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1. INTRODUÇÃO 
 
Como proprietário do Alinhador TC 3D, você possui o alinhador de direção de mais 
alta tecnologia do mercado, resultado da nossa longa história em desenvolvimento e 
excelência em equipamentos automotivos. 
 
O objetivo deste manual é orientar quanto a utilização do software do alinhador para 
a aferição e ajuste dos ângulos característicos dos eixos dos veículos. 
 
Caso ocorram dúvidas ou questões referentes ao uso do equipamento, nosso 
departamento técnico estará a vossa inteira disposição para maiores esclare-
cimentos. 
 

Sugerimos, contudo que: 
 
• Apenas pessoal devidamente orientado poderá trabalhar com o equipamento. 

O cliente é responsável por assegurar o nível necessário de educação e 
treinamento ao pessoal qualificado.  

 
• O operador consulte o manual sempre que for executar seu trabalho ou 

quando houver dúvidas sobre os procedimentos corretos. 
 
• O operador tenha em mãos os dados do fabricante do veículo contidos no 

manual do proprietário e/ou no banco de dados do Software do Alinhador. 
 

• Não utilizar o microcomputador para outra finalidade a não ser o 
ALINHADOR. 

 
• O equipamento deve ser operado por pessoa com conhecimento básico em 

mecânica automotiva. 
 
Em caso de extravio deste manual de operação, uma segunda via pode ser obtida 
junto ao representante local ou contatando-se a nossa central de atendimento. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
O aparelho TC 3D permite a aferição dos ângulos característicos de todas as rodas 
e/ou eixos de automóveis e camionetas. Os principais e mais importantes são os 
ângulos de CAMBER, CONVERGÊNCIA e CÁSTER.  
 
1. O equipamento é composto por quatro refletores, uma torre com as câmeras de 

leitura tridimensional e um prático gabinete móvel com microcomputador, utilizado 
para executar o software de medição do Alinhador TC 3D. 

 
2. Garras Flash que permitem executar as medições de uma maneira fácil e rápida. 
 
2.1. DADOS TÉCNICOS 
 
Gabinete móvel 
Instalação elétrica: 110v / 220v monofásica 50/60Hz. 
Potência máxima absorvida: 720W. 
Corrente máxima absorvida: 6A / 3A. 
 
 
3. INSTALAÇÃO 
 
Para que o alinhador possa funcionar corretamente, a correta instalação do micro-
computador deverá ser observada: 
 
1. O local determinado para a instalação deve ser livre de fontes de calor, 

eletromagnetismo e surtos de energia, como em toda instalação para 
equipamentos de informática. Recomendamos a instalação de um no-break com 
estabilizador e filtro de linha, principalmente se for em um local com baixa 
estabilidade de tensão da concessionária. 

 
2. Condições ambientais: 

Faixa de temperatura: de 0° C a 50° C. Umidade relativa: entre 20% e 90%. 
 
3. De preferência utilizar uma fonte de energia exclusiva para o equipamento, 

devidamente aterrada conforme NBR 5410. Não utilizar como aterramento cabos 
de telefone, neutro da concessionária ou tubulação e eletrodos inadequados. 

 
4. Qualquer instalação elétrica deve ser executada por pessoal qualificado e atender 

às normas de segurança. 
 
ATENÇÃO: Ajustar a tensão do microcomputador e seus periféricos de acordo com 
a tensão da rede elétrica (110v ou 220v). 
 
3.1. CALIBRAÇÃO DAS CÂMERAS 
 
A calibração das câmeras é feita uma única vez durante a instalação do 
equipamento. Essa operação deve ser realizada somente por técnicos 
autorizados da Truck Center. 
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4. DEFINIÇÃO DOS ÂNGULOS CARACTERÍSTICOS 
PRINCIPAIS 

 
 
CAMBER 
É o ângulo formado entre a vertical e o ângulo da roda. Este ângulo poderá ter 
convencionalmente três valores como mostra a Figura 1. 
 
Positivo: Quando a parte superior da roda se 
encontra mais afastada do centro do veículo 
do que a inferior. 
 
Negativo: Quando a parte superior da roda se 
encontra mais próximo do centro do veículo 
do que a inferior. 
 
Neutro ou zero: Quando a roda se encontra 
na vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVERGÊNCIA  
É o fechamento das rodas em sua parte dianteira 
(fig. 4). 
 
DIVERGÊNCIA  
É a abertura das rodas em sua parte dianteira    
(fig. 4).  
 

(Figura 1) 

(Figura 4) 
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CASTER  
É o ângulo formado pelo inclinação da 
coluna do amortecedor no sentido 
longitudinal, em relação ao plano de 
apoio do veículo (fig. 2). 
 

KPI 
É o ângulo formado pela inclinação da 
linha imaginária que passa pelos 
centros da coluna do amortecedor e 
do terminal da suspensão (pivô) , em 
relação ao plano de apoio do veículo 
(fig. 3). 

(Figura 3) (Figura 2) 



5. PRÉ-REQUISITOS PARA MEDIÇÕES CORRETAS 
 
 
5.1. NIVELAR OS PONTOS DE APOIO DO VEÍCULO 
 
A Rampa Pneumática, para linha leve e os Cavaletes Móveis, para linha leve (fig. 5), 
deverão ser pré-nivelados utilizando-se uma mangueira transparente com água.  
 
 

 
 
 
 

(Figura 5) 
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6. UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE 
 
 
A chave Liga/Desliga localizada na parte de trás 
do Gabinete Computadorizado serve para ligar e 
desligar o Alinhador. 
 
Ao ligar o Software do Alinhador TC 3D, a tela de 
início será mostrada (fig. 6). 
 
 
 
Os botões da tela que controlam o software possuem teclas de atalho no teclado e 
controle remoto. Essas teclas são identificas como:  
 

 (reiniciar), , , ,  (funções da tela),  (alternar menu), ,  e . 
 
OBS.: A tecla  (zoom), tecla  (voltar) e tecla  (continuar) não têm função no 
programa de alinhamento PA100. 
 
As quatro teclas de atalho ( , ,  e ) correspondem às funções que podem ser 
efetuadas em cada tela (fig. 7). 
 

 
 

OBS.: Pressionar a tecla “Enter” do teclado é o equivalente a pressionar o botão de 
atalho OK. 
 
Os quadrados na vertical entre os botões na posição  e  indicam quantos níveis 
de menu estão disponíveis. Seis níveis de menu são disponíveis. O botão do menu 
que aparece pressionado indica o nível do menu que está sendo mostrado no 
momento.  
O nível do menu é mudado quando a tecla de mudança  de menu for pressionada. 
Quando essa tecla é pressionada, os índices do menu mudarão para o próximo nível 
abaixo. Se o ultimo nível do menu estiver aparecendo no momento, o próximo passo 
será ao primeiro nível do menu novamente. 
 
Usando o Mouse para selecionar as teclas de Atalho  
 
Uma tecla de atalho também pode ser selecionada movendo o cursor do mouse 
sobre o botão de atalho desejado e então pressionando o botão esquerdo do mouse 
(na sua configuração padrão). 
 
O nível do menu pode ser alterado movendo o cursor sobre um dos quadrados 
verticais entre os botões na posição  e  e então pressionando o botão esquerdo 
do mouse. O botão de atalho mudará para o nível de menu selecionado. 
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Reiniciando o Programa 
 
O programa de alinhamento pode ser reiniciado a 
qualquer hora durante um alinhamento usando a 
tecla de atalho  (Esc), localizada no lado 
esquerdo superior do teclado. Uma tela de 
“Confirmação” (fig. 8) aparecerá para verificar se 
essa tecla foi pressionada intencionalmente.  
 
Na tela de confirmação, pressionar a tecla  
novamente, "Salvar Ordem de Serviço" ou 
"Cancelar". 
 
Pressionar  (Esc) novamente para reiniciar o programa de alinhamento. Quando o 
alinhador for reiniciado, as informações coletadas do alinhamento em progresso são 
apagadas, a compensação do refletor é removida (utilizando garras autocentrante), 
e o software retornam a tela de Início (fig. 6). 
 
Pressionar "Salvar Ordem de Serviço" para salvar a identificação do cliente, a 
identificação do veiculo e as medidas de alinhamento coletadas durante o processo 
de alinhamento. Ver a seção 8.2. "Identificação do Cliente", para instruções mais 
completas. A tela volta à tela inicial com o software reiniciado e pronto para começar 
outro alinhamento.  
 
Pressionar "Cancelar" para retornar ao alinhamento atual. 
 
ATENÇÃO: Usando garras autocentrantes, o procedimento de compensação da 
deformação deve ser feito toda vez que o refletor for montado na roda! Se montar  
os refletores e reutilizar a compensação anterior resultará em medidas de 
alinhamento sem precisão, podendo causar desgaste excessivo de pneus, volante 
descentralizado e reclamações de clientes. 
 
6.1. PREPARAÇÃO PARA O ALINHAMENTO 
 
Posicionar o veiculo na Vala, Rampa de alinhamento ou Cavaletes Móveis, com os 
pneus dianteiros centrados sobre as Plataformas Orbitais. 
Colocar a transmissão do veículo em "ponto morto" (ou "P" p/ transmissões 
automáticas) e posicionar a trava de freio. 
Colocar as travas de roda na frente e atrás de um dos pneus traseiros. 
Calibrar a pressão de todos os pneus de acordo com a especificação do fabricante. 
Inspecionar a suspensão do veículo e os componentes da barra de direção e 
procurar por folgas, desgastes ou qualquer dano. Substituir qualquer peça com 
defeito antes de iniciar o alinhamento. 
 
Fixar as Garras Flash e os Refletores nas rodas do veículo, para iniciar a medição 
do alinhamento. 

(Figura 8) 
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Medindo e Ajustando o Veículo  
 
Iniciar o programa de alinhamento e pressionar o 
botão "Iniciar Alinhamento" na tela inicial. A tela 
muda para a tela "Introduza a Identificação do 
Cliente" (fig. 9). Utilizar o teclado para completar 
o primeiro campo e então utilizar o mouse ou 
pressionar  para avançar ao segundo 
campo. Quando todos os campos desejados 
estiverem preenchidos, pressionar "OK" para 
confirmar as informações. 
 
 
 
 
Ao pressionar "OK" a tela muda para a tela 
"Especificações de Fábrica" (fig. 10). Pressionar 

 ou  para destacar o fabricante do 
veículo. Pressionar "OK" para selecionar o 
fabricante. 
 
 
 
 
 
 
 
A próxima tela lista o fabricante selecionado no 
topo e todos os veículos disponíveis para aquele 
fabricante. Os veículos são organizados por 
modelo e ano (fig. 11). Pressionar  ou  
para destacar o modelo e depois o ano do 
veículo. Pressionar "OK" para selecionar. 
 
 
 
 
 
 
 
As especificações do veiculo são carregadas do 
banco de dados do programa e a tela muda para 
"Especificações do Veículo" (fig. 12). 
 

(Figura 9) 

(Figura 10) 

(Figura 11) 

(Figura 12) 

8  



 
 
Pressionar "Medições e Ajustes" e a tela muda 
para a tela "Compensação Objetivo" para ser 
feita a Compensação da Deformação, caso esteja 
utilizando Garras Autocentrante. Ver a seção 
8.3. REFLETORES para mais detalhes. 
Se estiver utilizando Garras Flash, pressionar 
"Use Adaptadores Especiais" (fig. 13) para pular 
a Compensação da Deformação. 
 
 
 
 
Quando os sensores tiverem sido compensados, 
ou o botão "Use Adaptadores Especiais" for 
pressionado, as medidas atuais do alinhamento 
do veículo são mostradas (fig. 14).  
Pressionar "Medir Caster". 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tela muda para "Medição do Caster e KPI" 
Seguir as instruções da tela e esterçar as rodas 
como indicado (fig. 15). Quando o Caster tiver 
sido medido, a tela volta à tela "Medições e 
Ajustes do Veículo". 
 
 
 
 
 
 
 
Essas são as medições iniciais do veículo. Se 
desejar salvá-las antes de "Medidas para 
Impressão", pressionar "Memorize Medida 
Anterior" (fig. 16). 
 
 

(Figura 13) 

(Figura 14) 

(Figura 15) 

(Figura 16) 
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A tela muda para a tela "Memorize Medidas 
Anteriores ao Alinhamento" (fig. 17).  
Sacudir o veículo, então esterçar as rodas para a 
posição central (reta à frente), e pressionar 
"Pronto". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando as medições estiverem estabilizadas, o 
programa salva as medidas e a tela volta para a 
tela "Medições e Ajustes do Veículo" (fig. 18). 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciar os ajustes com os valores de Camber e 
Convergência traseira. Pressionar "Gráficos de 
Barras" para mostrar os gráficos (fig. 19). 
Se necessário, pressionar "Gráficos de Barras" 
até o gráfico apropriado aparecer. Ajustar o 
Camber traseiro e a Convergência traseira 
enquanto observa os gráficos de barras até que 
os ajustes estejam corretos. Se o veículo for 
ajustável com cunhas/calços/anilhas traseiras, na 
instrução embaixo da tela vai dizer isso. Ver a 
seção "Ajustes com Anilhas Traseiras" se 
necessário.  
 
 
 
 
Quando as rodas traseiras estiverem corrigidas, 
continuar os ajustes de Camber e Caster para as 
rodas dianteiras.  
Pressionar "Próximos Gráficos" até que o 
gráfico de barras apropriado da parte dianteira 
apareça (fig. 20). 
 
 

(Figura 17) 

(Figura 18) 

(Figura 19) 

(Figura 20) 
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No começo dos ajustes do Caster, esterçar o volante na posição reta à frente e 
travar o volante. As câmeras lêem os alvos dos refletores e medem as variações do 
Caster conforme os ajustes são feitos. Corrigir o Camber e Caster frontal enquanto 
observa o gráfico de barras até que os ajustes estejam corretos. 
 
Se o veiculo for ajustável com cunhas traseiras ou dianteiras, ou com cams 
excêntricos frontais, na instrução embaixo da tela vai dizer isso. Ver a seção 
"Ajustes com Anilhas Traseiras" se necessário.  
 
Quando o Camber e Caster frontais estiverem corretos, pressionar "Medir Caster". 
A tela mudará para a tela de Medição do Caster. Mais uma vez, seguir as instruções 
da tela e medir novamente o Caster para verificar os ajustes. 
 
OBS.: A impressora imprime os valores do Caster através desse procedimento de 
viragem de volante, então é preciso medi-lo apenas depois de fazer qualquer ajuste 
no Caster, a fim de ter os valores finais medidos na impressão.  
 
Depois que o Caster tiver sido medido novamente, a tela muda para "Medições e 
Ajustes do Veiculo". Assegurar-se que os ajustes de Camber e Caster frontais 
estejam corretos. 
 
Ajustar a Convergência dianteira usando os gráficos de barra individuais de cada 
roda ou pelo procedimento “WinToe”, como é descrito na seção "Ajuste 
Convergência". 
 
Quando a convergência dianteira estiver correta, 
o alinhamento estará completo. 
 
Imprimir um relatório do alinhamento apertando 
"Imprimir". A tela muda para a tela de impressão.  
 
Balançar o veículo. Esterçar as rodas na posição 
reta à frente até que o gráfico de barras indique 
posição central (fig. 21). 
 
 
 
 
Apertar "Imprimir Sumário" e a tela muda para a 
tela de pré-visualização (fig. 22). 
 
Apertar "Imprimir" para que o relatório seja 
impresso. Então a tela volta para a tela de 
"Medições e Ajustes do Veiculo".  
 
 
 
 
Remover as Garras com os refletores do veiculo e reiniciar o alinhador. 

(Figura 21) 

(Figura 22) 
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7. CONFIGURAÇÃO DO ALINHADOR 
 
7.1. CONFIGURAÇÃO PADRÃO DO ALINHADOR 
 
ITEM Configuração Padrão 
1- Ligeiros/Pesados Ligeiros (Linha Leve / Automóveis) 
2- Idioma  Português 
3- Impressora  
4- Idioma de impressão Português 
5- Formato da impressão Americano 
6- Personalização Ativado 
7- Tamanho do papel para impressão Carta / A4 
8- Visualização da impressão Ativado 
9- Seqüência de introdução de ID do cliente Incluso 
10- Lembrete Salvar Medidas “Anteriores” Ativado 
11- Formato da Seqüência de Digitação de 

ID do cliente 
ID nº do serviço, nome, endereço, 
cidade, telefone, 1º registro, veiculo 
(placa), licença, km, técnico. 

12- Chamar Seleção da Ordem de Serviço Ordem de Serviço - Nome - Hora e 
Data - Modelo 

13- Tipo de Sensor HS200L 
14- Unidades e Formato das Medidas do 

Alinhamento 
Camber/Caster: 1º01’ (graus)  
Convergência: 1,1mm (mm/m) 
Ângulo de Impulso: 1º01’ (graus) 
Distância entre eixos: 1mm (mm) 

15- Marca Padrão das Anilhas Traseiras Padrão Hunter 
16- Imagem do Tamanho da Anilha Traseira (mostrado na tela) 
17- Seleção das Medições do Caster Caster / KPI / AI 
18- Programa de Atualização do Sensor Ativado 
19- Seleção do canal sem fio "wireless"  Canal do console: 0 
20- Definir Data e Hora 1970, 01 de janeiro, AM, 12:00:00 
21- Instruções de Compensação Desativado 
 
 
7.2. PROCEDIMENTO TÍPICO DE CONFIGURAÇÃO 
 
OBS.: A tela para seleção do Idioma desejado é usada neste exemplo, mas muitos 
outros itens usam este procedimento típico de configuração. 
 
Escolher o item a ser ajustado 
 
A tela "Preparação do Alinhamento" é mostrada 
ao pressionar "Preparação do Computador" na 
tela inicial. Essa tela contém uma lista de itens 
que podem ser customizados (fig. 23). 
-Pressionar  ou , ou utilizar o mouse 
para destacar o item selecionado. 
-Pressionar "Introduza Item Selecionado" para 
abrir a tela a fim de ajustar o item selecionado. 

(Figura 23) 
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Escolher a Configuração para o Item 
 
A tela de configuração aparece com o item 
selecionado atual na tela e todas as escolhas 
disponíveis no campo inferior.  
-Pressionar  ou  até que a escolha 
desejada esteja destacada. Quando um item 
estiver selecionado, uma breve explicação deste 
item aparece na região de cor azul escura no 
centro da tela (fig. 24). 
-Pressionar "OK" para aceitar a seleção. 
 
OBS.: A configuração de itens que é diferente 
desse formato de seleção individual é explicada na próxima seção.  
 
Completando as Configurações 
 
Depois que todos os itens tiverem sido escolhidos (customizados), pressionar 
"Memorize a Preparação" para armazená-los na memória. As configurações 
escolhidas são então armazenadas na memória do pen-drive e o sistema muda para 
a tela inicial. 
Para abandonar a operação de Configuração sem mudar a configuração inicial 
padrão, pressionar "Cancelar" ou simplesmente reiniciar o sistema . 
 
OBS.: As informações da configuração escolhida não são armazenadas até que a 
tecla "Memorize a Preparação" seja pressionada na tela de "Preparação do 
Computador".  
 
 
7.3. ITENS DA CONFIGURAÇÃO 
 
O alinhador pode ser configurado conforme muitas necessidades diferentes do 
operador e pode ser customizado para se adaptar às necessidades específicas da 
loja. 
 
1- Ligeiros/Pesados 
 
A tela "Ligeiros/Pesados" identifica se você ira trabalhar com Ligeiros (Linha Leve) 
ou Pesados (Linha Pesada). 
 
2- Idioma 
 
A tela "Idioma" identifica o idioma usado em todas as telas do software. 
Depois que o idioma desejado for escolhido, ao pressionar "Memorize a 
Preparação" na tela de "Ajustes do Alinhador", o microcomputador precisará ser 
reiniciado, (desligado e então religado) para atualizar o idioma. 
 
3- Impressora 
 
A tela "Impressora" identifica a impressora conectada ao microcomputador. 

(Figura 24) 
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4- Idioma de impressão 
 
A tela "Idioma a Imprimir" identifica o idioma que aparece nas páginas impressas. 
Esta seleção não mudará o idioma que aparece nas demais telas. 
 
5- Formato da impressão  
 
A tela "Seleção do Formato de Impressão" identifica o formato que o sistema 
espera usar para a impressão "Imprimir Relatório". 
 
6- Personalização 
 
A tela "Personalizar Impressão" cria um título que aparece no topo da folha do 
relatório impresso do alinhamento. 
O título da impressão pode ser usado como a Identificação da loja. Você pode 
usar, por exemplo, o nome, endereço e telefone da loja como o título da impressão 
do relatório. 
Durante essa configuração, as informações da loja aparecerãop em 3 campos: 

O campo central é o local onde a edição ocorreu. 
O campo superior esquerdo mostra exatamente como o titulo aparecerá na 
impressão se o "Formato americano" for utilizado. 
O campo superior direito mostra exatamente como o titulo aparecerá na 
impressão se o "Formato europeu" for utilizado. 

Pressionar "OK" para aceitar o título. 
 
7- Seleção do Tamanho do Papel para Impressão  
 
A tela "Seleção do Tamanho do Papel para Impressão" identifica o tamanho do 
papel a ser usado na impressão do relatório. Escolher entre Carta e A4. 
Caso a impressão não esteja centralizada na folha, as margens podem se ajustadas.  
Na tela "Seleção do Tamanho do Papel para Impressão", pressionar a tecla de 
mudança de menu  até que o atalho "Mover Margens" seja mostrado. 
Pressionando as teclas de atalho  até  moverá a margem em +/- 0,1" (0,3 mm) 
na direção selecionada. A informação da mudança da margem será mostrada. 
 
8- Visualização da impressão 
 
A tela "Visualização da Impressão" irá fazer com que o relatório no seu formato 
impresso seja visualizado antes da impressão. 
 
9- Seqüência de Introdução de Identificação do Cliente. 
 
Ativando este recurso, possibilitará que as informações do cliente e do veículo sejam 
inseridas já no começo do processo de alinhamento. As informações do cliente 
ainda podem ser editadas durante o procedimento de alinhamento. 
 
10- Lembrete Salvar Medidas “Anteriores” 
 
Ativando este recurso, será mostrado um lembrete para Salvar as Medidas 
Anteriores antes de reiniciar o alinhamento. 
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11- Formato da Seqüência de Digitação de ID do Cliente. 
 
OBS.: Um Pen-Drive deve estar instalado na porta USB para o uso deste recurso. 
 
Esse recurso permite que a Ordem de Serviço seja formatada para incluir os campos 
de sua escolha. 
O "Formato da Seqüência de Digitação de ID do Cliente" tem duas colunas: 
Os campos (itens) da coluna à esquerda são todos os campos disponíveis que 
podem ser incluídos na Ordem de Serviço. Todos os campos podem ser 
customizados para aceitar qualquer tipo de entrada de informação.  
Os campos da coluna à direita estão no momento incluídos na Ordem de Serviço. 
Os campos podem ser rearranjados através da remoção de todos os campos e 
então da inclusão de outros campos na ordem desejada. 
 
Para incluir um campo que ainda não consta na 
Ordem de Serviço, pressionar  ou  
para destacar o campo desejado na coluna da 
esquerda e selecionar "Incluir o Campo". 
Para remover um campo da Ordem de Serviço, 
destacar o campo desejado na coluna da 
esquerda e selecionar "Pule o Campo" (fig. 25). 
Para adicionar um campo que não está listado, 
destacar um dos "Campo Oper." na coluna da 
esquerda e pressionar "Incluir o Campo". Para 
mudar o nome do campo adicionado, mantenha 
o "Campo Oper." destacado e selecionar "Editar Legenda". A tela "Editar Legenda 
da Ordem de Serviço" aparecerá. Digitar o nome desejado e pressionar "OK". 
Quando a coluna da direita estiver completa com todos os campos desejados, 
pressionar "OK" para aceitar as configurações. 
 
12- Chamar Seleção da Ordem de Serviço  
 
OBS.: Um Pen-Drive deve estar instalado na 
porta USB para o uso deste recurso. 
 
Este recurso permite escolher quais dos quatro 
campos (itens) são usados para identificar Ordens 
de Serviço anteriores (fig. 26).  
Quatro é o número máximo de campos que 
podem ser usados para identificar Ordens de 
Serviço anteriores. Para adicionar outro campo, 
um dos quatro campos disponíveis deve ser 
removido antes que um novo campo seja inserido. 
Para remover um campo da Ordem de Serviço, destacar o campo desejado na lista 
inferior e selecionar "Pular o Campo". 
Para incluir um campo que ainda não consta na Ordem de Serviço, destacar o 
campo desejado na lista inferior e selecionar "Incluir o Campo". 
Quando os quatro campos estiverem completos com todos os campos desejados, 
pressionar "OK" para aceitar as configurações. 

(Figura 25) 

(Figura 26) 
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13- Tipo de Sensor 
 
A tela "Tipo de Sensor" ativa o tipo especifico de sensor a ser usado no sistema. 
 
14- Unidades e Formato das Medidas do Alinhamento 
 
A tela "Configuração de Formatos e Unidades 
de Medida de Alinhamento" é utilizada para 
modificar os formatos e unidades numéricas 
usadas para mostrar as especificações e 
medições dos veículos (fig. 27). 
 
OBS.: Esta tela também pode ser acessada ao 
pressionar "Selecione Unidades" na tela 
"Especificações do Veículo". Quando as 
unidades forem ajustadas a partir dessa tela 
"Especificações do Veiculo", a nova 
configuração NÃO será mantida após o sistema ser desligado. 
 
ATENÇÃO: Não subestimar a importância de escolher as unidades de medida 
apropriadas. Muita confusão pode ser causada se o sistema estiver mostrando 
"graus" e o operador estiver pensando em "mm" ou "polegadas". 
 
O procedimento começa mostrando "Atual" e "Novo" como exemplo de valores. 
Pressionar  ou  para destacar o tipo de parâmetro de medição. 
Pressionar "Introduza Item Selecionado". A tela "Selecione Formato e Unidades" 
aparecerá. Esta tela permite que as unidades e formatos sejam selecionados para o 
tipo de parâmetro destacado. 
As unidades e formatos para o tipo de parâmetro são selecionados nesta tela 
destacando a unidade desejada, então pressionar "OK". 
Se o formato selecionado for fracional, uma terceira seleção precisa ser feita, da 
mesma maneira, para selecionar se as frações precisam ser reduzidas. 
Quando a escolha final for feita, a tela se fecha. O novo exemplo para o tipo de 
parâmetro representa a configuração escolhida. 
Destacar outro tipo de parâmetro e continuar ajustando as unidades e formatos para 
todos os tipos de parâmetros.  
Pressionar "Introduza Nova Configuração" para aceitar os novos ajustes. A tela se 
fecha. Se as unidades foram ajustadas a partir da tela "Preparação do 
Computador", então as novas unidades de medida e formatos permanecerão ativas 
até que sejam alteradas novamente, ou seja, a nova configuração não é perdida 
quando o sistema é desligado. 
 
15- Marca Padrão das Anilhas Traseiras  
 
A tela "Seleção da Marca de Anilha Traseira" define a marca da anilha/cunha 
traseira padrão que irá aparecer automaticamente. 

(Figura 27) 
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16- Imagem do Tamanho da Anilha Traseira  
 
A tela "Ajuste o Tamanho da Imagem da 
Anilha" mostra o tamanho real da anilha traseiro 
usado (fig. 28). 
Pressionar "Altere a Cor da Anilha" e/ou "Altere 
a Marca da Anilha" para fazer a tela mostrar um 
exemplo da nova anilha. 
Pressionar "Torne a Anilha Mais Larga" ,"Torne 
a Anilha Mais Estreita", "Torne a Anilha 
Menor", ou "Torne a Anilha Maior" para ajustar 
o tamanho da anilha. Segurar a amostra da anilha 
sobre a tela para conferir o tamanho da anilha 
mostrada. 
Pressionar "OK" para aceitar o tamanho mostrado na tela. 
 
17- Seleção das Medições do Caster 
 
A tela "Seleção das Medições de Caster" fornece as medidas de Caster padrão, 
inclinação do eixo esterçado (KPI), e Ângulo Incluído (AI). 
Se um veículo necessitar de mais medidas além das medidas padrões, a tela 
"Medidas Secundárias" pode ser acessada durante o procedimento de 
alinhamento. 
 
18- Programa de Atualização do Sensor 
 
A tela "Programa de Atualização do Sensor" permite a que o software do sensor 
seja atualizado. 
Para o uso de um técnico especializado. 
 
19- Seleção de Canal sem Fio (Wireless) 
 
A tela "Seleção de Canal sem Fio" permite que o canal sem fio seja ajustado ao 
microcomputador, sensores wireless e controle remoto. 
 
20- Definir Data e Hora 
 
A tela "Definir Data e Hora" permite que a data e a hora local sejam ajustadas. 
Entrar com a data e hora corretas usando o teclado e o mouse. Pressionar "OK" 
para aceitar as configurações. 
 
21- Instruções de Compensação  
 
A tela "Instruções de Compensação" mostra as instruções quando uma 
compensação por rolamento com garras autocentrantes e refletores HS400 estiver 
sendo realizada. (não utilizada para refletores HS200L). 
 

(Figura 28) 
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7.4. CUSTOMIZAÇÃO DA TELA INICIAL 
 
A tela inicial pode ser customizada através do uso de um arquivo armazenado em 
um pen-drive conectada a uma porta USB. 
Criar uma logo customizada no seguinte formato: 

• Formato PNG (Portable Network Graphic);  
• Nomeado exatamente como "logo.png", em letras minúsculas;  
• Dimensões de 640 pixels de largura por 480 pixels de altura com 256 cores. 

Colocar o arquivo no diretório raiz (root) do pen-drive. 
Conectar o pen-drive em uma porta USB do microcomputador. 
A logo customizado deve aparecer na tela inicial do software. 
 
 
8. INFORMAÇÕES DAS OPERAÇÕES DETALHADAS 
 
8.1. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO 
 
A tela "Especificações do veículo" mostra a 
identificação do veículo e suas especificações de 
alinhamento (fig. 29). 
 
Usar esta tela para: 

• Ver a identificação do veículo. 
• Ver as especificações do veículo. 
• Editar ou inserir manualmente especifi-

cações do veículo. 
Outras telas estão disponíveis a partir desta tela 
para os seguintes propósitos: 

• Para buscar especificações de veículos da memória do programa. 
• Para ajustar as unidades e formatos das especificações e medidas. 

 
Sobre as especificações  
 
As especificações para um parâmetro de alinhamento incluem o seguinte:  

• O valor da especificação (o valor indicado para o alinhamento). 
• As tolerâncias (os desvios permitidos da especificação para o valor). 

 
Especificações “Simétricas” têm tolerâncias positivas (+) e negativas (-) 
equivalentes. A tolerância permite um desvio equivalente para cada lado em relação 
ao valor padrão. Isso permite que um valor individual seja inserido para ser usado 
com ambas as tolerâncias (+) e (-).  
Por exemplo, uma especificação de Camber pode ser: 
1,0º +/- 0,5º 
Que permite uma variação de 0,5º até 1,5º dentro do valor padrão de 1,0º. 
A tela mostrada na Figura 29 usa o formato simétrico. 
 

(Figura 29) 
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Especificações "Assimétricas" tem tolerâncias positivas (+) e negativas (-) não-
equivalentes, ou seja, a tolerância NÃO permite um desvio equivalente para cada 
lado em relação ao valor padrão. Isso exige que dois valores sejam inseridos para 
as tolerâncias. 
Por exemplo, uma especificação de Camber pode 
ser: 
1,0º + 1,0º - 0,5º 
Que permite uma variação de 0,5º até 2,0º dentro 
do valor padrão de 1,0º. Se a tela anterior for 
alterada para o formato Assimétrico, a tela 
aparece com na Figura 30. 
Os dois tipos de formatos (simétrico e 
assimétrico) podem ser alternados pressionando 
"Tolerâncias Simétricas" e "Tolerâncias 
Assimétricas". 
 
OBS.: Se o formato for assimétrico e as tolerâncias (+) e (-) não forem equivalentes 
para pelo menos 1 par de tolerâncias, a tela não pode ser mudada para o formato 
simétrico. Se isso ocorrer, então o botão "Tolerâncias Simétricas" ficará cinza e 
não responderá. 
 
Grupos Primários, Secundários e de Especificações Simétricas.  
 
As especificações e Tolerâncias são mostradas em três diferentes grupos: 

• Especificações primárias são as usuais especificações e tolerâncias para 
Camber, Caster, Convergência Total e Ângulo de Impulso. 

• Especificações secundárias são as especificações e tolerâncias para KPI, 
Divergência em Curva e Ângulo Máximo de Esterçamento. 

• Especificações Simétricas são Set Back, Distância entre Eixos, Largura do 
Caminho e Desvios laterais. 

 
Qualquer grupo pode ser selecionado ao pressionar "Mostrar Especificações 
Secundárias", "Mostrar Especificações Simétricas" e "Mostrar Especificações 
Primárias". 
 
Detalhes das Especificações  
 
- As especificações e tolerâncias da Convergência Individual são obtidas dividindo 
pela metade as especificações e tolerâncias da Convergência Total 
correspondente, por isso não aparece nenhum campo de entrada para valores de 
Convergência Individuais.  
- As especificações de Camber Cruzado e de Caster Cruzado são zero e não 
podem ser mudadas, por isso não existe nenhum campo de entrada para esses 
valores. 
- As tolerâncias de Camber Cruzado e de Caster Cruzado são sempre tratadas 
como tolerâncias simétricas, por isso existe somente um campo de entrada para 
cada um desses valores, mesmo quando o formato assimétrico for mostrado.  
- A especificação do Ângulo de Impulso é zero e não pode ser alterada, por isso 
não existe nenhum campo de entrada para este valor. 

(Figura 30) 
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- A tolerância do Ângulo de Impulso é sempre tratada como uma tolerância 
simétrica, por isso existe somente um campo de entrada para este valor, mesmo 
quando o formato assimétrico for mostrado.  
- As especificações e tolerâncias do Ângulo de Impulso são obtidas adicionando as 
especificações e tolerâncias correspondentes para KPI e Camber, por isso não 
aparece nenhum campo de entrada para esses valores.  
- A especificação de Referência de Curva é o valor usado como o Alvo de viragem 
quando se estiver medindo a Divergência em Curvas. Um valor negativo significa 
que "este é o alvo para o esterçamento da roda de dentro" enquanto um valor 
positivo significa que "este é o alvo para o esterçamento da roda de fora". 
- A especificação da Diferença em Curva à Esquerda é a especificação para a 
diferença de convergência entre as rodas quando elas estiverem esterçadas para a 
esquerda durante a medição da Divergência em Curvas. A especificação da 
Diferença em Curva à Direita é a especificação para a diferença de convergência 
entre as rodas quando elas estiverem esterçadas para a direita. Em cada caso, a 
especificação é aplicada quando as rodas estiverem esterçadas para o ângulo da 
Referência de Curva, como explicado acima. Note que as tolerâncias 
correspondentes são mostradas na tela como sendo comuns para ambas as 
especificações. 
- A especificação da Viragem Máxima à Esquerda – Lado Esquerdo é a 
especificação para a roda esquerda quando as rodas estiverem esterçadas para o 
lado esquerdo durante a medição dos Ângulos Máximos de Esterçamento. A 
especificação da Viragem Máxima à Direita – Lado Esquerdo se aplica quando a 
roda esquerda estiver esterçada para o lado direito. Especificações similares são 
usadas para a roda direita. Note que as tolerâncias correspondentes são mostradas 
no display como sendo comuns a todas as quatro especificações. 
- A especificação do Set Back é zero e não pode ser alterada, por isso não existe 
nenhum campo de entrada para este valor. 
- A tolerância do Set Back é sempre tratada como uma tolerância simétrica, por isso 
existe somente um campo de entrada para este valor, mesmo quando o formato 
assimétrico for mostrado.  
- As especificações da Distância entre Eixos e da Largura do Caminho são 
inseridas como distâncias, e a elas não se aplicam tolerâncias. Esses valores são 
usados para computar as Diferenças da Distância entre Eixos, Diferenças de 
Distância da Largura do Caminho, Distâncias de Set Back e Distâncias de 
Desvios Laterais das medições angulares correspondentes.   
- As especificações e tolerâncias da Diferença da Distância entre Eixos, Diferença 
da Largura do Caminho, Desvio Lateral Esquerdo, e Desvio Lateral Direito são 
inseridos como ângulos. As medições correspondentes são explicadas mais adiante. 
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Buscando Especificações  
 
A tela "Buscar Especificações" permite abrir as especificações do veículo salvo. 
Esta tela é mostrada ao pressionar "Mostrar Bancos Dados Espec." na tela 
"Especificações do Veículo". 
O procedimento começa mostrando uma lista de fabricantes de veículos. Rolando o 
mouse sobre as opções também terá uma seleção para "Especificações de 
Cliente" inserido pelo técnico e armazenado no alinhador. Para mais informações se 
referir à seção "Recuperando Especificações de Cliente". 
 
 
Pressionar  ou  para destacar o 
fabricante do veículo a ser alinhado, ou 
pressionar  ou  para mover toda a 
página de uma vez (fig. 31).  
 
Pressionar "OK" para selecionar o fabricante. A 
tela muda para mostrar os modelos e anos dos 
veículos disponíveis para o fabricante 
selecionado. 
 
 
 
Novamente, pressionar  ou  para 
destacar o modelo e o ano do veículo a ser 
alinhado, ou pressionar  ou  para 
mover toda a página de uma só vez (fig. 32). 
Pressionar "OK" para selecionar o modelo e o 
ano, quando então as especificações são 
buscadas. 
 
 
 
Especificações podem ser buscadas a qualquer 
hora durante o alinhamento. As especificações 
buscadas substituem todas as especificações que 
estão sendo mostradas na tela "Especificações 
do Veículo" (fig. 33). 
Se a unidade de convergência for em "polegadas 
@ diâmetro referência" ou "mm @ diâmetro 
referência", e o banco de dados não tiver o 
diâmetro referência requerido, então um campo 
para inserir manualmente o diâmetro referência 
aparecerá antes da busca das especificações. 
 
OBS.: Embora o banco de dados para as Especificações de Fábrica seja extenso, 
alguns fabricantes e/ou modelos específicos podem não estar incluídos. Se 
necessário, localizar as informações para alinhamento no manual do veículo e inserir 
manualmente as suas especificações na tela "Especificações do Veículo", como 
descrito a seguir. 

(Figura 32) 

(Figura 33) 

(Figura 31) 
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Editando e Salvando Especificações  
 
Especificações podem ser inseridas ou editadas manualmente na tela 
"Especificações do Veículo". As razões para isso são:  

• As especificações para o veículo não podem ser encontradas no banco de 
dados do programa; 

• As especificações devem ser alteradas das apontadas pelo banco de dados. 
 
Usar o procedimento seguinte para editar ou 
inserir um valor de especificação ou tolerância: 
Pressionar "Selecione o Próximo Valor" ou usar 
o mouse para avançar o campo de entrada para o 
local do valor. Com o mouse, mover o cursor 
sobre o campo desejado e pressionar o botão 
esquerdo (fig. 34). Digitar o novo valor. 
 
OBS.: Se um valor de especificação ou tolerância 
for editado, a identificação do veículo buscada do 
banco de dados será removida da tela. Somente 
especificações inalteradas são identificadas como sendo encontradas no banco de 
dados. 
 
Especificações podem ser inseridas nos formatos seguintes:  

• Números inteiros; • Números decimais; 
• Frações; • Graus e minutos; 
• Números inteiros e frações. 

 
Especificações e tolerâncias podem ser mudadas a qualquer hora durante o 
alinhamento. Simplesmente ir para a tela de "Especificações do Veículo" e mudar 
o valor necessário. As regras para digitar os valores são as seguintes: 
 
Usar a tecla de “espaço” para separar números inteiros e frações. 
Por exemplo, 2 1/2 seria inserido da seguinte forma: 
Pressionar “2”, “espaço”, “1”, “/”, “2” e "Inserir Valor". 
 
Usar a tecla de “espaço” para separar graus e minutos.  
Por exemplo, 2º15' seria inserido da seguinte forma: 
Pressionar “2”, “espaço”, “1”, “5” e "Inserir Valor". 
 
Se a especificação de graus e minutos é menor que 1º, inserir um "0" para graus. 
Por exemplo, 6' seria inserido da seguinte forma: 
Pressionar “0”, “espaço”, “6” e "Inserir Valor". 
 
OBS.: Tolerâncias não podem ter valor igual a 0. O sistema não aceitará tolerância 
igual a zero. 
Tolerância precisam ser positivas. O sistema não aceitará tolerâncias negativas. 
Presume-se que as especificações sejam positivas a menos que o sinal negativo (-) 
seja digitado antes do valor da especificação. 
Para mudar as unidades do display (graus, polegadas, minutos, etc.), referir-se a 
seção "Selecionando Unidades de Display". 

(Figura 34) 
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Armazenando "Especificações do Cliente" 
 
O programa pode armazenar especificações de veículos inseridos e nomeados pelo 
usuário. Especificações podem ser criadas ou modificadas para veículos que foram 
modificados, tais como carros "Tunados", ou veículos que tem requerimentos 
específicos, tais como veículos carregados. 
Essas especificações podem ter duas formas: 

• Elas podem ser manualmente inseridas na tela de Especificação em Branco. 
Para obter esta tela, pressionar "Cancelar" para sair da tela de busca por 
especificações. 

• Elas podem ser derivadas de uma especificação de fábrica buscando e então 
editando a especificação do veículo. 

 
Essas especificações são armazenadas em um banco de dados separado. Esse 
banco de dados para especificações de usuário tem espaços para 100 novas 
especificações. Quando a entrada 101º for inserida o sistema pedirá para deletar 
uma outra especificação ou a mais antiga especificação inserida. 
 
Para armazenar uma especificação:  
Completar um campo de especificação ou editar 
uma especificação existente. 
Quando as especificações estiverem prontas para 
serem armazenadas, pressionar "Memorizar nas 
Espec. Cliente" para que a tela "Memorize 
Especificações” apareça. 
Usar o teclado para inserir o nome apropriado 
para identificar esta especificação salva para ter 
como referência futuramente (fig. 35).  
Pressionar “OK” para salvar. 
As especificações do usuário serão salvas em um banco de dados separado. Essas 
especificações não se relacionam com as especificações do banco de dados 
padrão. 
 
Buscando Especificações do Cliente  
 
O sistema pode armazenar especificações inseridas pelo usuário em adição àquelas 
contidas no banco de dados do programa. Essas especificações podem ser 
buscadas e usadas durante um alinhamento. 
Para buscar essas especificações a tela “Buscar Especificações” deve estar sendo 
mostrada no momento.  
Pressionar “Especificações do Cliente” para 
mostrar uma lista de especificações inseridas 
pelo usuário (fig. 36).  
Pressionar  ou  para destacar a 
especificação desejada e pressionar “OK”. 
 
Então as especificações do veículo serão 
carregadas do banco de dados do usuário. 
Quando as especificações tiverem sido buscadas, 
a tela mudará para mostrar tais especificações. 

(Figura 35) 

(Figura 36) 
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Reduzindo Tolerâncias das Especificações  
 
Tolerâncias muito altas podem permitir um alinhamento pouco preciso, enquanto 
tolerâncias muito pequenas podem tornar os ajustes muito difíceis. Reduzir certas 
tolerâncias para pequenos valores pré-definidos usando uma única tecla. Utilizar o 
procedimento a seguir: 
Pressionar “Reduzir Tolerâncias”  
• Tolerâncias do Camber frontal e traseiro são reduzidos em +/- 0,25º (15’), (1/4º). 
• Tolerância do Caster frontal é reduzido em +/- 0,50º (30’), (1/2º). 
• Tolerâncias da Convergência Total frontal e traseira são reduzidas em +/- 0,06" 

(1/6", 0,13º ou 1,5mm dependendo das unidades de convergência selecionadas). 
 
OBS.: Somente tolerâncias maiores que essas serão reduzidas, e também as 
tolerâncias recomendadas pelos fabricantes não podem ser excedidas. Somente 
tolerâncias são alteradas, as especificações não são alteradas. 
 
Imprimindo as Especificações  
 
As especificações do veículo são impressas junto com as medições do alinhamento 
da tela “Relatório do Alinhamento Impresso”. Ver a seção “Imprimindo as 
Medições”. 
 
Visualizando as Condições de Alinhamento Requeridas 
 
A tela “Requer Condições de Alinhamento” 
ilustra as condições dos veículos requeridas pelo 
fabricante para um alinhamento correto (fig. 37). 
Também mostra qualquer ilustração de ajuste 
disponível para aquele veículo. 
Essa tela é mostrada automaticamente depois 
que as especificações do veículo forem 
carregadas, se tais ilustrações forem disponíveis 
para o veículo selecionado. A tela também é 
mostrada quando “Ilustre Ajustes” é pressionado 
nas telas "Especificações do Veículo" ou 
"Medidas e Ajustes do Veículo".  
 
Pressionar  ou  para mostrar as próximas ilustrações ou as anteriores. O 
botão  não aparece quando a primeira ilustração estiver sendo mostrada, e 

 não aparece quando a ultima ilustração estiver sendo mostrada. 
A qualquer momento ou depois que todas as telas “Requer Condições de 
Alinhamento” tiverem sido visualizadas, pressionar “OK” que a tela 
"Especificações do Veículo" aparecerá.  
 

(Figura 37) 
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Selecionando Especificações pela Altura do Veículo  
 
A tela "Especificações Alturas do Veículo" 
permite o ajuste de certas especificações 
inserindo algumas medidas de altura do veiculo 
(fig. 38).  
Se as especificações de altura estiverem 
disponíveis para o veículo selecionado, as telas 
“Requer Condições de Alinhamento” e 
"Especificações Alturas do Veículo" 
aparecerão automaticamente explicando as 
medições de altura do veículo. As telas também 
são mostradas quando "Especificações Alturas 
do Veículo” for pressionado na tela "Especificações do Veículo". 
 
OBS.: O botão para “Especificações Alturas do Veículo” não aparece ou aparece 
em cinza apagado se o veiculo selecionado no momento não possuir tais 
especificações. 
 
Para ajustar as especificações pela altura do veículo, veja as ilustrações na tela 
“Requer Condições de Alinhamento” para determinar como as medições devem 
ser feitas. Pressionar  ou  para mostrar as ilustrações anteriores ou as 
seguintes, respectivamente. O botão  não aparece quando a primeira ilustração 
estiver sendo mostrada, e  não aparece quando a ultima ilustração estiver 
sendo mostrada. 
Depois que todas as telas “Requer Condições de Alinhamento” tiverem sido 
visualizadas, pressionar “OK” que a tela “Especificações Alturas do Veículo" 
aparecerá.  
Digitar a primeira medição de altura do veículo e pressionar "Próximo Valor". O 
valor é então inserido e o campo avança para o próximo valor. A tecla “Tab” ou o 
cursor do mouse também podem ser usados para avançar os campos de valores. 
Digitar os outros valores da mesma forma. 
Pressionar “OK” para aceitar os valores.  
O sistema determinará as especificações correspondendo às medições da altura do 
veículo e entrará com aquelas especificações na tela "Especificações do Veículo". 
 
É recomendando medir e digitar ambos os 
valores dos lados esquerdo e direito para uma 
altura particular do veículo. O sistema então fará 
uma média entre os dois valores. Se for digitado 
somente o valor de um dos lados, o sistema 
mostrará o aviso da Figura 39. 
 
ATENÇÃO: Se ambos os lados do veículo não 
forem medidos, e ainda se o veículo não estiver 
carregado igualmente ou tem molas gastas, 
valores incorretos podem ser inseridos. 
 
Se o aviso aparecer, apertar “Cancelar” para continuar editando os valores. 
Pressionar “OK” para usar qualquer que sejam os valores inseridos. 

(Figura 38) 

(Figura 39) 
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Se os valores inseridos estiverem fora da margem 
permitida, será mostrado o aviso da Figura 40. 
Se depois que esse aviso aparecer for 
pressionado “Cancelar”, os valores podem ser 
editados. Pressionar “OK” para usar aqueles 
valores que estão dentro da margem permitida. 
 
ATENÇÃO: Se forem inseridos valores fora da 
margem permitida, certas especificações não 
serão consideradas 
 
 
8.2. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 
 
Inserindo a Identificação do Cliente 
 
A Tela "Introduza a Identificação do Cliente” 
(fig. 41) fornece informações detalhadas a serem 
associadas com uma Ordem de Serviço 
específica e para ser incluído na impressão do 
relatório. 
Os campos das informações do cliente são 
mostrados durante a preparação do computador. 
Ver no capítulo 7, "Configuração do Alinhador" 
para instruções completas. 
Usar o teclado para inserir as informações do 
cliente. 
Avançar ao próximo campo com o mouse ou usando o botão . 
Continuar até que todos os campos estejam preenchidos. 
Pressionar “OK” para salvar as informações. 
 
Gerenciamento de Serviços 
 
Esse gerenciador fornece um banco de dados para salvar as Ordens de Serviço, 
Identificação dos Clientes e Identificação dos Veículos. O gerenciamento de serviços 
também fornece métodos para armazenar e buscar Identificações de Clientes e 
Veículos. 
 
ATENÇÃO: O alinhador deve estar desligado quando o drive USB for instalado ou 
removido. O PA100 não suporta o sistema "plug and play”. 
 
OBS.: Um Drive USB é necessário para 
armazenar e buscar informações do banco de 
dados do Gerenciador de Serviços, como uma 
Ordem de Serviço, por exemplo. 
 
Com o microcomputador desligado, inserir um 
pendrive em um dos slots das portas USB 
localizadas em cima da placa mãe. Então ligar o 
alinhador (fig. 42). 

(Figura 40) 

(Figura 41) 

(Figura 42) 
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Armazenando uma Ordem de Serviço no Banco de Dados de Gerenciamento 
de Serviços  
 
Para criar um arquivo no banco de dados de 
gerenciamento de serviços, pressionar a tecla  
(Esc) localizada no lado esquerdo do teclado. 
 
A partir da tela de “Confirmação”, pressionar 
"Salvar Ordem de Serviço" (fig. 43). 
A identificação do cliente, do veículo, e as 
medições coletadas durante o alinhamento são 
salvas no Drive USB e a tela retorna a tela inicial. 
 
 
 
Buscando Informações do Cliente do Gerenciador de Serviços 
 
OBS.: Um Drive USB precisa estar instalado para usar esse recurso. 
 
Na tela "Introduza a Identificação do Cliente", pressionar "Buscar Ordem de 
Serviço" para abrir a próxima tela. 
A tela "Selecionar Ordem de Serviço" mostra os 
arquivos salvos no gerenciador de serviços. Os 
arquivos individuais são identificados através dos 
quatro campos escolhidos durante a configuração 
do aliinhador (fig. 44). 
As Ordens de Serviços buscadas podem ser 
listadas organizando o banco de dados por 
qualquer um dos quatro campos. Pressionar 
"Classifica Coluna 1" "Classifica Coluna 2" 
"Classifica Coluna 3" ou "Classifica Coluna 4" 
para organizar as Ordens de Serviço. 
Uma vez que a Ordem de Serviço desejada ou o cliente seja localizado, pressionar 

 ou  para destacar o arquivo desejado (texto muda para branco) e então 
pressionar "Ver Ordem de Serviço". 
 
OBS.: A informação do cliente pode ser alteradas 
depois que for importada para a Ordem de 
Serviço presente. A informação do cliente contida 
na Ordem de Serviço buscada não pode ser 
alterada. 
 
Depois de confirmar que a Ordem de Serviço está 
correta, pressionar "Copiar Identif. do Cliente" 
para importar o cliente armazenado (fig. 45). A 
tela "Introduza a Identificação do Cliente" 
aparecerá com a informação do cliente copiada e 
posicionada nos campos apropriados. 

(Figura 43) 

(Figura 44) 

(Figura 45) 
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8.3. REFLETORES 
 
Montando os Refletores nas Garras 
 
Os refletores devem ser montados nas garras 
antes que estas sejam colocadas nas rodas do 
veículo (fig. 46). Em alguns casos, pode ser mais 
fácil montar as garras antes, sem os refletores 
estarem montados. Ambos os métodos podem 
ser usados. 
 
ATENÇÃO: Ao montar o refletor na garra, apertar 
o parafuso o máximo possível para evitar folgas. 
(NÃO UTILIZAR FERRAMENTAS DE APERTO, 
SOMENTE AS PRÓPRIAS MÃOS). 
 
Posicionar a garra no centro da roda usando o pino centralizador e nivelar tendo 
como referência as bolhas de nível da Garra Flash.  
Inserir o pino central do refletor na cavidade centra da garra e travar o manipulo 
nivelando o refletor de acordo com o nível de bolha do mesmo. 
 
ATENÇÃO: Ambos a garra e o refletor devem estar instalados firmemente, do 
contrário poderão existir folgas no conjunto que causarão erros de medição durante 
o alinhamento. 
 
OBS.: Usando garras autocentrantes, os refletores não devem ser reposicionados 
na garra durante o alinhamento. 
Se o refletor ou garra forem removidos da roda durante o alinhamento, o refletor que 
for instalado novamente deverá ter a deformação compensada. 
 
Compensação da Deformação para Garras Autocentrantes 
 
Os refletores baseados em câmeras devem ser compensados para eliminar 
possíveis erros em medidas de ângulos causados por variações de deformação da 
roda, quando utilizando garras autocentrantes. 
A configuração padrão de alinhamento é a compensação por deslocamento. 
“Compensação Rodas Elevadas” deve ser selecionada a partir da tela de 
compensação. Quando usar este método, os refletores devem ser compensados em 
qualquer ordem, entretanto, algumas precauções devem ser tomadas: 

• Se um refletor for removido da roda, este refletor deve ser compensado 
novamente quando for reinstalado. Os outros refletores não precisam ser 
compensados novamente. 

• Quando compensar os refletores montados nas rodas de tração do veículo, 
deixar a transmissão no ponto morto (neutro). 

• Os pinos trava devem estar colocados nas Plataformas Orbitais antes de 
realizar a compensação, empurrando o veículo para trás e em seguida 
trazendo-o à posição inicial, conforme orientação das telas. 

(Figura 46) 
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Inspecionar o Veiculo Antes de Iniciar o Alinhamento 
 

Procurar no veículo por folgas e peças desgastadas que possam evitar um 
alinhamento apropriado. 
O programa Pro-Align irá notificar o operador se o veículo tiver uma Convergência 
Total excessiva. Convergência Total excessiva é uma boa indicação de folgas ou 
partes danificadas.  
Não realizar o procedimento se o veículo tiver pneus "desemparelhados" ou fora de 
centro. Mudar para planos irregulares no software Pro-Align para compensar pneus 
desemparelhados durante o alinhamento.  
Calibrar a pressão dos pneus adequadamente antes de realizar o procedimento. 
Mudar para planos irregulares no software Pro-Align para compensar pneus 
descalibrados durante o alinhamento. Entretanto, o desempenho do veículo ainda 
sofrerá significativamente com pneus descalibrados. 
 
Procedimentos para Compensação das Rodas 
 
Manter as rodas na posição reta à frente, como normalmente as rodas dianteiras 
ficam ao movimentar o veículo sobre a rampa. 
O software Pro-Align notificará o operador se o veículo não estiver com o volante na 
posição reta à frente. A tela “Centralizar Rodas” aparece e ajuda o operador a 
centralizar as rodas. 
Observar se a posição do volante muda enquanto o veículo é movimentado. Se uma 
mudança na posição do volante for notada, compense novamente usando uma 
Trava de Volante. 
Mover o veículo pela roda traseira esquerda, a fim de evitar mudanças de altura e 
direção. 
 
Compensando a Deformação 
 
As câmeras são ajustadas tendo como padrão de 
compensação da deformação o deslocamento do 
veículo. Com esse padrão pré-ajustado no 
software, a tela de compensação aparecerá 
automaticamente. A compensação é realizada 
usando os gráficos de barras (fig. 47). 
 
OBS.: Se estiver utilizando Garras Flash, 
pressionar "Use Adaptadores Especiais" para 
pular a Compensação da Deformação 
 
Verificar se os pinos trava estão colocados nas Plataformas Orbitais.  
 
Posicionar a trava de pneu a aproximadamente 40 centímetros atrás da roda traseira 
esquerda, para limitar o deslocamento do veículo. 
Manter as rodas na posição reta á frente. 
Fixar as garras e os refletores nas rodas, caso elas ainda não estejam fixadas. 
 

(Figura 47) 
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OBS.: Uma vez que os refletores estejam nivelados (para compensação), eles não 
devem ser nivelados novamente durante o alinhamento. Se o refletor for removido 
da roda ou da garra durante o alinhamento, este deve ser nivelado e compensado 
novamente, usando “Compensação Rodas Elevadas”. 
Começando o procedimento de compensação por deslocamento, remover qualquer 
outra compensação prévia que tenha sido realizada nos refletores. 
 
ATENÇÂO: É recomendando mover o veículo através do pneu traseiro esquerdo. 
Não empurrar ou puxar o veículo pelos pneus dianteiros (eixo de direção) durante a 
compensação por deslocamento. Não empurrar ou puxar o veículo por spoilers, 
saias laterais ou frontais, ou outro acessório qualquer. 
 
A tela da Figura 48 orienta o deslocamento do 
veículo para trás.  
Soltar o freio de mão e colocar a transmissão em 
neutro.  
Deslocar o veículo para trás até que o gráfico de 
barra fique verde.  
 
OBS.: Um veículo com pneus de 28" (71 cm) de 
diâmetro precisará de aproximadamente 12" - 14" 
(30 a 36 cm) de movimentação. Pneus com 
diâmetro menor precisarão de menos 
movimentação, enquanto veículos com pneus maiores precisarão de mais 
deslocamento. 
Não é necessário que a seta do gráfico de barra atinja exatamente a linha central do 
gráfico, basta que o gráfico fique verde para o software efetuar a leitura. 
 
Parar o deslocamento do veículo para trás assim que o gráfico de barra fique verde. 
Depois de um momento parado a seta desaparecerá. 
Quando a seta do gráfico de barra reaparecer, movimentar o veículo de volta à 
frente (fig. 49) até que os gráficos fiquem novamente verdes (fig. 50). 
 
 

        
 
Quando todos os quatro refletores tiverem sido compensados, acionar o freio de 
mão do veículo e colocar a transmissão em P, se for automática. Em veículos de 
transmissão manual, a marcha deve ser colocada em neutro (ponto morto).  
Colocar as travas à frente e atrás do pneu esquerdo traseiro para evitar que o 
veículo se desloque. 

(Figura 48) 

(Figura 49) (Figura 50) 
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OBS.: O procedimento de compensação de deformação por deslocamento deve 
terminar com o veículo na posição certa para que o alinhamento seja feito. Não é 
permitido girar os refletores depois que o procedimento for finalizado. 
 
 
Depois que as rodas tiverem sido compensados, 
a tela “Medidas e Ajustes do Veículo” aparecerá 
(fig. 51). 
 
Se ainda não estiver pronto, travar as rodas, 
então remover os pinos das plataformas.  
A compensação da deformação por deslocamento 
está completa. 
 
 
8.4. MEDIÇÕES DO VEÍCULO  
 
A tela "Medidas e Ajustes do Veículo" mostra as medidas do veículo (fig. 52).  
Pressionar “Gráfico de Barras” para ver e ajustar as medidas (fig. 53). 
 

 

        
 
Esta tela com gráficos de barras é usada para: 

• Ver as medidas de alinhamento do veículo. 
• Comparar as medidas de alinhamento com as especificações correspondentes. 
• Ajustar o alinhamento de acordo com as especificações. 

 
Outras telas em “Próximos Gráficos” são disponíveis a partir desta tela para: 

• Medir Caster, KPI, e Ângulo Incluído. 
• Medir Set Back e outros Ângulos Simétricos. 
• Medir Ângulos de Divergência em Curva. 
• Medir Ângulo Máximo de Viragem (esterçamento) de volante. 
• Salvar medidas anteriores. 
• Erguer os eixos. 
• Ajustar Camber traseiro e Convergência usando anilhas (calços) de contato. 
• Ajustar Camber dianteiro e Caster usando anilhas. 
• Ajustar Camber e Caster dianteiros usando calços  
• Ajustar Convergência dianteira usando o método WinToe. 

 

(Figura 51) 

(Figura 52) (Figura 53) 
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Esta tela mostra um campo acima dos botões de atalho identificando qualquer ajuste 
especifico disponível para o veículo buscado do banco de dados. Alguns exemplos 
de ajustes: 

• Ajustes com anilhas dianteiras, traseiras. 
• Ajustes com calços dianteiros, traseiros. 
• Ajustes dianteiros com WinToe. 

 
Sobre Medições de Alinhamento 
 
As medidas de alinhamento são lidas pelas câmeras e podem ser comparadas as 
suas especificações e tolerâncias correspondentes. Elas podem ser mostradas em 
dois diferentes formatos: 

• Medidas são mostradas numericamente (fig. 54). O valor pode 
indicar o valor atual medido "ajuste para valor atual" ou a 
diferença entre o valor medido e o valor especificado "ajuste a 
zero".  

• Os gráficos de barra são mostrados em um formato gráfico em comparação 
das tolerâncias com a diferença entre os valores medidos e os especificados. 
Abaixo do gráfico de barra, um número mostra o valor atual medido "ajuste 
para valor atual" ou a diferença entre o valor medido e o valor especificado pelo 
fabricante "ajuste a zero". 

 
Detalhes das Medidas 

 
Um valor em vermelho indica que o valor está fora da tolerância, verde indica que o 
valor está dentro da tolerância. Um valor em preto indica que não existe tolerância 
ou especificação para aquele valor; desta forma, o valor não é comparado a 
qualquer especificação.  
Os valores de "Camber Cruzado" são as diferenças entre as medidas do Camber 
esquerdo e direito no mesmo eixo. 
O valor de "Caster Cruzado" é a diferença entre as medidas do Caster esquerdo e 
direito no mesmo eixo. 
Um valor negativo de Convergência indica que a roda está "para fora" (divergência). 
Um valor negativo de Ângulo de Impulso significa que os pontos da linha de impulso 
estão para a esquerda da linha central. 
Os valores de Ângulo incluído são os valores fixos medidos durante o procedimento 
de medição de ângulo de Caster/ KPI/ Ângulo Incluído. 
"Diferença do Ângulo em Curva" é valor fixo medido durante o procedimento de 
medição da divergência em curvas. A roda com o refletor é esterçada até a 
especificação da Referência de Curva, ao passo que a "Diferença de Ângulo em 
Curva" é medida como a diferença entre os ângulos de Convergência esquerdo e 
direito. O valor "esquerdo" é medido quando as rodas são esterçadas para o lado 
esquerdo, e o valor "direito" é medido quando as rodas são esterçadas para o lado 
direito. 
"Esterçamento Máximo à Esquerda" é o valor fixo medido durante o procedimento de 
medição do Ângulo Máximo de Esterçamento (viragem). As rodas são esterçadas ao 
máximo possível à esquerda, ao passo que os ângulos de convergência esquerdo e 
direito são medidos. O valor "esquerdo" é medido na roda esquerda, e o valor 
"direito" é medido na roda direita. O valor do "Esterçamento Máximo à Direita" é 
medido similarmente, porém quando as rodas são esterçadas ao máximo à direita. 

(Figura 54) 
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As especificações e tolerâncias da Diferença da Distância entre Eixos, Diferença da 
Largura do Caminho, Desvio Lateral Esquerdo e Direito são medidas como ângulos. 
As distâncias correspondentes são computadas a partir dos ângulos medidos e das 
especificações para a Distância entre Eixos e Largura do Caminho. Essas medições 
são explicadas mais adiante. 
 
Mostrando Medições  
 
Se a tela de "Medições e Ajustes do Veículo" 
estiver mostrando gráficos de barra, pressionar 
"Mostrar Medidas “Anteriores”" para mudar 
para o formato de medições.  
Quando mostrado no formato "Ajuste ao Valor 
Atual", esta tela é normalmente usada para ver 
as condições de alinhamento atuais do veículo 
(fig. 55).  
 
 
 
Quando mostrado no formato "Ajuste a Zero", 
esta tela é normalmente usada para fazer ajustes 
ao veículo (fig. 56). Você pode alternar entre o 
formato "Ajuste a Zero" e "Ajuste para Valor 
Atual" pressionando "Ajuste a Zero" e "Ajuste 
para Valor Atual". 
 
ATENÇÃO: Não confunda o formato "Ajuste a 
Zero" com "Ajuste para Valor Atual". As telas 
são diferente para evitar isso. Note que o ícone 
"Ajuste a Zero" aparece no canto superior direito 
quando este formato é usado. 
 
OBS.: Essas medidas não devem ser usadas para diagnosticar ou ajustar o veículo 
até que ele seja abaixado, chacoalhado, e as rodas estejam na posição reta à frente. 
 
Grupos de Medidas Primárias, Secundárias e Simétricas  
 
Quando as medidas estiverem sendo mostradas no formato "Ajuste para Valor 
Atual", as medidas de alinhamento são mostradas em três diferentes grupos: 
1- Medidas Primárias são Camber, Caster, Convergência e Ângulo de Impulso. As 

medidas de Caster são valores fixos medidos durante o procedimento de medição 
de Caster. 

2- Medidas Secundárias são KPI, Ângulo Incluído, Diferença de Ângulo em Curva, e 
Ângulo Máximo de Viragem (Esterçamento – Esquerdo e Direito). 

3- Medidas Simétrica são Desvios Laterais, Diferenças de Distância entre Eixos, 
Diferenças de Largura do Caminho, e Set Back. 

 
Selecionar qualquer um desses grupos pressionando "Medidas Secundárias", 
"Medidas Simétricas" e "Medidas Primárias". 

(Figura 55) 

(Figura 56) 
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Grupos de Medidas Frontais e Traseiras  
 
Quando mostrar as medidas no formato "Ajuste a Zero", as medidas de alinhamento 
são mostradas em dois diferentes grupos: 
1- As medidas do eixo dianteiro são usualmente o Caster, Camber, e Convergência 

do eixo dianteiro. O indicador do status dos refletores destaca o eixo dianteiro 
para ilustrar isso. As medidas do Caster são "ao-vivo" (simultâneas), permitindo o 
seu ajuste através do uso da tela. 

2- As medidas do eixo traseiro são usualmente o Camber, Convergência, e Ângulo 
de Impulso. O indicador do status dos refletores destaca o eixo traseiro para 
ilustrar isso. 

 
Você pode intercalar entre esses dois eixos pressionando "Mostrar Eixo Traseiro" e 
"Mostrar Eixo Dianteiro". 
 
Mostrando Gráficos de Barra 
 
Se a tela "Medições e Ajustes do Veículo" estiver mostrando medidas, pressionar 
"Mostrar Gráficos" para mudar o formato de gráficos de barra. 
Essa tela é normalmente usada para fazer ajustes no veículo. Cada gráfico de barra 
mostra uma comparação das tolerâncias permitidas com a diferença entre as 
medidas atuais do veículo e as suas especificações correspondentes. O ajuste ideal 
ou preferido terá a seta indicadora centrada na barra. 
 
Quando usar o formato "Ajuste para Valor Atual" (fig. 57), o número abaixo do 
gráfico é o valor atual medido e os números em cada canto são as tolerâncias 
limites.  
Quando usar o formato "Ajuste a zero" (fig. 58), o número abaixo do gráfico é a 
diferença entre o valor medido e a especificação. Os números em cada canto são as 
tolerâncias.  
 
 

        
 
Você pode intercalar entre os formatos "Ajuste a zero" e "Ajuste para Valor Atual" 
pressionando "Ajuste a Zero" e "Ajuste para Valor Atual". 

(Figura 57) (Figura 58) 
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Aparência do Gráfico de Barra  
 
Um gráfico de barra na cor vermelha indica que a medida está fora da tolerância. 
Um "X" indica que a medida está além do alcance do gráfico na direção mostrada. O 
"X" muda para uma seta quando a medida é ajustada ao alcance do gráfico de barra. 
Enquanto o veículo está sendo ajustado, o indicador se move na direção do ajuste. 
Assim que o ajuste se aproxima da margem da especificação, a área central do 
gráfico cresce. Quando o ajuste atingir a margem especificada, a cor do gráfico 
muda para verde. As tolerâncias determinam o tamanho do centro (alvo): uma 
grande tolerância fornece um grande centro, enquanto uma pequena tolerância 
fornece um pequeno centro. 
Os exemplos da Figura 59 ilustram como usar os gráficos de barra. 
 
 

                         
 
 
 
Se o gráfico de barra estiver cinza, nenhuma especificação ou tolerância foi inserida 
para aquele ângulo, ou os refletores têm algum problema de medição, tais como: o 
refletor não está conectado; não está compensado; ou a imagem está bloqueada.  
 
Grupos de Gráficos de Barra  
 
Os gráficos de barra podem ser alternados pressionando “Próximos Gráficos”. Os 
quatro exemplos são mostrados pelas Figuras 60, 61, 62 e 63. 
 
 

        
 

        

(Figura 59) 

Fora de tolerância  
além do alcance do gráfico 

Fora de tolerância Ajuste aceitável 
dentro da tolerância

Ajuste perfeito 

(Figura 60) (Figura 61) 

(Figura 62) (Figura 63) 
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Mostrando Status do Refletor 
 
A tela "Medições e Ajustes do Veículo" e 
algumas outras telas mostram um "Status 
Indicador do Refletor" na forma de uma 
ilustração gráfica de um veículo com os refletores 
de alinhamento montados nas suas rodas. Um 
exemplo de um problema no status dos refletores 
é mostrado na Figura 64. 
 
Os ícones identificam problemas com o refletor e 
em qual roda se aplica. O texto indica o problema 
do refletor. 

 “o refletor requer compensação” 
 (vermelho) “imagem do refletor não localizada” 
 (preto) “refletor encontrado pela câmera, mas não medido” 

 
Poeira, sujeira acumulada, óleo ou graxa podem causar problemas na identificação 
dos refletores. Ao dois últimos ícones mostrados acima podem identificar refletores 
que possivelmente precisem de limpeza. 
 
Medindo Caster, KPI, e Ângulo Incluído  
 
 
A tela "Medição do Caster e KPI" (fig. 65) 
permite a medição do Caster, KPI, e Ângulo 
Incluído.  
 
Esta tela é mostrada pressionando "Medir 
Caster" na tela "Medições e Ajustes do 
Veículo". 
 
 
Quando medir o Caster, KPI, e Ângulo Incluído, gráficos de barra são usados como 
"indicadores de esterçamento" (fig. 66) para guiá-lo através do processo de esterçar 
as rodas e tirar as medidas. O indicador do gráfico de barra estará à esquerda do 
centro se a roda correspondente estiver esterçada muito longe à esquerda, à direita 
do centro se a roda estiver esterçada muito longe à direita, ou no centro do gráfico 
de barra se a roda estiver esterçada corretamente. Um "X" como um indicador de 
posição significa que a roda está esterçada além do alcance do gráfico de barra na 
direção indicada. 
 
 

                     
 

(Figura 64) 

(Figura 65) 

(Figura 66) 

Esterçado além do alcance 
do gráfico de barra 

Esterçado à direita Esterçado corretamente 
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OBS.: Esterçar as rodas usando somente o volante. NÃO empurrar ou puxar 
manualmente as rodas para esterçá-las. 
Não é necessário centrar perfeitamente a seta indicadora no gráfico de barra quando 
estiver esterçando para medir o Caster, KPI ou Ângulo Incluído. A posição de 
esterçamento é aceitável quando a seta indicadora é posicionada dentro da área 
central do gráfico de barra e o gráfico fica verde. 
 
Quando esta tela aparecer, o canto inferior esquerdo da tela indica o que deve ser 
medido: somente Caster, Caster e KPI / Ângulo Incluído; ou KPI / Ângulo Incluído 
apenas. 
Usualmente, somente o Caster é medido. KPI e Ângulo Incluído podem ser medidos 
se desejado, e isso pode ser útil no diagnóstico de suspensão ou componentes da 
direção danificados. 
 
Selecionar qualquer um desses procedimentos pressionando "Selecione a 
Medição". A tela mudará para mostrar a próxima seleção, e o procedimento se 
reiniciará.  
 
OBS.: Esta seleção não mudará a configuração padrão. Quando o alinhador for 
reiniciado, a configuração padrão será aplicada. Ver a seção "Configuração do 
Alinhador" para mudar a configuração padrão. 
 
Medindo o Caster 
 
 
Retirar as travas das Plataformas Orbitais. 
Observar o gráfico de barra único e esterçar as 
rodas dianteiras até que o gráfico de barra esteja 
centrado. Segurar o volante parado e permitir que 
o sistema "fotografe" as medidas (fig. 67). 
 
 
 
Quando as medidas "reta à frente" estiverem sido salvas, a tela muda para mostrar 
dois gráficos de barra e instruções para esterçar à esquerda. O gráfico à esquerda 
mostra a roda esquerda enquanto o gráfico à direita mostra a roda direita (fig. 68). 
Esterçar as rodas para a esquerda. Uma vez que o gráfico de barra fique verde o 
sistema lerá a posição e o gráfico desaparecerá (fig. 69).  
 
 

        

(Figura 67) 

(Figura 69) (Figura 68) 
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Quando um dos gráficos de barra estiver centrado, segurar o volante parado para 
que o sistema "fotografe" as medidas. O gráfico de barra desaparecerá quando as 
medições forem armazenadas. Então, lentamente esterçar a outra roda até que o 
seu gráfico de barra esteja centrado, e novamente segurar o volante parado para 
que o sistema "fotografe" as medidas.  
 
Quando as medições do esterçamento à 
esquerda estiverem armazenadas, a tela muda 
para mostrar os dois gráficos de barra novamente 
e o prepara para esterçar à direita (em 
aproximadamente 10º). Novamente, o gráfico à 
esquerda mostra a roda esquerda enquanto o 
gráfico à direita mostra a roda direita (fig. 70). 
Esterçar as rodas para a direita. Quando um dos 
gráficos de barra estiver centrado, segurar o 
volante parado para que o sistema "fotografe" as 
medidas. O gráfico de barra desaparecerá 
quando as medições forem armazenadas. Então, lentamente esterçar a outra roda 
até que o seu gráfico de barra esteja centrado, e novamente segurar o volante 
parado para que o sistema "fotografe" as medidas.  
 
Quando as medições do esterçamento à direita 
estiverem armazenadas, a tela muda para 
mostrar um único gráfico de barra novamente e o 
prepara para esterçar as rodas na posição "reta à 
frente" (fig. 71). 
Instalar a trava de freio. Esterçar as rodas à 
frente até que o gráfico de barra esteja centrado. 
Pressionar “Pronto” para que o sistema 
"fotografe" as medições.  
Nesse ponto, o Caster é medido e as telas se 
fecham. As novas medidas de Caster são 
mostradas na tela "Medições e Ajustes do Veículo".  
Não remover a trava de freio, ou destravar os refletores, até que todos os ajustes de 
Caster sejam terminados.  
 
Medindo o KPI e o Ângulo Incluído 
 
O procedimento para medir o KPI e o Ângulo Incluído separadamente da medição 
do Caster é praticamente idêntico ao procedimento da medição do Caster. 
 
O procedimento é realizado como segue: 
Travar o pedal de freio usando a Trava de Freio; 
Levantar as rodas dianteiras pelo chassi até que elas livrem as Plataformas, garantir 
que o veículo esteja bem seguro e estável; 
Esterçar na posição aproximada de "reta à frente" e pressionar “Pronto”; 
Seguir as instruções e esterçar exatamente como descrito na tela; 
Abaixar o veículo. 

(Figura 70) 

(Figura 71) 
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Nesse ponto, o KPI e o Ângulo Incluído estão medidos e a tela retorna para a tela 
"Medições e Ajustes do Veículo", que mostra as novas medidas do KPI e Ângulo 
Incluído.  
 
OBS.: Enquanto estiver abaixando o veículo, as medições de Camber e KPI estão 
"ao-vivo" e mudarão. As medições de Ângulo Incluído são como "fotografias", assim 
como as medições de Caster, e dessa forma permanecem constantes. 
 
Medindo o Caster e o KPI/Ângulo Incluído Simultaneamente  
 
O procedimento para medir o Caster e o KPI/Ângulo Incluído simultaneamente é 
praticamente idêntico ao procedimento de medi-los separadamente. 
Travar o pedal de freio usando a Trava de Freio; 
NÃO ELEVAR o veículo; 
Esterçar na posição aproximada de "reta à frente" e pressionar “Pronto”; 
Seguir as instruções e esterçar exatamente como descrito na tela. 
 
Nesse ponto, o KPI e o Ângulo Incluído estão medidos e a tela retorna para a tela 
"Medições e Ajustes do Veículo", que mostra as novas medidas do Caster, do KPI 
e Ângulo Incluído.  
Não remover a trava do pedal do freio, ou destravar os freios, até que os ajustes do 
Caster estejam terminados. 
 
Procedimentos Adicionais de Ajuste 
 
 
A tela "Procedimentos Adicionais de Ajuste" 
permite medições e ajustes adicionais (fig. 72). 
Esta tela é mostrada ao pressionar "Medições 
Adicionais" a partir da tela "Medidas e Ajustes 
do Veiculo". 
 
 
 
 
As medições adicionais disponíveis são: 

- Medições de Simetria / Diferença Coaxial entre eixos (Set Back) 
- Ângulo de Viragem (Divergência em Curvas) 
- Máximo Ângulo de Viragem (Esterçamento) 
- Ajuste de convergência com o veículo levantado (somente disponível para 

modelos das marcas VW e AUDI). 
 
Para iniciar o procedimento de medição, pressionar  ou  para selecionar o 
procedimento desejado, então pressionar “OK”. 
 

(Figura 72) 
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Medindo a Simetria do Veículo  
 
A tela "Medição da Simetria do Veículo" (fig. 73) permite a medição dos ângulos de 
simetria do veículo. 
 
OBS.: A Garra Flash deve estar centralizada na roda para que as medições saiam 
corretes. 
 
Esterçar as rodas na posição "reta à frente". 
Pressionar "Pronto" para que o sistema "fotografe" as medidas. Quando as medidas 
forem captadas, as novas medidas aparecerão (fig. 74). 
 
 

        
 
Medindo o Ângulo de Viragem (Divergência em Curvas) 
 
A tela "Medir a Diferença do Ângulo de 
Viragem" (fig. 75) mede as diferenças de ângulos 
em curva do veículo. 
Quando as rodas estiverem esterçadas em curva, 
a roda de "dentro" está mais esterçada que a de 
"fora". Isso permite que todas as quatro rodas 
estercem no mesmo ponto evitando, desta forma, 
o arraste dos pneus. 
"Diferença de ângulo de viragem" é a medição 
da diferença entre os ângulos de esterçamento 
das rodas quando uma delas está virada para um 
"ângulo de referência de curva". A diferença do ângulo de viragem do lado esquerdo 
é medida quando as rodas estão esterçadas para a direita. 
A convenção é que um ângulo de referência de curva negativo significa "esterce a 
roda de dentro para o ângulo de referência de curva e então fotografe ambos os 
ângulos de viragem", enquanto ângulo de referência de curva positivo significa 
"esterce a roda de fora para o ângulo de referência de curva e então fotografe 
ambos os ângulos de viragem". Isto ocorre porque a roda de dentro é esterçada à 
um ângulo negativo (divergente) enquanto a roda de fora é esterçada à um ângulo 
positivo (convergente). A diferença do ângulo de viragem é então computada como a 
soma dos ângulos de esterçamento quando as rodas são esterçadas 
adequadamente.  

(Figura 73) (Figura 74) 

(Figura 75) 
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Esterçar as rodas para frente. Um único gráfico de barra é fornecido para isso. 
Pressionar "Pronto" para que o sistema "fotografe" as medidas (fig. 76). 
Quando as medidas do esterçamento da posição "reta à frente" tiverem sido 
armazenadas, a tela muda para mostrar dois gráficos de barra e o prepara para 
esterçar à esquerda (fig. 77). 
 
 

        
 
O gráfico de barra da esquerda mostra o esterçamento da roda esquerda enquanto 
o gráfico de barra da direita mostra o esterçamento da roda direita. Um gráfico de 
barra estará colorido e será rotulado como "Esterce esta roda". O outro gráfico 
estará na cor cinza. Cada gráfico de barra mostra o ângulo de viragem da roda 
correspondente se as especificações estiverem disponíveis.  
Esterçar as rodas à esquerda para centralizar o gráfico de barra rotulado como 
"Esterce esta roda". Segurar o volante parado para que o sistema "fotografe" as 
medições.  
 
Quando as medições do esterçamento à 
esquerda tiverem sido armazenadas, a tela muda 
para mostrar dois gráficos de barra e o prepara 
para esterçar à direita (fig. 78). 
 
Esterçar as rodas à direita para centralizar o 
gráfico de barra rotulado como "Esterce esta 
Roda". Segurar o volante parado até que o 
sistema "fotografe" as medições.  
 
 
Quando as medições do esterçamento à direita 
tiverem sido armazenadas, a tela muda para 
mostrar um único gráfico de barra (fig. 79) e o 
prepara para esterçar as rodas na posição "reta à 
frente".  
 
Esterçar as roda para frente até que o gráfico de 
barra esteja centralizado. Então segurar o volante 
parado até que o sistema "fotografe" as 
medições. 
 

(Figura 76) (Figura 77) 

(Figura 78) 

(Figura 79) 
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Nesse ponto, as diferenças dos ângulos de 
viragem estão medidas. As novas medições são 
mostradas na tela "Medidas e Ajustes do 
Veículo" (fig. 80).  
 
OBS.: Note que alguns veículos do banco de 
dados não especificam um ângulo de referência 
de curva. O ângulo de viragem (divergência em 
curvas) ainda pode ser medido. Quando esterçar 
para a esquerda e para a direita, o gráfico de 
barra não está colorido nem está rotulado como 
"Esterce esta Roda". Quando esterçar à esquerda 
ou à direita, você deve esterçar as rodas como desejado, então pressione "Pronto" 
para "fotografar" as medidas. 
 
Medindo Máximo Ângulo de Viragem 
 
A tela "Medir Máximo Ângulo de Viragem” 
permite a medição dos ângulos máximos de 
esterçamento do veículo. 
 
Esterçar as rodas para frente. Um único gráfico 
de barra será fornecido para isso (fig. 81). 
Pressionar "Pronto" para que o sistema 
"fotografe" as medidas. 
 
 
 
 
Quando as medições do "esterçamento à frente" 
tiverem sido armazenadas, a tela muda para 
mostrar os números e o prepara para esterçar à 
esquerda. Esses números mostram os ângulos de 
viragem (esterçamento) do veículo.  
 
Esterçar as rodas à esquerda ao máximo 
possível. Esperar um momento até que o sistema 
"fotografe" as medidas (fig. 82).  
 
 
 
Quando as medições do "esterçamento à 
esquerda" tiverem sido armazenadas, a tela muda 
para mostrar os números e o prepara para 
esterçar à direita.  
 
Esterçar as rodas à direita ao máximo possível. 
Esperar um momento até que o sistema 
"fotografe" as medidas (fig. 83).  
 

(Figura 80) 

(Figura 81) 

(Figura 82) 

(Figura 83) 
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Quando as medições do "esterçamento à direita" tiverem sido armazenadas, a tela 
muda para mostrar um único gráfico de barra e o prepara para esterçar para a 
posição "reta à frente" (fig. 84). 
Esterçar as rodas para frente até que o gráfico de barra esteja centralizado. Então 
segurar o volante parado até que o sistema "fotografe" as medidas. Nesse ponto, os 
ângulos máximos de viragem já estão medidos. As novas medições são mostradas 
na tela "Medidas e Ajustes do Veículo" (fig. 85).  
 
 

        
 
 
VW / AUDI – Ajuste de Convergência com o veículo levantado 
 
OBS.: Se as ferramentas indicadas não forem disponíveis, esta medição e ajustes 
não podem ser feitos. 
 
"VW/AUDI – Este tipo de medição e ajuste é 
necessário para alguns modelos de automóveis 
da marca Volkswagen e Audi, tais como A4, A6, 
A8, Passat Sport e Phaeton. Se um desses 
modelos for selecionado do banco de dados de 
especificações, "VW/AUDI – Ajustamento da 
Converg. com Veículo Levantado " será listado 
na tela "Procedimentos Adicionais de Ajuste" 
(fig. 86) a partir da tela de "Medições 
Adicionais". 
 
 
 
 
A primeira tela terá várias mensagens explicando 
porque o veículo precisa ser elevado para ter a 
convergência ajustada (fig. 87).  
 
 

(Figura 84) (Figura 85) 

(Figura 86) 

(Figura 87) 
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Selecionando "Ajuste Converg. com rodas no 
ar" mostrará mais telas desse tipo de ajuste 
ilustrando o extensor VAG ou adaptador e 
instruções. Esta montagem vai variar de acordo 
com as especificações do veículo. Siga as 
instruções das telas (fig. 88). 
 
OBS.: Quando usar a ferramenta especial com 
extensor, garantir que a ferramenta tenha um 
bom contato com os pontos de montagem do 
chassi do veículo, para segurança e também para 
prevenir danos ao sistema de suspensão. 
 
Pressionar "Pronto". A próxima tela apresentará uma ilustração do local apropriado 
de ajuste e duas barras de ajuste (esquerda e direita). Proceder conforme as 
instruções apresentadas (fig. 89). 
Ajustar a convergência em relação à especificação e pressionar "Pronto". A tela 
então mostrará uma montagem adicional da ferramenta especial e algumas 
instruções (fig. 90).  
 
 

        
 
Existem vários extensores e adaptadores a serem usados com a ferramenta 
especial VAG. O extensor ou adaptador apropriado será indicado de acordo com as 
especificações do veículo.  
 
Extensores ou Adaptadores:  
VAG 1925 = Ferramenta especial; 
VAG 1925/1 = A8 Extensor 70mm; 
VAG 1925/2 = A8 Extensor 18mm (usado na maioria dos casos); 
VAG 1925/3 = A4 Extensor 105mm; 
VAG 1925/4 = A4 Extensor 85 mm (usado na maioria dos casos); 
VAG 1925/5 = A8 Extensor 33mm (usado para a versão sport); 
VAG 1925/6 = A4 Extensor 22mm (usado para a versão sport). 
 
OBS.: Usando os pinos para estender o cilindro para cima dentro da ferramenta, 
permitirá que o veículo fique na altura correta para medir a convergência. As rodas 
podem ou não estar tocando as plataformas parcialmente. 
 

(Figura 88) 

(Figura 89) (Figura 90) 
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Pressionar "Pronto" para mostrar a tela "Ajustamento da Converg. com Veículo 
Levantado" (fig. 91). Esta tela não é ativa, como o aviso em amarelo mostrará. 
Pressionar "Ajuste Converg. com rodas no ar" mostra uma tela ajustável (fig. 92). 
 
 

        
 
 
 
Ajustar o veículo para dentro das especificações 
e então pressionar "Pronto". A próxima tela 
mostrará uma montagem adicional de uma 
ferramenta especial e mais instruções. Pressionar 
"Pronto" para ir à tela "Ajustamento da 
Converg. com Veículo Levantado" (fig. 93). 
Esta tela não é ativa, como a mensagem em 
amarelo mostrará. 
 
 
Se os ajustes não estiverem dentro das especificações (negativo ou positivo), mudar 
a convergência para dentro das especificações repetindo os procedimentos através 
do "Ajuste Converg. com as rodas no ar" até que o veículo adquira a 
especificação requerida.  
 
 
Quando as medidas da convergência estiverem 
dentro das especificações, pressionar "Pronto" 
que a tela mostrara instruções adicionais (fig. 94).  
 
 
Pressionar "Pronto" para retornar à tela 
"Medidas e Ajustes do Veículo". 
 
 

(Figura 91) (Figura 92) 

(Figura 93) 

(Figura 94) 
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Fluxograma VAG (aplicado somente a modelos Volkswagen e Audi) 
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8.5. AJUSTES DO VEÍCULO 
 
Procedimento de ajuste 
 
O veículo deve ser ajustado na seguinte seqüência:  

• Camber Traseiro (se for ajustável); 
• Convergência Traseira (se for ajustável); 
• Camber e Caster Dianteiros (se forem ajustáveis); 
• Convergência Dianteira. 

 
Ilustrando Ajustes de Veículos 
 
O software Pro-Align contém ilustrações para os ajustes. Estas ilustrações são 
desenhos dos métodos de ajustes do fabricante do equipamento original. Eles 
também oferecem instruções e informações necessárias para realizar os ajustes. 
 
Para ver as ilustrações: 
Pressionar "Ilustre Ajustes" na tela 
"Especificações do Veículo" ou na tela 
"Medidas e Ajustes do Veículo". 
A tela mudará para mostrar uma ilustração de 
ajuste para o veículo (fig. 95).  
Qualquer informação adicional necessária para 
ajustar o veículo também será mostrada. 
Pressionar "Próxima Ilustração" ou "Ilustração 
Anterior" para avançar ou retroceder as 
ilustrações, respectivamente.  
 
OBS.: Impressões das imagens fotográficas e ilustrações são úteis apenas se uma 
impressora colorida for usada. 
 
Pressionar “OK” depois de ver as ilustrações. A tela retornará à tela onde "Ilustre 
Ajustes" foi pressionado.  
 
Ajustes com Anilha Traseira 
 
ATENÇÃO: Consultar as publicações de serviços do fabricante do veículo e as 
instruções do fabricante de autopeças antes de instalar anilhas traseiras em 
qualquer veículo.  
 
A tela "Ajuste a Traseira por Anilhas" ilustra 
como ajustar o Camber e a Convergência das 
rodas traseiras instalando uma Anilha de contato 
completo (fig. 96). 
Esta tela aparece ao pressionar "Ajuste com 
Anilhas Traseiras" na tela "Medidas e Ajustes 
do Veículo". Este botão somente aparece 
quando o banco de dados das especificações 
identifica o veículo como tendo este tipo de 
ajuste.  

(Figura 95) 

(Figura 96) 
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Sobre as Anilhas Traseiras  
 
A anilha é montada entre o cubo da roda e a flange do eixo traseiro. A anilha é 
cônica, o que muda o ângulo entre o fuso e o eixo, ajustando, dessa forma, a 
Convergência traseira individual e/ou Camber. 
 
ATENÇÃO: Não usar anilhas de contato completo em veículos com freio a disco nas 
rodas traseiras, a menos que a pinça esteja montada na placa de trás do fuso, e não 
no eixo. O rotor e a pinça devem se mover juntos quando uma anilha for instalada na 
traseira.  
 
A tela se abre mostrando os requerimentos para a anilha a ser usada na roda 
esquerda traseira. Pressionar "Mostrar a anilha direita" para mudar para o a roda 
direita, e pressionar "Mostrar a anilha esquerde" para mudar de volta à roda 
esquerda. 
As mudanças necessárias ao Camber e Convergência são mostradas na coluna 
"Antes", no lado superior esquerdo. Por exemplo, uma mudança de 0.13" no 
Camber significa que o Camber precisa ficar 0.13" mais positivo. 
A anilha necessária para fazer as alterações é ilustrada à direita. Para as anilhas de 
uma peça, o tamanho e a orientação são mostrados no centro da anilha. Para as 
anilhas de duas peças, a orientação de cada peça é mostrada no centro da anilha. 
A anilha é mostrada em tamanho e cor real para que a tela possa ser usado como 
modelo. Se necessário, o tamanho da tela pode ser ajustado usando as opções da 
tela "Configuração do Alinhador". Além do mais, um papel com a anilha em 
tamanho real pode ser impresso ao pressionar "Imprimir modelo de Anilha". 
A Coluna "Depois", no lado superior esquerdo, mostra os erros residuais que 
permanecem no Camber e na Convergência depois que a anilha é instalada assim 
como é mostrado. Esses valores residuais também são mostrados na forma de 
gráficos de barra para que a qualidade dos ajustes possa ser rapidamente 
compensada. 
 
Pressionar "Congele as Medidas" para paralisar as medições mostradas na coluna 
"Antes". A tela então mostra "Medidas congeladas!". Congelar as medidas permite 
que os refletores sejam removidos das rodas enquanto a tela continua mostrando os 
requerimentos da anilha. Pressionar "Descongele as Medidas" para retornar à 
operação normal da tela. 
 
A marca, cor, número da peça, e o valor do torque do parafuso estão listado abaixo 
dos gráficos de barra "Antes" e "Depois". Muitas marcas de anilhas estão 
disponíveis. Pressionar "Mudar marca de Anilha" para mostrar a próxima marca. 
 
OBS.: O valor do torque do parafuso pode variar de acordo com as recomendações 
dos fabricantes. Refira-se ao manual de serviços do fabricante para uma informação 
mais exata sobre este valor. 
 
Quando os ajustes estiverem terminados, pressionar "OK" para fechar a tela. 
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Ajustes com Calços Dianteiros 
 
A tela "Ajuste da Frente com Anilhas (Calços 
de Ajuste)" (fig. 97) permite ajustar o Camber e 
Caster das rodas dianteiras calçando os braços 
de direção dianteiros. 
 
Esta tela aparece ao pressionar "Ajuste com 
Anilhas da Frente" a partir da tela "Medidas e 
Ajustes do Veículo". Essa tecla é disponível 
somente para veículos que possuam este tipo de 
ajuste. 
 
Sobre os Calços de Ajuste  
 
Alguns veículos com suspensão do tipo SLA tem calços colocados entre o chassi e o 
eixo da bandeja superior. Colocando a quantidade correta de calços em cada ponto 
de montagem da bandeja, simultaneamente, ajusta ambos o Camber e Caster do 
veículo. É difícil computar as mudanças de calços necessárias, especialmente 
quando a bandeja superior não é simétrica. O banco de dados das especificações 
inclui informações que permitem que o sistema compute corretamente as mudanças 
de calços requeridas, até mesmo para as bandejas superiores assimétricas.  
 
Fazendo os Ajustes dos Calços  
 
Depois de medir o Caster, pressionar "Ajuste com Anilhas da Frente".  
Esterçar na posição "reta à frente". 
Observar as mudanças de calços necessárias como é mostrado na tela. Um número 
negativo indica que a espessura do calço indicada deve ser removida da posição 
correspondente, enquanto um número positivo indica que a espessura de calço 
dever ser adicionada. 
Se desejando, pressionar "Congele as Medidas". A tela então mostra que as 
medidas estão memorizadas. A bandeja pode ser desmontada para mudar os calços 
sem perder a tela mostrando as mudanças necessárias. Para "descongelar" as 
medidas e retornar à operação normal, pressionar "Descongele as Medidas".  
 
Quando os ajustes estiverem completos, pressionar “OK” e então a tela se fecha. 
 
Ajustes dos Excêntricos Dianteiros  
 
A tela "Ajuste os Excêntricos da Frente" mostra 
o Camber e Caster das rodas dianteiras enquanto 
estiver ajustando com excêntricos sobre a eixo da 
bandeja (fig. 98).  
Esta tela aparece ao pressionar "Ajuste com 
Excêntricos" na tela "Medidas e Ajustes do 
Veículo". Esta tecla é disponível somente para 
veículos com este tipo de ajuste. 

(Figura 97) 

(Figura 98) 
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Sobre os Excêntricos 
 
Alguns veículos com suspensão do tipo SLA têm excêntricos que posicionam a 
bandeja superior relativo ao eixo. Outros montam o eixo ao chassi passando 
parafusos através das fendas alongadas. Girando os excêntricos ou movendo os 
braços com as fendas simultaneamente ajusta ambos o Caster e Camber da roda. É 
difícil mover uma extremidade da bandeja na proporção correta, e ainda é mais difícil 
mover as duas extremidades simultaneamente. O banco de dados das 
especificações inclui informações que permitem que o sistema guie o técnico através 
de um procedimento simples que move cada extremidade do eixo da bandeja na 
proporção certa. O procedimento funciona muito bem até para veículos que têm 
excêntricos na bandeja inferior. 
 
Fazendo ajustes nos Excêntricos 
 
Esses ajustes precisam ser feitos com o eixo dianteiro levantado. Uma tecla 
chamada "Levante Fodas da Frente" está disponível para esta operação (fig. 99). 
Pressionar esta tecla e seguir as instruções para levantar o eixo dianteiro, assim 
como descrito na seção "Ajuste com as rodas no ar". 
Depois de levantar as rodas dianteiras, pressionar "Pronto" para que o sistema 
"fotografe" as medidas atuais e para começar os ajustes (fig. 100). 
 
 

        
 
Um gráfico de barra aparece abaixo da bandeja (fig. 101).  
Ajustar a fenda traseira até que o indicador esteja o mais próximo possível do centro 
do gráfico, pressionar "Pronto" para que o sistema "fotografe" as medidas atuais 
(fig. 102). 
 

        

(Figura 99) (Figura 100) 

(Figura 101) (Figura 102) 
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Um gráfico de barra aparece acima da bandeja (fig. 103). 
Ajustar a fenda dianteira até que o indicador esteja o mais próximo possível do 
centro do gráfico de barra (fig. 104). 
 
 

        
 
Se necessário, continuar a ajustar e pressionar "Pronto" para intercalar entre a 
fenda a frente e atrás para refinar os ajustes. Cada vez que pressionar "Pronto", o 
alinhador reanalisa as mudanças necessárias antes de mudar para a outra fenda e 
mostrar o gráfico de barra. 
 
OBS.: Esta operação assume que a bandeja tenha uma configuração simétrica. Se a 
bandeja tiver essa configuração, os ajustes estarão corretos da primeira vez. Se a 
bandeja não tiver essa configuração, os ajustes ainda podem ser feitos usando a 
tela, mas um refinamento nos ajustes iniciais podem ser necessários, como visto 
acima. 
 
Quando os ajustes estiverem completos, pressionar "Abaixe as Rodas e Finalize".  
 
Ajuste com Calço Dianteiro e Fenda em apenas um lado 
 
As vezes é preferível ajustar o Camber e Caster de apenas uma roda. Por exemplo: 

• Se o Camber e Caster de uma roda estão dentro das tolerâncias mas não 
exatamente dentro da especificação, é aceitável deixar essas medidas 
inalteradas. 

• Se os ajustes do Camber e Caster de uma roda não têm margem suficiente 
para permitir ajustes exatamente dentro das especificações, é aceitável fazer o 
máximo ajuste possível.  

 
Em tais casos, é importante que os ajustes do Camber e Caster sejam simétricos de 
lado a lado. O sistema permite que o operador ajuste o Camber e Caster de uma 
roda para combinar com as medidas de Camber e Caster da outra roda, dessa 
forma, atingindo medições simétricas, mesmo que essas medições não estejam 
dentro da especificação.  
 

(Figura 103) (Figura 104) 
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A tela "Fotografia do Ajuste de um Lado" 
permite "fotografar" as medidas de Camber e 
Caster de uma das rodas dianteiras para serem 
usadas como "especificações temporárias" para o 
outro lado (fig. 105). 
 
Esta tela é mostrada ao pressionar "Ajuste 
Somente Um Lado" a partir da tela "Ajuste com 
Excêntrico da Frente". 
 
O procedimento é feito como segue: 

• Se quiser ajustar somente a roda esquerda e deixar a direita inalterada, 
pressionar "Ajuste Somente Lado Esquerdo". 

• Se quiser ajustar somente a roda direita e deixar a esquerda inalterada, 
pressionar "Ajuste Somente Lado Direito". 

• Quando as medidas de Camber e Caster estiverem estáveis na roda que vai 
permanecer inalterada, o sistema salva essas medidas para serem usadas 
como alvos para ajustar a outra roda, e então a tela "Fotografia do Ajuste de 
um Lado" se fecha. 

• Se apenas uma roda deve ser ajustada o botão que permitiria que a outra roda 
fosse ajustada é desativada. As mudanças mostradas para a roda são os 
ajustes necessários para fazer com que o Camber e Caster dessa roda 
coincidam com o Camber e Caster da outra roda.  

• Para retornar ao ajuste das duas rodas, pressionar "Ajustar as duas rodas". 
 
OBS.: Você pode ajustar uma roda da melhor forma possível, e então pressionar 
"Ajuste Somente Um Lado" e seguir o procedimento acima para fazer a outra roda 
combinar com a primeira. 
 
Ajustando a Convergência com o Sistema de Ajuste WinToe 
 
A tela "Ajuste a Convergência com o WinToe" 
permite que o técnico ajuste as barras individuais 
dianteiras sem ter que travar o volante durante a 
operação. Este processo pode facilitar muito os 
ajustes de convergência dianteira, principalmente 
quando é preciso esterçar as rodas para a direita 
ou para esquerda para ter acesso às roscas de 
ajuste das barras (fig. 106). 
 
Esta tela aparece ao pressionar "Ajuste 
Converg. com WinToe" na tela "Medidas e 
Ajustes do Veículo". 
 
PASSO 1: Dar partida no motor. Nivelar o volante. Mover o volante para um lado e 
para o outro para compensar folgas até que ele fique bem nivelado. Não é 
necessário travar o volante, deixar livre de qualquer trava. 

(Figura 105) 

(Figura 106) 
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PASSO 2: A tela muda para mostrar um gráfico de barra correspondente à roda 
direita (fig. 107). 
Seguir as instruções da tela e ajustar a barra direita até que o gráfico de barra ao 
lado direito esteja centralizado (fig. 108). 
 
 

        
 
Pressionar "Pronto" para que o sistema "fotografe" as novas medidas de 
convergência. 
 
PASSO 3: A tela muda para mostrar um gráfico de barra correspondente à roda 
esquerda. Seguir as instruções da tela e ajustar a barra esquerda até que o gráfico 
de barra ao lado esquerdo esteja centralizado (fig. 109). Pressionar "Pronto". 
PASSO 4: A tela muda para mostrar um único gráfico de barra. Esterçar à frente e 
verificar se o volante está bem centrado quando o gráfico de barra estiver centrado 
(fig. 110). 
 

        
 
Pressionar "Pronto" para completar o procedimento WinToe. 
 
Ajustando com os Eixos Levantados. 
 
Um veículo pode necessitar que as suas rodas sejam erguidas para ajustar o 
Camber e Caster dianteiros ou o Camber traseiro. Quando as rodas estiverem 
erguidas, as rodas e os refletores se movem e medem as mudanças de ângulos. O 
sistema é capaz de compensar esse movimento das rodas + refletores para permitir 
que ajustes precisos sejam feitos apesar dessas mudanças. 
 
OBS.: Quando o eixo é erguido, o sistema desativa os botões que permitem 
medições feitas apenas quando o veículo NÃO está levantado. Esses botões 

(Figura 107) (Figura 108) 

(Figura 109) (Figura 110) 
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incluem "Medir Caster", "Ajuste Anilhas Traseiras", "Ajuste Anilhas Dianteiras" 
"Ajuste a Converg. com WinToe", e "Memorizar Medidas Anteriores". 
Esse procedimento não é usado para instalar anilhas traseiras, calços dianteiros, 
etc, quando o ajuste requer a remoção do refletor e montagem/desmontagem da 
roda. 
 
ATENÇÃO: Não usar este procedimento para ajustar a Convergência com os eixos 
levantados! A Convergência deve ser ajustada com o veículo abaixado na Rampa. 
Quando um eixo está levantado, as medidas/gráficos da Convergência não ficam 
coloridos comparando com as especificações correspondentes. 
 
Procedimento de Elevação do Eixo 
 
A tela "Procedimento de Elevação do Eixo" 
mede as mudanças que ocorrem quando o eixo é 
elevado, e descarta tais mudanças quando o eixo 
está abaixado (fig. 111). 
 
Esta tela aparece ao pressionar "Levante ou 
Abaixe o Eixo" a partir da tela "Medidas e 
Ajustes do Veículo", ou a partir da tela "Ajuste 
os Excêntricos da Frente" no início do 
procedimento de ajuste. 
 
O procedimento para elevar o eixo é o seguinte: 

• Iniciar com o veículo na posição normal sobre a Rampa; 
• Pressionar "Levante ou Abaixe o Eixo" para selecionar o eixo apropriado; 
• Se elevar o eixo dianteiro, então esterçar as rodas à frente; 
• Pressionar "Pronto" para que o sistema "fotografe" as medidas atuais; 
• Elevar o eixo selecionado; 
• Se elevar o eixo dianteiro, então esterçar as rodas à frente; 
• Pressionar "Pronto" para que novamente o sistema "fotografe" as medidas 

atuais. 
• A tela se fecha. 

 
Se o eixo dianteiro estiver elevado, o sistema compensa as mudanças no Camber e 
Caster dianteiros causadas pela elevação das rodas. Se o eixo traseiro estiver 
elevado, o sistema compensa as mudanças de Camber traseiro.  
 
O procedimento para abaixar o eixo é o seguinte: 

• Pressionar "Selecione o Eixo da Frente" ou "Selecione o Eixo Traseiro" para 
selecionar o eixo apropriado; 

• Abaixar o Eixo; 
• Balançar o Veículo; 
• Pressionar "Pronto".  
• A tela se fecha. 

 
OBS.: Quando abaixar um eixo, "Pronto" deve ser pressionado antes e depois de 
abaixar o eixo. Nenhuma medida é "fotografada" quando o eixo é abaixado. 

(Figura 111) 

54  



Memorizando Medidas Anteriores 
 
A Tela "Memorize Medidas “Anteriores” ao 
Alinhamento" salva as medidas iniciais do 
veículo antes de qualquer ajuste (fig. 112). 
 
Esta tela aparece ao pressionar "Memorize 
Medida Anterior" a partir da tela "Medidas e 
Ajustes do Veículo". 
 
O procedimento é o seguinte: 

• Esterçar as rodas à frente como indicado 
pelo gráfico de barra mostrado na tela; 

• Pressionar "Pronto" para que o sistema "fotografe" as medidas anteriores ao 
alinhamento; 

• A tela se fecha. 
 
Mostrando Medidas Anteriores 
 
Normalmente, as medidas atuais são mostradas na tela "Medidas e Ajustes do 
Veículo". As medidas anteriores podem ser mostradas ao pressionar "Mostre 
Medidas Anteriores". Essas medidas podem ser vistas como números, em forma 
de "gráfico de barra" ou "ajuste a zero".  
Esses são valores "fotografados". Nenhum ajuste pode ser feito enquanto as 
medidas anteriores estiverem sendo mostradas. Os botões que possibilitam ajustes 
ficam na cor cinza e com isso, inoperantes.  
Para retornar a mostrar as medidas atuais do veículo, pressionar "Mostre Medidas 
Atuais". Então a tela "Medidas e Ajustes do Veículo" volta a sua operação normal.  
 
Imprimindo as Medidas  
 
A tela "Imprimir" serve para imprimir as medidas 
de alinhamento anteriores e posteriores junto com 
as especificações (fig. 113).  
 
Esta tela é mostrada ao pressionar "Imprimir" na 
tela "Medidas e Ajustes do Veículo" ou na tela 
"Especificações do Veículo". 
 
-Esterçar as rodas à frente seguindo o gráfico de 
barra da tela. 
-Pressionar "Imprimir Sumário". 
A impressora começa a imprimir e a tela se fecha.  
É possível mudar de tela e continuar trabalhando enquanto a impressão é 
terminada. 
 

(Figura 112) 

(Figura 113) 
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9. MANUTENÇÃO 
 
Limpar a Torre das câmeras, o gabinete e o monitor com um pano seco, macio e 
antiestático; caso estejam muito sujos, umedecer o pano, limpar e secar em seguida. 
Espanar o teclado com um pincel macio, quando não em uso é recomendável cobri-
lo com uma capa apropriada. 
 
Toda e qualquer manutenção das câmeras deve ser realizada somente pela 
Truck Center Equip. Auto. Ltda. Sempre mantenha ferramentas e até mesmo as 
mãos longe das lentes das câmeras.  
 
NÃO TENTE LIMPAR AS LENTES DAS CÂMERAS DE QUALQUER FORMA!  
Se qualquer limpeza precisar ser feita, esta deverá ser feita propriamente com 
produtos específicos, como um fluido especial de limpeza óptica (disponível em 
Óticas) ou um "mini-soprador" de ar (disponível em lojas de informática). 
 
ATENÇÃO! Qualquer outra operação de manutenção para os itens descrita acima 
deverão ser executadas somente por pessoal autorizado. 
 
9.1. MANUTENÇÃO DOS REFLETORES 
 
Refletores sujos podem afetar a performance do alinhador. 
O refletor incorpora um painel de precisão que é analisado pelo software das 
câmeras para determinar a localização e orientação das rodas do veículo. É normal 
que os refletores fiquem sujos com o uso diário e o software é tolerante com uma 
quantidade razoável de obstrução (sujeira) sobre o alvo. Quando muita sujeira se 
acumula sobre o alvo do refletor, o software o rejeita e informa "Alvo não 
encontrado". Ao limpar o alvo a funcionalidade é recuperada. 
 
Limpar os refletores deve ser a primeira medida tomada se houver qualquer 
problema com eles. 
 
Instruções de Limpeza dos Alvos dos Refletores 
 
OBS.: O uso de toalhas ou trapos não é recomendado porque suas fibras prendem 
oleosidade que se deposita sobre o alvo. 
 
Os limpadores de vidro convencionais e toalhinhas sintéticas (perflex) são os 
melhores produtos para a limpeza dos alvos dos refletores, pois a solução toda 
evapora após o uso, deixando a superfície limpa e sem obstruções.  
O alvo estará pronto para o uso de 30 a 60 segundos após a limpeza, pois a solução 
já terá evaporado completamente.  
 
OBS.: Se os alvos estiverem muito sujos, engraxados ou engordurados, usar um 
limpador pesado desengordurante, e depois que a camada de sujeira mais espessa 
for tirada, utilizar o limpador de vidros. 
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9.2. DIAGNÓSTICO DOS ALVOS  
 
A imagem da câmera de cada alvo é visível através das telas de “Diagnóstico de 
Sensor”. Problemas de performance dos sensores, tais como sujeira sobre os 
painéis, podem ser melhor analisados visualizando a imagem das câmeras de cada 
alvo.  
Da mesma forma que um alinhamento é feito, colocar um veículo na Rampa, ou 
Cavalete Móvel, em altura de alinhamento, e fixar os refletores nas rodas do veículo.  
Abrir a tela de "Diagnostico de Sensores" como segue: 
Na tela inicial ou de medição, pressionar  até que o botão "Diagnóstico de 
Sensores" apareça.  
Pressionar "Diagnóstico de Sensores". 
Pressionar  até que os botões "Imagem à Esquerda" e "Imagem à Direita" 
apareçam. 
Pressionar a tecla associada à câmera de interesse que a imagem do alvo captado 
pela câmera escolhida aparecerá. 
 
Análise da Imagem do Alvo 
 
O alvo inteiro vai aparecer na tela quando a câmera conseguir visualizá-lo com 
sucesso. 
-Impedir que qualquer objeto obstrua o campo de visão das câmeras. 
-Identificar qualquer inconsistência na imagem do painel do alvo captada pela 
câmera. 
Tente concentrar a limpeza nas áreas mais escuras ou claras tipicamente próximas 
ao fundo do alvo. 
Conferir se existem reflexos de luz sobre os alvos, pois eles podem afetar a 
leitura das câmeras.  
 
9.3. CONTROLE REMOTO 
 
O controle remoto permite que o operador/técnico possa trabalhar à distância, dentro 
do carro ou ao redor dele, sem precisar pressionar o teclado ou usar o mouse sobre 
o gabinete.  
 
Se o controle não estiver funcionando propriamente, talvez a bateria esteja fraca e 
precise ser substituída.  
A bateria utilizada é alcalina de 9 Volts. 
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CERTIFICADO DE GARANTIA 
 
Garantimos o Alinhador Computadorizado TC 3D por um período de 1 (um) ano a 
partir da data de compra do produto contra defeitos de fabricação, excluindo-se 
todos os problemas decorrentes do mau uso do equipamento, ou da não observação 
dos procedimentos corretos de funcionamento, segurança e manutenção dispostos 
neste manual. Também não estão cobertos pela garantia problemas advindos da 
ligação do equipamento em tensão incorreta, de sobrecarga da rede elétrica, uso em 
condições diferentes das especificadas neste manual, ou de qualquer irregularidade 
proveniente de equívoco por parte do usuário ou de seus contratados na ligação do 
equipamento. 
 
Para fazer uso da garantia, solicitamos guardar, além deste certificado, sua Nota 
Fiscal de Compra para ser apresentada como comprovação do período de garantia. 
Para qualquer dúvida a respeito do uso do equipamento, bem como para eventuais 
necessidades de manutenção, contatar diretamente a TRUCK CENTER no telefone 
abaixo, para um atendimento direto ou para a indicação de assistente técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUCK CENTER EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. 
Rua Luiz Franceschi, 1345 
Bairro Thomáz Coelho 
83707-070 Araucária – PR 
Fone/Fax: 41 3643-1819 
Fone/Fax Internacional: 55 41 3643-1819 
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