در همه این مراحل می بایست توسط پالت و یا

 باز کردن صندوق

کارتن و یا صندوق بسته بندی دستگاه را باز کنید و چک کنید که دستگاه و تمام قطعات آن موجود 

 است.

 پیچ های اتصال دستگاه و پالت زیرین آن را باز کنید و باالنس را جدا کنید.

نصب و استفاده از دستگاه دارید، آن  قبل از استفاده از دستگاه، اگر هرگونه سوالی در رابطه با نحوه

 را با مرکز سرویس مشتریان در میان بگذارید.

 دستگاه را از وجود هر گونه آسیب دیدگی یا نبود قطعات یدکی چک کنید.

 پالک دستگاه را چک کرده و شماره روی موتور را با پالک دستگاه مطابقت دهید.

معرض مستقیم نور آفتاب یا وزش باد و باران قرار دستگاه را در جای خیلی گرم یا سرد و یا در 

 ندهید.

 مشخصات

 اینچ( 16ثانیه ) رینگ  7 سیکل باالنس

 دور بر دقیقه )سواری( 200 بیشترین سرعت
 دور بر دقیقه )ماشین سنگین( 100

 گرم ±1 دقت

 اینچ 20 بیشترین عرض چرخ

 اینچ 40 بیشترین قطر چرخ

 اینچ 24تا  10 بازه قطر رینگ

 کیلوگرم 130 بیشترین وزن چرخ

 میلی متر 1300*1000*1150 سایز بسته بندی
 کیلوگرم 220 وزن خالص

 درجه سانتیگراد 40تا  0 میزان دمای مناسب

 درصد 75کمتر از  میزان رطوبت مناسب

 دسیبل 70کمتر از  میزان صدای تولید شده

 مگااهم 20کمتر از  مقاومت

 وات 300 قدرت موتور
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 نصب

 سانتی متر باشد. 80بیش از فاصله بین پشت دستگاه با دیوار می بایست 

سانتی متر باشد تا تا محلی امن و  50فاصله بین پنل سمت چپ دستگاه با دیوار می بایست باالتر از 

 بدون محدودیت برای اپراتور فراهم شود.

سانتی متر باشد تا مشکلی برای  200و فاصله بین پنل سمت راست دستگاه با دیوار نیز باید بیش از 

 سوار کردن یا پیاده کردن الستیک وجود نداشته باشد.

 سوار کردن شفت رزوه شده

 قبل از استفاده از دستگاه می بایست شفت رزوه شده را روی محور اصلی دستگاه سوار کرد.

برای سفت کردن محل اتصال این شفت و محور را تمیز کرده و بعد از سوار کردن از یک آچار 

 شفت استفاده کنید.

 

کیلوگرم باشد، می بایست از باالبرنده  15توجه کنید که در صورتی که وزن الستیک بیش از 

 الستیک استفاده کرده و از حمل آن با دست اجتناب کنید.

ادی برای دقت اندازه گیری میزان ناباالنسی و نیز ثابت ماندن و عدم لرزش دستگاه، بهتر است با تعد

 پیچ دستگاه را به زمین محکم کنید.

دستگاه مجهز به یک محافظ پالستیکی یا همان گلگیر و سوییچ قفل کننده می باشد. زمانی که گلگیر 

زمانی که آن را به سمت باال حرکت پایین می آید موتور به صورت اتوماتیک استارت خورده و 

 شود همواره از گلگیر استفاده شود.دهید، موتور متوقف می شود. برای امنیت بیشتر سعی 
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 تصویر کیبورد

 

پارامتر/میزان ناباالنسی  نمایشگر ALU1 Gچراغ حالت 
 داخلی

A 

 B چراغ محل ناباالنسی داخلی ALU2 Hچراغ حالت 

 C چراغ محل ناباالنسی خارجی ALU3 Iچراغ حالت 
نمایشگر پارامتر/میزان ناباالنسی  J وضعیت ماشین سنگین

 خارجی
D 

 E وضعیت واحد میزان عرض و قطر K وضعیت سواری
  a دکمه وارد کردن فاصله f  تنظیمات برنامه

دکمه تبدیل وضعیت ماشین سنیگن و 
 سواری

  g  b 

 h  c  دکمه میزان ناباالنسی
دکمه تبدیل واحد گرم به اونس و اینچ 

 به میلی متر
i  d 

 j  e دکمه تبدیل وضعیت باالنس
 

 کردن تایرسوار 

از بین مخروطی های موجود یک مخروطی متناسب با سوراخ مرکزی تایر انتخاب کنید. روش های 

 زیر از روش های مرسوم انتخاب مخروطی می باشد.
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موقعیت مثبت یکی از روش های ساده و با کیفیت بستن تایر است. این روش برای رینگ های ( 1

 ل را دارند استفاده می شود.استیل و آلومینیومی که کمترین تغییر شک

 ترتیب بستن مطابق زیر می باشد:

 پاپیونی –مخروطی  –چرخ  –شفت اصلی 

 

از روش زیر برای بستن تایر استفاده  ( وقتی قسمت بیرونی چرخ دارای طرح و فرم خاصی باشد2

 کنید.

 ترتیب بستن مطابق زیر می باشد:

 پاپیونی –کاسه  –چرخ  –مخروزی مناسب با سوراخ مرکزی  –فنر  –شفت اصلی 

 

 ( مناسب برای چرخ های بزرگ3

 ترتیب بستن مطابق زیر می باشد:

 پاپیونی –مخروطی  –چرخ  –دیسک  –شفت اصلی 
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 پارامترهای ورودی

 

 میزان فاصله دستگاه با تایر

 Disخط کش را بیرون بکشید تا فاصله دستگاه با تایر را اندازه بگیرید. مقدار نشان داده شده را با + 

 وارد کنید –

 عرض تایر

 –خط کش مخصوص اندازه گیری پهنا را در دو طرف الستیک گذاشته و میزان نشان داده شده را با 

Br .وارد کنید + 

 قطر تایر

 + وارد کنید. Dia –آن را پیدا کرده و با  این عدد روی تایر درج شده است.

 Cدکمه 

 تغییر واحد عرض تایر از اینچ به میلی متر

در حالت عادی واحد عرض به صورت اینچ می باشد که برای تبدیل واحد به میلی متر می توانید از 

 این دکمه استفاده کنید.
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 تغییر واحد قطر تایر از اینچ به میلی متر

قطر به صورت اینچ می باشد که برای تبدیل واحد به میلی متر می توانید از در حالت عادی واحد 

 این دکمه استفاده کنید

الزم به ذکر است این تبدیل تا زمان خاموش کردن دستگاه ثابت می باشد. با روشن کردن مجدد 

 دستگاه واحد به همان حالت عادی خود یعنی اینچ برمی گردد.

 النسی اونس به گرم نیز می توان از این دکمه استفاده کرد.برای تبدیل کردن میزان نابا

در حالت عادی واحد میزان ناباالنسی به صورت گرم می باشد که برای تبدیل واحد به اونس  می 

 توانید از این دکمه استفاده کنید

 نحوه باالنس

 پوشش محافظ را پایین بیاورید.

 ز چند ثانیه متوقف می شود.موتور به صورت اتوماتیک استارت خورده و بعد ا

در این لحظه نمایشگر سمت چپ میزان ناباالنسی داخلی و نمایشگر سمت راست میزان ناباالنسی 

 خارجی را نمایش می دهد.

با دست چرخ را به آرامی بچرخانید تا زمانی که تمام چراغ های ال ای دی نمایشگر سمت چپ 

داخل  12شده روی نمایشگر را در موقعیت ساعت  روشن شود. حال وزنه ای به اندازه نشان داده

 رینگ بکوبید.

مجددا چرخ را به آرامی با دست بچرخانید تا زمانی که تمام چراغ های ال ای دی نمایشگر سمت 

 12راست روشن شود. حال وزنه ای به اندازه نشان داده شده روی نمایشگر را در موقعیت ساعت 

 خارج رینگ بکوبید.

 ل را تکرار می کنید تا زمانی که هر دو نمایشگر عدد صفر را نمایش دهند.اینقدر این عم

 توجه

گاهی اوقات مثال زمانی که چرخ بیش از اندازه بزرگ است، بهتر است در هنگام استارت کمی با 

 استفاده از دست به چرخیدن الستیک کمک کنیم.

 باقی مانده ناباالنسی

گرم می باشد. لذا اگر میزان ناباالنسی  5نشان می دهد مقدار  کمترین میزان ناباالنسی ای که دستگاه

کمتر از این مقدار باشد دستگاه مقدار صفر را نشان خواهد داد. در صورت نیاز به دانستن میزان 

 گرم می توانید با زدن دکمه به ان دست پیدا کنید. 5ناباالنسی کمتر از 

 انتخاب وضعیت باالنس
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 حل کوبیدن وزنه می توان مدل های مختلفی از باالنس را انتخاب کرد.با توجه به نوع رینگ و م

 به شما کمک می کند تا وضعیت دلخواه باالنس خود را انتخاب کنید. funدکمه 

 معرفی وضعیت های باالنس

 
این حالت زمانی به کار می رود که رینگ قابلیت 

کوبیدن وزنه به هر دو طرف را داشته باشد. 
گاه این حالت می باشد که در حالت معمولی دست

 .آن هیچ چراغی روشن نیست

 
این حالت زمانی به کار می رود که نتوان به هر 

 دو طرف رینگ وزنه کوبید.
 

 
 
 
 

این حالت زمانی به کار می رود که فقط به دو 
قسمت از رینگ بتوان وزنه کوبید )شانه های 

 رینگ(

 
 
 
 
 

وزنه به  این حالت زمانی به کار می رود که
 صورت نهان کوبیده شود.

 

 



 www.sanatafarin.comفروشگاه صنعت آفرین    
 

9 
 

 
 

در این حالت به یک طرف رینگ وزنه کوبیده 
می شود و در طرف دیگر وزنه های چسبنده 

 قرار می گیرد.

 
زمانی که قرار است الستیک یک ماشین سنگین 

باالنس شود با زدن دکمه چراغ حالت ماشین 
 سنگین را روشن کنید.

 
یک ماشین سواری  زمانی که قرار است الستیک

باالنس شود با زدن دکمه چراغ حالت ماشین 
 سواری را روشن کنید.

 
 

 جدول خطاها

 راه حل دلیل خطا

ERR 
OPN 

 گلگیر را پایین بیاورید. گلگیر پایین نیامده است.

ERR SP تسمه موتور چک شود. سرعت چرخش کافی نیست 

ERR OFF بزنید یا گلگیر را باال ببرید.دکمه استارت را  مشکل در توقف موتور 

ERR FAC تنظیمات کارخانه را برگردانید مشکل تنظیم کارخانه 

ERR USR تنظیمات را اصالح کنید. مشکل تنظیمات مشتری 
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 باالنس دینامیک

 .وزنه را مطابق با محلی که در نمایشگر نشان داده شده است، بکوبید و ناباالنسی را از بین ببرید

 

 حالت استاتیک

 در این حالت وزنه فقط به یک طرف رینگ کوبیده می شود.
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تمامی حالت های رینگ در بخش رینگ های آلومینیومی آورده شده است. شما می توانید با انتخاب 

 رینگ مورد نظر و مطابق با وضعیت های موجود اقدام به باالنس الستیک نمایید.

 دهد تا از بین وضعیت های موجود یکی را انتخاب کنید.این امکان را به شما می  FUNدکمه 

 کالیبراسیون

 CALثانیه فشار داده تا عبارت  5بعد از وارد کردن پارامترهای ورودی به دستگاه، دکمه  را به مدت 

Cal .در نمایشگرها ظاهر شود 

 در نمایشگر ظاهر شود. ADD 0را فشار داده تا عبارت   در مرحله بعد دکمه 

تی که هیچ وزنه ای به تایر متصل نباشد، گلگیر را پایین آورده تا دستگاه شروع به حرکت در حال

 کند.

 در نمایشگر ظاهر می شود. ADD 100بعد از توقف دستگاه عبارت 

چرخ را آرام با دست می چرخانیم تا زمانی که تمامی چراغ های نمایشگر سمت راست روشن شود. 

 قسمت بیرونی چرخ می کوبیم. 12موقعیت ساعت گرمی در  100حال یک وزنه 

 بعد از این مرحله استارت می زنیم تا دستگاه شروع به حرکت کند.

 در نمایشگر ظاهر می شود. SAV DATبعد از توقف دستگاه عبارت 

 .دستگاه شما کالیبره شده و آماده بهره برداری است

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 www.sanatafarin.comفروشگاه صنعت آفرین    
 

12 
 

 معایب احتمالی و راه حل برطرف کردن عیب

 راه حل دلیل شرح

 
دستگاه استارت می خورد ولی 

 نمایشگر نشان نمی دهد

 سوکت خراب شده است
 برد منبع تغذیه خراب شده است

کابل بین منبع تغذیه و برد 
 اصلی قطع شده است

 برد کامپیوتری خراب شده است

سیم و سوکت جریان منبع تغذیه 
 را چک کنید

 برد منبع تغذیه را عوض کنید
 کنیدکابل را وصل 

 برد کامپیوتری را عوض کنید

نمایشگر سالم است اما کلیدهای 
 ورودی عمل نمی کنند

 اتصال سوییچ خراب است
 ماشین عمل نمی کند

 کابل کنترل پنل را چک کنید
دستگاه را دوباره راه اندازی 

 کنید

{ را 0{ و }0نمایشگر فقط }
 نشان می دهد

 کابل سنسور قطع شده است
کامپیوتری دچار برنامه برد 

 اخالل شده است

 کابل سنسور را چک کنید
 برد کامپیوتری را عوض کنید

بعد از استارت موتور متوقف 
 SPنمی شود و نمایشگر خطای 

 را نشان می دهد

سنسور ترمز دچار مشکل شده 
 است

 سنسور را چک کنید

 
 

زمانی که استارت می خورد 
 چرخ نمی چرخد

متوجه تنظیمات را چک کنید تا 
 شوید گلگیر فعال است یا خیر

در حالت برنامه ریزی یا همان 

program setup  و در

را  offحالت { -P-تنظیمات }

فعال کنید تا بدون پایین آوردن 
گلگیر و بازدن دکمه استارت 
 موتور شروع به چرخیدن کند

بعد از چند مرحله باالنس، 
 میزان ناباالنسی صفر نمی شود

زمان زیادی  دستگاه برای مدت
 مورد استفاده قرار نگرفته است

 کالیبراسیون را انجام دهید

 
 
 

میزان ناباالنسی ای که نمایشگر 
 نشان می دهد ثابت نیست

لرزش دستگاه روی این میزان 
 تاثیر گذاشته است

محل قرار گیری دستگاه ثابت 
 نیست

 چرخ به درستی قفل نشده است
 ورودی ها صحیح نیستند

 کالیبره نشده استدستگاه 

 عملیات را تکرار کنید
 از لرزش دستگاه جلوگیری کنید
محل قرارگرفتن دستگاه را 
فیکس کنید و چرخ را به 

 درستی محکم کنید
مقدار ورودی ها را تصحیح 

 کنید
 کالیبراسیون را انجام دهید

  


