Eberlin Equipamentos
Alinhador Digital Laser Pleno Computadorizado.

fev 2021
(Computador e impressora não acompanham)

Manual de Instalação, Operação e Calibração.

Os alinhadores digitais EBERLIN são portáteis, computadorizáveis, de simples operação, para geometria da linha leve e
pesada, com sistema de baterias recarregáveis,
Nossos alinhadores possuem um moderno sistema de leitura DIGITAL da convergência em vivo, facilitando em muito,
as leituras.
Todas as medidas apresentadas nos displays das cabeças, são transferidas em vivo para a tela de um computador, estando
seu programa Softeck FC instalado e configurado normalmente:
Capacidade para as seguintes medições e correções.
Tais medidas são:
Camber;
Caster (com giro do prato em 10⁰ ou 20⁰ graus – configurável);
KPI (com giro do prato em 10 ou 20 graus – configurável);
Alinhamento convergência / divergência;
Centralização do volante;
Ângulo de impulso.
O equipamento possui moderno sistema digital eletrônico, operado por baterias de lítio, com tecnologia de ponta. Sua
tecnologia origina-se de dois microcontroladores por cabeça, rodando um firm ware com tecnologia nacional, específico para
geometria veicular, tanto para linha leve como pesada.
Possui também um sensor eletrônico de inclinação de dois eixos com capacidade de medições angulares centesimais.
Este modelo com Wi Fi e leitores digitais de convergência garantem maior facilidade e precisão dos valores nas leituras.
Trabalha diretamente com um programa de alinhamento, previamente instalado e configurado em seu computador, sendo as
medidas enviadas automaticamente para a tela de seu computador, sem a necessidade de cabos de transferência de dados.
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Condições para um perfeito funcionamento
_ Todos os modelos de alinhadores produzidos pela EBERLIN são operados com garras
rápidas, sem necessidade de compensação da deformação. O local onde se realiza as leituras
deve estar nivelado.
_ Verifique com nível laser, as condições de sua valeta ou plataforma.
_ É de extrema importância que os berços onde serão colocados os pratos dianteiros e traseiros
estejam totalmente nivelados e alinhados (+/- 2 mm max.)
_ Mantenha sempre a carga da bateria acima de 40%. Essa informação é apresentada no display
do equipamento, sempre que estiverem na função Camber.
_ Se a carga da bateria estiver abaixo de 50%, conecte o plug do carregador da bateria.
_ Nunca calibre o aparelho com os cabos de carregamento conectados.
_ Não trabalhe com carga baixa. Os carregadores podem ser conectados à rede elétrica em 110
ou 220v.
_ Deixe carregando por no máximo 8 hs.
_ Não trabalhe com menos de 40% de carga.
_ Mantenha o equipamento sempre limpo. Após o uso, coloque-os em seus suportes de descanso, evite quedas e impactos nas
cabeças e garras dos equipamentos.
_ Não exponha em lugares úmidos e evite lugares com radiação solar diretamente sobre as cabeças.
_ Desligue o equipamento após o uso, garantindo assim uma vida-longa para as baterias.
_ O equipamento sai da fábrica calibrado e pronto para uso, porém recomendamos uma verificação dos sensores e dos módulos
lasers periodicamente. Verifique os Lasers a cada 30 dias e a calibração total a cada 90 dias ou quando achar conveniente.
Verifique ao final deste Manual, os procedimentos de aferição e calibração.
_ Os aparelhos permanecem ligados durante (30) trinta minutos. A cada vez que qualquer tecla for pressionada, o equipamento
reinicia novo período de 30 min. Após completar os (30) minutos, o equipamento desligará automaticamente.
Instalando e configurando o Programa de Alinhamento Softeck FC
_ Com seu computador ligado, insira o pendrive do programa Softeck em uma das portas USB
Insira também o receptor de Wi Fi em outra porta USB
_ Geralmente o Windows já reconhece o Pen Drive e abre uma janela de opções
_ Abra o Pen Drive (Abrir pasta para exibição de arquivos)

Dê um duplo clic sobre o ícone vermelho Softeck para abrir o programa:
Esta tela abaixo se abrirá
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Estando o programa aberto, na tela inicial do Softeck FC clique em Opções [F8] – Configurando.

Ao clicar na Função “F8”, vai aparecer uma janela de configuração como segue abaixo

_ Na tela de opções F8, selecione em “Entrada de dados”, a opção “Via WiFi / Wireless” Ao selecionar “Via WiFi / Wireless”
pela primeira vez, geralmente será iniciado a instalação dos driver’s do programa. Você deve instalá-los e depois conferir se o
programa está recebendo as informações das cabeças (estas devem estar ligadas). Será iniciada a instalação dos drivers. Instale os
programas que forem solicitados pela primeira vez.
_ Após instalados os programas que vão surgir pela primeira vez, selecione uma das portas de entrada que seu receptor Wi Fi foi
conectado;
_ Na direita desta caixa, selecione na “Porta disp. WiFi / Wireless”, aparecerão 2 ou mais portas COM1, COM 3, COM 4 etc.
_Com as cabeças ligadas, selecione uma delas, clique logo abaixo em “Testar conexão”, caso não leia, selecione a próxima porta
COM e repita “Testar conexão”, selecione outras postas até aparecer a mensagem:
Teste de Conexão: “A porta selecionada foi aberta e está recebendo valores” (Geralmente é a última porta COM)
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_ Lembre se de que as cabeças devem estar ligadas para enviarem sinal para o receptor.
_ Ao sair desta caixa de diálogo, não se esqueça de SALVAR.
_ Em alguns computadores mais antigos, é necessário instalar os softwares manualmente.
_ Volte a tela com os arquivos do Pen drive, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone Softeck FC e selecione “Abrir”

Com o Pen drive aberto, clique duas vezes na pasta “instalação” para abri-la;

_ Instale todos os programas clicando duas vezes em cada ícone.
_ Se seu computador já possuir o Adobe instalado, o programa vai identificá-lo e concluirá esta instalação, caso não tenha,
conclua até o fim.
_ Instale os demais programas.
_ Caso apareça uma mensagem dizendo “esta operação necessita elevação”, feche a janela deste programa e reinicie a instalação
novamente até finalizar.
_ Após instalado todos os programas, para iniciá-lo, retorne na pasta anterior do programa e clicar 2x no ícone Softec em
vermelho
_ Crie um atalho do programa Softeck, clicando com o botão direito sobre o ícone “Softeck” e enviando um atalho para a área de
trabalho (Tela inicial de seu computador).
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Iniciando um alinhamento
Alinhamento com duas (2) cabeças
_ Antes de realizar as operações, certifique-se de que o veículo está com os pneus calibrados, as medidas de pneus e rodas são
idênticas, os desgastes e os terminais, buchas, bandejas e amortecedores se encontram em condições de uso.
Obs.: Garras Flash não necessitam compensar a deformação, pois já são calibradas e aferidas.
_ Instale as garras com as cabeças de alinhamento, nas rodas do veículo, bem centralizadas e firmes, solte os pinos dos pratos. _
Nivele as cabeças e freie bem;
_Com o programa de alinhamento ligado na primeira tela, clique em Alinhar (F4):

_ Na próxima tela, digite o nome do cliente (obrigatório) e, se for necessário, preencha os demais dados.

_ Clique em Avançar [F2].
_ Na próxima tela, digite a placa e a quilometragem do veículo,
_ Selecione a marca do veículo e no campo da direita, selecione o modelo, como segue na tela seguinte
_ Clique em Avançar [F2].
Veja na próxima tela a seguir:
06

_ Avançando (F2), temos as caixas de leitura dos valores iniciais do veículo selecionado,
_ O aro do veículo será carregado automaticamente após a escolha do veículo com as medidas originais de fábrica.
_ Se as rodas do veículo forem maiores ou menores que as indicadas pelo programa, na segunda tela de correções, haverá um
campo abaixo a esquerda onde você poderá inserir o aro que está instalado e o programa indicará qual medida ideal para tal aro.

_ Nivele sempre os braços para uma correta leitura;
_ Ligue todas as cabeças leitoras conforme o modelo.
_ A tela de seu computador vai receber as medidas iniciais de CAMBER encontradas no veículo.
_ Ligando os Lasers, você terá uma ideia inicial de como está a convergência.
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Somente ilustração***
_ Confira os níveis analógicos dos braços com os níveis digitais nos displays e aperte o manipulo do freio para manter tudo
nivelado.
Para a leitura do Caster ou caminhões KPI (King Pine Inclination)
Camber, Caster, KPI e Convergência das rodas dianteiras
_ Estando fixadas e centralizadas as garras e as cabeças niveladas nas rodas do veículo.
_ Com o programa na função Leitura dos valores iniciais e as cabeças ligadas, as medidas de camber serão mostradas na tela do
programa automaticamente em seus respectivos campos, além do nível de bolha em cada cabeça. Se os traços laser forem
acionados, você terá também a leitura em vivo das medidas de convergência mas, esta medida deve ser trabalhada por último.
_ Para realizar a verificação de como se encontram as medidas de Caster, proceda da seguinte forma:
ATENÇÃO : Lembre se de realizar as leituras com os braços nivelados.

_ Instale o depressor de
freio;
_ Posicione as rodas
alinhadas com o veículo;
_ Pressione a tecla CASTER
KPI no painel do
equipamento,
_ Ajuste a ponta da escala
do prato, para a posição
ZERO Grau (risco central).
_ Esterce a roda 10° para
dentro e pressione a tecla
ZERAR no painel do
equipamento.
_ Esterce a roda 10° para fora e pressione a tecla SALVAR no painel do equipamento. Volte a roda para o centro.
_ Repita esta operação na outra roda, sempre com a seta de indicação de zero grau partindo da linha central dos pratos.
_ Observe a ilustração na página seguinte: (obs. Travar, Salvar, Gravar são o mesmo botão em versões diferentes).
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_ Os valores do CASTER e KPI serão salvos no display dos equipamentos; e, ao mesmo tempo, as medidas serão
automaticamente transferidas para a tela de seu computador.

Somente ilustração***
Para ler a Convergência,
_ ATENÇÃO: Sempre realize a correção da convergência após ter ajustado todas as demais medidas da geometria.
REALIZAR AS LEITURAS SEMPRE COM OS BRACOS NIVELADOS,
Ligue os Lasers das cabeças e verifique as medidas encontradas em cada display
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_ Neste caso temos 0,00 e 0,00, resultando em alinhamento total em 0,00 mm
_ Mas se tivermos, por exemplo, estas medidas:
_ Passageiro -3,00 e motorista +2,00. Somando as duas medidas teremos (-3,00) + (+2,00) com total de -1,00, ou seja, na verdade
temos -0,50 em cada roda.
_ Vamos para uma leitura diferente da indicada para o veículo:
_ Motorista temos (+2,00) e passageiro (+3,00). Somando as duas medidas teremos (+2,00) + (+3,00) com total de (+5,00) ou
seja, positivo (+2,50) em cada roda. Solte as travas dos terminais e ajuste cada roda até a medida ideal. Observe que você regula
no lado passageiro, lendo no display no lado do motorista e vice-versa.
_ Para o nosso exemplo fictício acima, temos a medida de Caster fora. É de grande importância que esta medida seja lida
corretamente e ajustada conforme as medidas de cada modelo.

_ Após realizar todas as correções, as medidas estando dentro dos parâmetros, estas serão apresentadas em verde.
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(F2) Estas medidas serão enviadas para o programa na tela Finalizar e Imprimir, logo abaixo.
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Convergência em 0 mm em ambos os lados
Mas temos o Setback na esquerda

19
22

Convergência em -2 mm e +2 mm com total de 0 mm
Com Setback mas, alinhado com a traseira
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Mesmo que o volante esteja alinhado durante a correção de Convergência, ao "testar o veículo", havendo diferença de

Setback, este ficará torto. Observe que, ajustando com o eixo traseiro, teremos Conver total em 0 mm e volante "reto".

AJUSTE FINO DO VOLANTE
_Alguns profissionais preferem, ao ajustar a convergência, já deixarem o volante travado e centralizado para em seguida
ajustarem as medidas de convergência já acompanhado com a correção do volante. Se o veículo estiver com a geometria de
encaixes e carcaça em ordem, muito provavelmente o resultado será positivo.
_ Porem, em alguns casos, encontramos situações que, por mais que o veículo esteja com a dianteira ajustada, este pode apresentar
volante torto ou continuar puxando para uns dos lados.
_ Uns dos principais motivos do volante estar torto é termos alguma diferença de Set Back.
_ Esta refere se ao atraso ou adiantamento de todo o conjunto da suspensão, em um dos lados.

_Para tal, é necessário realizarmos um procedimento como segue:
_ Estando as medidas de Camber, Caster e convergência corrigidas, Posicione o volante do veículo, o mais centralizado possível,
com o motor ligado se for direção hidráulico ou elétrico e aplique o freio de volante entre o assento e o volante, de tal forma que
o volante não se movimente.
_ Desligue o motor, freio de estacionamento acionado e engatado,
_ Insira as bandeirolas traseiras bem posicionadas nas rodas traseiras, de igual modo em ambos os lados;
_ Ligue o laser das cabeças e verifique onde incidem nas escalas, os traços dos lasers, lendo sempre onde cruzam as linhas
verticais com a horizontal.
11

Procure no programa a tela CENTRALIZAÇÃO DO VOLANTE;

_ Insira as medidas correspondentes a cada leitura realizada nas bandeiras, nos seus respectivos campos na tela;
_ O programa indicará a “Média para referência” ideal para ajustar em ambas as bandeiras;
_ Observe o exemplo a seguir, foi encontrado em uma bandeira 20 e na outra 30, digite as medidas encontradas;

Ajuste pelos terminais, levando o traço laser de cada roda na medida média encontrada.
Leitura digital do Camber e Convergência das rodas traseiras
Importante: Para aparelhos com 2 cabeças, antes de retirar as cabeças das rodas dianteiras, selecione primeiro a roda onde será
colocada, sem desligar as cabeças como segue abaixo:
_ Após fazer todas as leituras dianteiras do veículo, proceda os passos a seguir:
_ Com as cabeças ligadas, pressione durante (3 a 5) três a cinco segundos a tecla CAMBER no teclado do equipamento, em ambos
os lados, motorista e passageiro;
_ Automaticamente o equipamento passará a ler as rodas traseiras e as informações dos sensores serão transmitidos para seus
campos respectivos traseiros no programa.
_Note que no display das cabeças, abaixo a direita, passarão a mostrar (TM) traseiro motorista e na outra (TP) traseiro passageiro
_ Retire as duas cabeças das rodas dianteiras.
_ Instale-as agora, nas rodas traseiras, de forma que os braços e os sensores digitais fiquem voltados para trás do veículo.
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Obs: Instalação de modo cruzado, a cabeça do lado do motorista vai para o lado traseiro do passageiro e a cabeça do lado
do passageiro vai para o lado traseiro do motorista.(aparelhos com apenas 2 cabeças)
_ Nivele os braços com os níveis digitais e aperte o manipulo do freio para manter tudo nivelado.
_ No display do equipamento e na tela do programa será apresentado o valor da Convergência, do CAMBER e o nível dos braços
em tempo real em cada roda traseira do veículo;

_ Em seguida, pressione as teclas LASER nos teclados dos equipamentos para ligarmos todos os lasers.
_ Verifique novamente os níveis digitais dos (2) dois braços dos equipamentos.
_ Clique no botão do programa TRASEIRA F4 e você terá um Zoom das medidas traseiras;

_ Os valores do CAMBER e da Convergência traseira serão enviados para os campos respectivos traseiros na tela de seu
computador e mostrados também dos displays de cada cabeça.
_ Realize as possíveis correções.
_ Obs. Sendo necessário corrigir possíveis diferenças, realize primeiro as correções no eixo traseiro e depois volte para o eixo
dianteiro.
_Para voltar a funcionar como cabeças dianteiras, basta pressionar novamente durante (3-5) três a cinco segundos a tecla
CAMBER no painel do equipamento.
_ Toda vez que o aparelho for desligado, ele automaticamente voltará à configuração dianteira, sendo (DM) dianteiro motorista e
(DP) dianteiro passageiro.
_ Observe sempre se estas informações estão corretas em cada cabeça, instaladas em cada roda.
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Obs.: O equipamento também disponibiliza um controle remoto (tecla ZERAR) para avançar as telas [F2] e alternar entre
dianteira e traseira [F3] até [F6] no Softeck FC. Se o equipamento estiver na função CAMBER ou CONVERGÊNCIA, basta
pressionar a tecla ZERAR
Alinhamento com quatro (4) cabeças
_ Os procedimentos são idênticos ao de duas cabeças, bastando apenas posicionar as cabeças traseiras nas rodas traseiras.
_ OBSERVE NOS DISPLAYS, PARA QUAL RODA ESTÁ SELECIONADA CADA CABEÇA: DM, DP e TM, TP
_ DM – Dianteira motorista
_ DP – Dianteira passageiro
_ TM – Traseira motorista
_ TP – Traseira passageiro
_ Instale nas quatro rodas do veículo e realize as leituras e correções.
Em tempo: O aro do veículo será carregado automaticamente após a escolha do veículo, conforme medidas originais de
fábrica mas, se houver troca do aro por um modelo diferente do original, na segunda tela de correções haverá o campo para ajustar
a nova medida. Verifique no pneu e indique o aro atual. ▲ ▼
Finalizar e imprimir
Como segue:
Insira o nome do profissional que realizou as correções e no campo “Observações”, detalhes que no futuro possam ser
importantes para possíveis averiguações.

_ Após a finalização do alinhamento, na próxima tela, teremos um “Relatorio de Alinhamento” de como o veículo estava, quais
medidas máximas e mínimas de fábrica e quais medidas foram ajustadas.
_ Neste relatório, constam o nome do cliente, a marca, o modelo e a placa do veículo com sua quilometragem. O campo auxiliar
descrevendo as possíveis necessidades e ou lembretes relacionado aos serviços prestados ou não.
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_ Mantenha um arquivo em seu computador para possíveis consultas futuras dos veículos que foram alinhados. Estando nesta tela
e havendo uma impressora instalada em seu computador, será possível a emissão do Laudo do veículo.
_ Crie uma pasta na ÁREA DE TRABALHO, nomeando-a como “ALINHADOS”. Desta forma, todos os serviços realizados,
terão um arquivo guardado para posteriores consultas.

_ Clique em Salvar PDF

_ Clique na área de trabalho, crie uma nova pasta, renomeie como ALINHADOS.
_ Abra esta nova pasta e salve o arquivo.
Veja a seguir:
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_ Criada a nova pasta, abra ela e salve o arquivo que vai conter a placa do veículo e a data em que foi realizado o serviço
Função Spoiler para veículos rebaixados
_Em veículos rebaixados ou devido ao Spoiler, poderá ocorrer a interrupção dos feixes do laser entre os sensores digitais de
leitura da convergência, instalados nos braços do equipamento.
_Para fazer a leitura e ajustes da Convergência, siga os passos abaixo:
_Acione a tecla de Laser no painel do equipamento.
_ Diminua a pressão de aperto do freio do braço,

Nivele o braço;
Incline lentamente para baixo até aparecer
a palavra SPOILER;
Continue abaixando até o nivel digital ficar
no centro.

_Repita estes passos no equipamento do outro lado.
_Os dois braços do equipamento estarão voltados para baixo,
no mesmo ângulo, prontos para realizarem as leituras e
posteriores ajustes da Convergência com Spoiler.
_ A função Spoiler só deve ser usada quando realmente
ocorrer a interrupção do feixe do laser entre os sensores
digitais.

SPOILER

_Incline o braço do alinhador lentamente para baixo até
aparecer no display a função (Spoiler), continue até nivelar a
bolha DIGITAL.

Obs.: O equipamento também disponibiliza um controle remoto (tecla ZERAR) para avançar as telas [F2] e alternar entre
dianteira e traseira [F3] até [F6] no programa Softeck FC.
_ Se o equipamento estiver na função CAMBER ou CONVERGÊNCIA, basta pressionar a tecla ZERAR.
_ Temos também outras funções disponíveis como:
_ [↑][↓]Alterar a medida do ARO do veículo se for necessário.
_ [F1] Voltar nas medições iniciais, Leitura dos valores iniciais.
_ [F2] Avançar para tela de cálculo para a Correção do Volante.
_ [F3] Tela de ajuste Alinhamento Dianteiro.
_ [F4] Tela de ajuste Alinhamento Traseiro.
_ [F5] Tela de ajuste, Zoom Camber +Alinhamento Dianteiro.
_ [F6] Tela de ajuste, Zoom
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_ Utilize todas estas funções para realizar os ajustes mecânicos de correção Angular e Geométrico do veículo, sempre mantendo
valores em cores verdes, garantindo assim um serviço de alta qualidade.

Ângulo de impulso do eixo trazeiro em 0°

Interfere na correção do volante

Ângulo de impulso do eixo trazeiro em 3°

Convergência em 0,00 mm em ambas as rodas

Não interfere na correção do volante

Convergência em 0,00 mm em ambas as rodas

Ângulo de impulso do eixo traseiro em 3°
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Ângulo de impulso do eixo traseiro em 0°

Explicando Ângulo de Impulso x Centralização do volante
_ Após realizar os ajustes necessários de correção Angular e Geométrico como mencionado e explicado nos tópicos deste manual,
tudo que se espera é que o volante do veículo esteja alinhado durante o deslocamento em linha reta.
_ Para obter um volante bem centralizado, existe no eixo traseiro dos veículos um ajuste de correção que é conhecido como
ÂNGULO DE IMPULSO, ou seja, é o eixo longitudinal em que o veículo faz a sua trajetória em linha reta.
_O ÂNGULO DE IMPULSO tem seu valor de leitura ideal em (0°) ZERO GRAU.
_ Algumas marcas e modelos de veículos como por exemplo, HONDA, AUDI, MERCEDES dentre outros, possuem este ajuste
que é feito durante a correção traseira da convergência.

_ A maioria dos veículos leves e Pick-ups não possuem este ajuste.
_ Estando este ângulo de impulso desalinhado, este poderá influenciar em toda a geometria do veículo.

20
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_ Porem, o ÂNGULO DE IMPULSO não é uma regra isolada para se obter um volante bem centralizado, é necessário verificar
outros detalhes importantes como seguem abaixo:
_ Verificar a calibragem correta dos (4) quatro pneus antes de iniciar qualquer ajuste necessário.
_ Verificar se as medidas de pneus e rodas são idênticas.
_ Verificar se os terminais, buchas, bandejas e amortecedores se encontram em condições de uso.
_ Utilizar as escalas de correção do volante sempre bem encostada nos pneus dianteiros do veículo.
_ Manter o equipamento devidamente aferido, principalmente os Lasers longitudinais traseiros e a deformação das garras.
_ Recomendamos que sempre seja analisado o Camber e a convergência traseira, além do Angulo de impulso.
Ajuste fino de Correção do Volante x Ângulo de impulso
Como verificar e ajustar o ângulo de impulso
_ Equipamentos de (2) Duas Cabeças devem ser instalados nas rodas traseiras.
_ Para aparelhos de 4 cabeças, basta instalar as bandeiras nas rodas dianteiras.
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_ Retire as rodas dianteiras de sobre os pratos dianteiros e alinhe o melhor possível, as rodas com a carcaça do veículo,
_ Coloque as escalas de correção do volante bem encostadas nas rodas dianteiras do veículo.
_ Instale as cabeças nas rodas traseiras, com o laser traseiro sendo projetado para a frente do veículo
_ Nivele as duas cabeças e trave seus freios;
_ Veja onde o traço laser esta incidindo nas bandeiras em ambos os lados.
_ O ÂNGULO DE IMPULSO estará correto quando o laser incidir em dois pontos iguais nas escalas, caso contrário faça as
correções:
_ Faça as correções nos terminais de ajustes traseiros da convergência
_ Estando corretas, realize a leitura nas bandeiras que estão nas rodas dianteiras. Em alguns veículos, será necessário a utilização
de aparelhos especiais.
_ Para realizar o cálculo exato, sendo seu aparelho com Wi Fi, você pode utilizar a tela de Correção de volante para fazê-lo,
lembrando que as bandeiras devem estar bem posicionadas nas rodas dianteiras.
_ Caso seja encontrado medidas a serem corrigidas na traseira, após realizadas as correções, reveja a Convergência das rodas
dianteiras:
Finalização
_ Coloque novamente as escalas de correção do volante bem encostadas nas rodas traseiras do veículo.
_ Estando as cabeças instaladas nas rodas dianteiras, vá até o programa e escolha a tela de Zoom Dianteira [F5].
_ No veículo, acione o freio de mão, desengate, dê a partida, centralize o volante corretamente, instale o dispositivo de TRAVA
VOLANTE e desligue o motor.
_ Com as cabeças ligadas e niveladas, pressione a tecla LASER no painel ou no braço do equipamento para acender todos os
lasers.
_ Observe a linha do laser sendo projetada na escala de correção do volante.
_ Com a convergência aferida, volante centralizado e travado, verifique se os números estão iguais nas escalas traseiras de
correção do volante, se não estiverem, prossiga da seguinte forma:
_ No programa, clique em Avançar [F5] para chegar na tela de Correção de volante, digite nos campos os valores das escalas,
depois dê um clique em ENTER. O resultado aparece no campo central na cor verde.
_ Faça agora o ajuste fino nos terminais de direção de cada lado da Convergência para o resultado central de cor verde. Ex: 30 e
20 = 50 ꞉ 2 = 25
_ Pronto agora temos um serviço completo e preciso.
Calibração do equipamento
Calibração do laser linha longitudinal- TRASEIRO
Obs.: Utilize a bandeirola traseira de correção do volante para calibrar e aferir os lasers traseiros longitudinais.
Coloque uma garra sobre uma superfície plana e limpa.
Encaixe a cabeça deitada, na ponta do eixo da garra e ligue o laser,(01)
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_ Coloque a bandeirola traseira a (3) metros de distância, e projete o laser sobre ela, verifique onde na escala o laser incidiu, ex:
no n° 15 da escala.(03)
_ Retire o equipamento e coloque novamente
girando 180 graus,(04)
_ Veja onde ela incidiu. Se não estiver igual, n° 15
e incidir em outra linha,(4)
_ No nosso exemplo temos o n° 11, ajuste pelos
parafusos Allen que estão as laterais de saída do
laser conforme o exemplo a seguir.
Exemplo:
Cabeça para cima = 15,
Cabeça para baixo = 11,
(15 + 11) = 26 ÷ 2 = 13.

_ Ajuste pelos parafusos Allem internos nas laterais para que a linha do laser fique no 13.
_ Repita os passos acima nas outras cabeças do equipamento.
DICA: Para maior precisão use a garra rápida instalada em uma roda de um veículo qualquer. Para ter mais firmeza ao colocar e
retirar o equipamento do eixo da garra. Utilize a escala traseira a uma distância de (3) metros do equipamento.
Calibração do laser linha dos sensores dos braços -Convergência
_ Obs.: Utilize o calibrador original EBERLIN para fazer a calibragem e aferição dos equipamentos. Assim garantimos a precisão
do equipamento.
_ O calibrador EBERLIN foi projetado especialmente para fazer a calibragem de todos os nossos modelos de alinhadores digitais
e computadorizados.
_ Coloque os dois equipamentos no eixo do calibrador, previamente
preparado e nivelado.

_ Nivele corretamente os braços das cabeças e acione o manipulo do freio.
_ Ligue o equipamento e pressione a tecla Laser. Nesta função os lasers
ficarão acesos para a calibragem.
_ Ajuste a projeção dos Lasers nas escalas ou nos displays, movimentando os
traços com os parafusos Allen nas laterais de saída dos traços lasers para que
a linha projete zero no display.
_ O valor 0,00 será apresentado no display LCD do braço.
_ Encontre o ponto médio de ajuste na chave Allen mantendo-a no meio do
giro.
_ Corrija em ambas as cabeças.
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Calibração total dos sensores digitais (Inclinômetros)
Importante: Mantenha sempre guardado os dois calços de 5° para poder realizar as aferições de Caster e de Camber de seu
aparelho.
_ Sobre uma base plana e estável, coloque as duas cabeças no eixo do calibrador, previamente preparado e nivelado.
_ Nivele os braços do equipamento com os níveis de bolha.
_ Com o aparelho desligado, mantenha pressionadas as teclas Trava e Zero,
_ Ligue os equipamentos sem deixar de pressionar as teclas até entrarem na tela de
calibração.
_ Estando niveladas as cabeças e o calibrador, pressione Trava em ambas as cabeças;

_ Em seguida, coloque os dois calços de inclinação de (5°) cinco graus no lado do
passageiro;
_ Pressione a tecla Trava, nas duas cabeças.

Agora retire o calço traseiro e coloque-o na parte da frente do calibrador de tal forma
que os braços fiquem para cima.
Pressione a tecla Trava, nas duas cabeças.

Retire os dois calços e confira. As duas cabeças devem apresentar
(CAMBER = 0°00’).
obs. pequenas variações entre +0,05 e -0,05 são consideradas normais

Para aferir, coloque os dois calços no lado do passageiro e confira, devem estar
(Passageiro CAMBER -5°00’) e (Motorista CAMBER +5°00’).
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Informações importantes – Garantia
_ Os Alinhadores Eberlin Equipamentos têm garantia de 12 (doze) meses para todo o conjunto menos as baterias que são de 6
(seis) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor;
_ Ao receber nossos produtos, verifique se estão anexos os manuais (gravado no Pen Drive) de cada produto.
_ Imagens e considerações, caso necessite de segunda via, entre em contato com nossa assistência técnica.
_ Despesas de envios (Sedex, transportadoras e outros) são inteiramente por conta do cliente;
_ Cada produto precisa ser identificado com a descrição do defeito detectado;
Invalidade da garantia
A garantia do produto será invalidada nos seguintes casos:
1. Falta de etiqueta de data e lote;
2.

Vestígios de solda ou estanho nos terminais;

3.

Vestígios de curto circuito ou ligação invertida;

4.

Alterações mecânicas ou elétricas;

5.

Ligação em voltagem diferente do especificado;

6.

Falta dos acessórios;

7.

Prazo de garantia vencido;

8.

Mau uso, instalação ou montagem indevida;

9.

Pancada ou queda dos aparelhos e ou garras.

10. Produtos adquiridos de terceiros;
11. Pendrives Softeck formatados ou apagados.

EBERLIN BRASIL EQUIPAMENTOS
R. Bruno Giraldi, 46 – Pq. Via Norte
Campinas SP – CEP 13065-081
0xx19 – 3245-1947
Manutenção e Vendas – 0xx19 – 984 390 044
Comercial – 0xx19 – 984 390 027
www.eberlin.com.br
Desde 1989
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