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Sobre este manual do utilizador SEG IV

Nota prévia

1 Sobre este manual do utilizador

1.1 Nota prévia

Este manual do utilizador contém informações importantes relativas à segurança dos utilizadores.

O manual do utilizador com informações detalhadas relativas à utilização do SEG IV encontra-se na homepage de
http://www.hella-gutmann.com/de/workshop-solutions/pruef-einstellwerkzeuge/seg-serie-
scheinwerfereinstellung/. Nesta página, estão disponíveis para download as versões mais recentes dos manuais do
utilizador e dos guias rápidos de introdução, bem como outros catálogos úteis sobre acessórios opcionais ou outros
produtos da Hella Gutmann, que podem ser de grande ajuda no dia-a-dia da sua oficina.

Leia o manual do utilizador completo. Preste particular atenção às primeiras páginas que apresentam as regras de
segurança e as condições de responsabilidade. Estes elementos servem exclusivamente para garantir proteção
durante o trabalho com o aparelho.

No sentido de prevenir perigos para pessoas e equipamentos, bem como erros de utilização, é recomendável
consultar novamente, em separado, os respetivos passos de trabalho, durante a utilização do aparelho.

O aparelho deve ser utilizado apenas por uma pessoa com formação técnica automóvel. As informações e os
conhecimentos transmitidos neste tipo de formação não estão incluídos neste manual.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem anúncio prévio, alterações no presente manual, bem como no
aparelho. Por esse motivo, é aconselhável verificar regularmente a existência de eventuais atualizações. Caso o
aparelho seja vendido ou cedido, sob qualquer forma, a terceiros, este manual deve sempre acompanhar o aparelho.

O manual do utilizador deve ser conservado durante toda a vida útil do aparelho.

1.2 Sinalização de componentes do texto

PERIGO
Este símbolo remete para uma situação de perigo iminente que pode provocar a morte ou
ferimentos graves, caso não seja evitada.

AVISO
Este símbolo remete para uma situação potencialmente perigosa que pode provocar a morte ou
ferimentos graves, caso não seja evitada.

CUIDADO
Este símbolo remete para uma situação potencialmente perigosa que pode provocar ferimentos
ligeiros ou leves, caso não seja evitada.

IMPORTANTE
Todos os textos identificados com o símbolo IMPORTANTE remetem para perigos para o
aparelho ou o local onde este se encontra. Por este motivo, as notas e instruções incluídas nos
respetivos textos devem ser escrupulosamente cumpridas.

Nota
Os textos assinalados com NOTA contêm informações importantes e úteis. Por isso, recomenda-
se o cumprimento destas indicações.

Caixote do lixo riscado
Este símbolo indica que o produto não pode ser eliminado com o lixo doméstico.

A barra abaixo do caixote do lixo indica se o produto foi "colocado em circulação" depois de
13.08.2005.
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SEG IV Sobre este manual do utilizador

Sinalização de componentes do texto

Tensão contínua
Este símbolo indica a existência de tensão contínua.

A tensão contínua significa que a tensão elétrica não sofre alteração ao longo de um intervalo de
tempo prolongado.

Ter em atenção o manual do utilizador
Este símbolo indica que o manual do utilizador deve estar sempre disponível e deve ser lido.
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Indicações para o utilizador SEG IV

Indicações de segurança

2 Indicações para o utilizador

2.1 Indicações de segurança

2.1.1 Indicações gerais de segurança

• O SEG IV destina-se ao uso exclusivo em veículos motorizados. Para utilizar o SEG IV é
necessário que o utilizador possua conhecimentos na área dos veículos motorizados, e
consequentemente, conhecimentos sobre fontes de perigo e riscos existentes na oficina e no
veículo motorizado.

• Antes de o utilizador usar o aparelho, tem de ler completa e cuidadosamente o manual do
utilizador do SEG IV. O manual do utilizador também se encontra no suporte de dados HGS
fornecido.

• Aplicam-se todas as indicações fornecidas em cada um dos capítulos do manual. Devem
igualmente ser consideradas as medidas e indicações de segurança seguintes.

• Além disso, aplicam-se todas as disposições gerais dos departamentos de inspeção industrial,
das associações profissionais, dos fabricantes de automóveis e das portarias relativas à
proteção do ambiente, bem como todas as leis, regulamentos e regras de conduta que uma
oficina deve respeitar.

2.1.2 Indicações de segurança para SEG IV

Para evitar um manuseamento incorreto e lesões daí resultantes no utilizador ou a destruição do
SEG IV, observar o seguinte:

• Proteger o aparelho de peças quentes.

• Proteger o aparelho de peças rotativas.

• Proteger o aparelho contra exposição solar prolongada.

• Proteger a lente de Fresnel do SEG IV contra exposição solar direta. A compressão de luz
pode resultar em solicitação excessiva ou danos causados por incêndio no SEG IV.

• Proteger o aparelho de líquidos como água, óleo ou gasolina. O SEG IV não é estanque à água.

• Proteger o aparelho de fortes impactos e não o deixar cair.

• Não tentar abrir o aparelho. O aparelho só pode ser aberto por técnicos autorizados pela Hella
Gutmann. No caso de danificação do selo de proteção ou intervenções não autorizadas no
aparelho a garantia será anulada.

• No caso de o aparelho apresentar avarias, notificar imediatamente a Hella Gutmann ou um
parceiro comercial da Hella Gutmann.

• Mandar substituir a lente de Fresnel riscada.

• A imagem apresentada no ecrã de teste pode ser influenciada de forma negativa por sujidade
e riscos. Limpar a lente apenas com um pano suave e limpa-vidros.

• Controlar a pilha de 9 V (tipo 9 V) da mira de laser a intervalos regulares em relação a fugas/
sulfatação.

• Mandar substituir as viseiras danificadas antes da próxima utilização.
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SEG IV Indicações para o utilizador

Indicações de segurança

2.1.3 Indicações de segurança relativas à alta tensão/tensão de rede

Nas instalações elétricas existem tensões muito altas. Devido às descargas de tensão em
componentes danificados por, por exemplo, dentadas de roedores, etc., ou ao contacto com
componentes condutores de corrente, existe o perigo de choque elétrico. Em caso de falta de
atenção, a alta tensão proveniente do veículo e a tensão de rede proveniente da rede doméstica
podem provocar graves lesões ou até mesmo a morte. Por esta razão, tenha em conta o
seguinte:

• Utilizar apenas cabos de alimentação com contacto de segurança à terra.

• Utilizar apenas cabos de alimentação que tenham sido testados ou fornecidos junto.

• Utilizar apenas o conjunto de cabos original.

• Verificar regularmente se existem danos nos cabos e nas fontes de alimentação.

• Se for necessário executar trabalhos com a ignição ligada, não tocar nos componentes
condutores de tensão.

2.1.4 Indicações de segurança relativas ao perigo de ferimentos

Ao realizar trabalhos no veículo, existe perigo de ferimentos devido a peças rotativas ou uma
movimentação inadvertida do veículo. Por esta razão, tenha em conta o seguinte:

• Proteger o veículo contra deslocamento.

• Os veículos com caixa automática devem ser adicionalmente colocados na posição de
repouso.

• Desativar o sistema de paragem/arranque para evitar um arranque do motor descontrolado.

• A ligação do aparelho ao veículo deve ser realizada sempre com o motor desligado.

• Não tocar nas peças rotativas com o motor a trabalhar.

• Não colocar cabos junto a peças rotativas.

• Verificar se as peças condutoras de alta tensão apresentam danos.

2.1.5 Indicações de segurança relativas ao laser

Ao trabalhar com o laser, existe perigo de ferimentos devido a encandeamento. Por esta razão,
tenha em conta o seguinte:

• Utilizar o laser apenas em conjunto com as viseiras colocadas. (SEG IV SE)

• Substituir imediatamente as viseiras danificadas. (SEG IV SE)

• Não dirigir o raio laser para pessoas, portas ou janelas.

• Não olhar diretamente para o raio laser.

• Assegurar uma boa iluminação ambiente.

• Evitar riscos de tropeçar.

• Fixar as peças mecânicas para que não caiam/se soltem.
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Descrição do aparelho SEG IV

Âmbito de fornecimento

3 Descrição do aparelho

3.1 Âmbito de fornecimento

QQuuaannttiiddaaddee DDeessiiggnnaaççããoo

1 SEG IV (sem a 3.ª roda de
borracha)

(fig. 8PA 007 732-321)

1 3.ª roda de borracha (requer
montagem)

2 Anel de retenção (para a
montagem da 3.ª roda de
borracha)

3 Anilha (para a montagem da 3.ª
roda de borracha)

1 Suporte de dados HGS (incl.
manual de instruções)

3.1.1 Verificar o âmbito de fornecimento

Verificar o âmbito de fornecimento aquando da entrega ou imediatamente depois, de modo a poder apresentar logo
em seguida uma reclamação por eventuais danos.

Para verificar o âmbito de fornecimento, proceder da seguinte forma:
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SEG IV Descrição do aparelho

Condições normais de utilização

1. Abrir o pacote de fornecimento e verificar se o material entregue está completo, utilizando, para isso, a guia de
remessa anexa.

Caso sejam detetados danos de transporte exteriores, abrir o pacote na presença do colaborador da empresa de
entregas e verificar se o SEG IV apresenta danos ocultos. Certificar-se de que o colaborador da empresa de
entregas regista todos os danos de transporte e danos existentes no SEG IV num protocolo de danos.

2. Retirar o SEG IV da embalagem.

CUIDADO

Perigo de curto-circuito devido a peças soltas no SEG IV

Se suspeitar da existência de peças soltas no SEG IV, nunca colocar o SEG IV em operação.

Notificar imediatamente um parceiro comercial da Hella Gutmann ou a Linha de Assistência
Técnica da Hella Gutmann.

3. Verificar se o SEG IV apresenta danos mecânicos.

3.2 Condições normais de utilização
O SEG IV é um aparelho portátil para controlo de todos os sistemas de faróis modernos de veículos motorizados.

O SEG IV está equipado com um ecrã de teste moderno. Este permite testar de modo preciso os sistemas de faróis de
halogéneo, xénon e de LED com todas as distribuições de luz, como médios, máximos e luz de nevoeiro, e a fronteira
claro-escuro vertical. O escalamento fino vertical do ecrã de teste permite consultar os valores com uma exatidão de
+/– 0,1 °.
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Montagem SEG IV

Montar as rodas de borracha

4 Montagem
4.1 Montar as rodas de borracha
O SEG IV está pré-montado, excetuando a 3.ª roda de borracha na base do aparelho. A roda de borracha é fornecida
com 3 anilhas e 2 anéis de retenção que fazem parte do âmbito de fornecimento.

Para montar a 3.ª roda de borracha na base do aparelho, proceder da seguinte forma:

1. Empurrar uma anilha pelo eixo até ao anel de retenção.

2. Empurrar a roda de borracha pelo eixo até à anilha.

3. Empurrar as duas outras anilhas pelo eixo.

4. Fixar a roda de borracha com o 2.º anel de retenção.
Agora a 3.ª roda de borracha está montada no SEG IV.
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SEG IV Colocação em serviço do manual do utilizador

Aceder ao manual do utilizador do SEG IV

5 Colocação em serviço do manual do utilizador
Este capítulo descreve como é possível aceder ao manual do utilizador através do suporte de dados HGS.

5.1 Aceder ao manual do utilizador do SEG IV
Para aceder ao manual do utilizador do SEG IV através do suporte de dados HGS, proceder da seguinte forma:

1. Ligar o PC.

2. Inserir o suporte de dados HGS fornecido numa ligação USB do PC.

3. Abrir a unidade USB do suporte de dados HGS inserido.

4. Abrir a aplicação >Start.exe< através de um duplo clique.

5. Clicar em >Instructions and Manuals<.
6. Na opção Idioma, abrir a lista com .

7. Selecionar o idioma desejado.

8. Na opção Manual do utilizador, abrir a lista com .

9. Selecionar >SEG IV<.
10. Aceder ao manual com >Abrir<.
É exibido o ficheiro PDF selecionado.
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Designação das peças SEG IV

Aceder ao manual do utilizador do SEG IV

6 Designação das peças
Tipo 8PA 007 732-301; -311; -321;
-501
Homologação TPN100139420

SEG IV com rodas de borracha, mira
de laser, dispositivo de medição da luz
digital, posicionador a laser e eixo
excêntrico.

1. Coluna

2. Suporte da mira

3. Mira de banda larga ou de laser
com parafuso de aperto

4. Escala circular

5. Interruptor para o dispositivo
fotoelétrico de medição da luz

6. Espelho de diagnóstico com roda
de ajuste

7. Lente de Fresnel

8. Alavanca de comando para
deslocar a caixa ótica para cima e
para baixo

9. Base do aparelho com rodas de
borracha para utilizar em
superfícies de apoio adequadas.

10. manípulo para o bloqueio da
coluna

11. Alavanca de ajuste para o
alinhamento horizontal (apenas no
8PA 007 732-311; -321; -501)

12. Parafuso de bloqueio do eixo para
fixação permanente do
alinhamento horizontal (apenas no
8PA 007 732-311; -321; -501)

13. Parafuso de bloqueio do eixo para
fixação permanente do
alinhamento horizontal (apenas no
8PA 007 732-311; -321; -501)

14. Nível de água para o alinhamento
horizontal (apenas no 8PA 007
732-311; -321; -501)

Aberturas laterais para reajustar as
peças deslizantes da guia da coluna
com uma chave sextavada SW6.

Reajustar as peças deslizantes da guia
da coluna regularmente.

Fig.: 8PA 007 732-311

IMPORTANTE

Influência negativa sobre a imagem no ecrã de teste

Substituir a lente de Fresnel riscada (ver peças de
substituição)

Limpar a lente de Fresnel apenas com um pano suave e
limpa-vidros.
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SEG IV Superfície de teste

Superfície de apoio plana para SEG IV DLLX & SE

7 Superfície de teste
7.1 Superfície de apoio plana para SEG IV DLLX & SE

Nota
• A composição e o estado das superfícies de apoio são decisivos para um ajuste correto dos

faróis.

• As superfícies de apoio do SEG IV e do veículo têm de cumprir a legislação nacional.

• Se a inclinação das superfícies de apoio do SEG IV e do veículo divergir, colocar os eixos
longitudinais do SEG IV e do veículo ao mesmo nível mediante o ajuste da altura.

• O ajuste vertical e horizontal do SEG IV é sempre efetuado com a ajuda de um laser de linhas
cruzadas, cuja exatidão deve corresponder aos requisitos de 0,2 mm/m.
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Superfície de teste SEG IV

Superfície de apoio plana para SEG IV DLLX & SE

A opção de nivelamento seguidamente descrita representa uma mera funcionalidade do aparelho.

O ajuste do ponto zero em relação à superfície de apoio deverá ser efetuado sempre com o laser.

Para executar um ajuste preciso
dos faróis com o SEG 007 732-
331/-321, proceder da seguinte
maneira:

1. Soltar ambos os parafusos
de bloqueio do eixo (11).

2. Alinhar a bolha de nível ao
centro na caixa ótica SEG
com uma alavanca manual.

3. Após a calibração, voltar a
apertar os parafusos de
bloqueio do eixo com uma
chave sextavada SW5.

Para as medições sobre a
superfície de apoio plana (de
acordo com o regulamento
específico do país), certificar-se
de que a posição zero está
bloqueada. Verificar para tal a
alavanca manual.

Nota

A superfície de apoio SEG pode ser compensada

Posição zero:
1. Soltar os parafusos sextavados internos para o bloqueio do eixo.

2. Colocar a alavanca manual na posição central.

3. Verificar a posição zero com um nível de água (a bolha de nível fica alinhada ao centro).

4. Voltar a apertar os parafusos sextavados internos com uma chave sextavada SW5.
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SEG IV Superfície de teste

Superfície de apoio para SEG IV fixo

7.2 Superfície de apoio para SEG IV fixo

CUIDADO
• A base deve cumprir os requisitos das normas Eurocode 2/DIN EN 1992 e o betão deve

satisfazer as exigências da classe de resistência à compressão C20/25.

• A área em torno do sistema de calhas deve ser identificada como zona perigosa (perigo de
tropeçar) (DIN 4844-1). Esta informação deve ser tida em conta ao efetuar-se uma avaliação
de riscos no local de trabalho.

Fig. 1:

1 Diferença de altura máx. 1 mm

Fig. 2:

2 Anilha distanciadora

3 Junta de carris sem deslocamento lateral

4 Tamanho máximo do perfil laminado 1 mm

• O SEG IV também é adequado para uma instalação fixa.

• As calhas de rolamento são montadas no chão.

• Em caso de uso como aparelho de calha, tem de ser encomendado um conjunto de calhas de rolamento (n.º de
encom.: 9XS 861 736-001) para cada SEG IV. Durante a montagem, a calha de rolamento serve de molde para
furação.

Além disso, há um sistema de calhas nivelável (n.º de encom.: 9XS 861 736-021) e um conjunto de rolamento
(n.º de encom.: 9XS 862 004-021).

Para poder verificar e ajustar com os faróis, deve observar-se o seguinte ao colocar as calhas de rolamento:

• A superfície de apoio do veículo e o plano das calhas de rolamento para o SEG IV têm de estar colocados
paralelamente entre si nas duas dimensões.

• A diferença de altura da superfície de apoio das rodas tem de obedecer às disposições legais.
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Superfície de teste SEG IV

Superfície de apoio para SEG IV fixo

• As calhas de rolamento (n.º de encom.: 9XS 861 736-001) têm de estar assentes em todo o seu comprimento
para que não empenem.

• As barras de guia são colocadas aos pares a 90° em relação ao eixo longitudinal do veículo. Evitar desencontros
laterais das juntas das calhas (Fig. 2).
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SEG IV Instalação e alinhamento do aparelho de ajuste diante do veículo

Preparação do veículo

8 Instalação e alinhamento do aparelho de ajuste
diante do veículo

8.1 Preparação do veículo

Nota

Ter em atenção os regulamentos nacionais.

Respeitar as indicações do fabricante do veículo.

Os pneus devem apresentar a
pressão especificada! O veículo
deve ser carregado do seguinte
modo:

• Estado de carga:

Veículos motorizados não
carregados.

Carregar os veículos
motorizados monoeixo e
multieixo com um só farol
com uma pessoa/75 kg no
assento do condutor.

Apenas se pode divergir das
cargas indicadas, quando se
souber como a medida de
ajuste para a carga efetiva
deve ser selecionada para
que a carga prescrita resulte
na inclinação prescrita do
feixe de luz.

• Não carregar veículos
pesados e outros veículos
multieixos (tara de acordo
com o regulamento
específico do país).

• Carregar veículos monoeixo, bem como tratores ou veículos de trabalho monoeixo (com carrinho ou reboque)
com uma pessoa/75 kg no assento do condutor.

• Caso o veículo possua uma suspensão hidráulica ou pneumática, deixar trabalhar o motor com a rotação
intermédia até a altura do veículo deixar de mudar.

• Se existir correção automática dos faróis ou um dispositivo de ajuste contínuo ou escalonado, observar as
indicações do fabricante do veículo.
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Instalação e alinhamento do aparelho de ajuste diante do veículo SEG IV

Instalação

8.2 Instalação

1. O aparelho de ajuste é
deslocado para a frente do
farol que se pretende testar.

2. Fixar a caixa ótica no centro
do farol. (Desvios laterais e
em termos de altura no máx.
3 cm).

3. No caso de aparelhos com
posicionador, ver fig. 3
(distância da aresta dianteira
da caixa ótica até ao farol
30...70 cm).

Alinhar a caixa ótica em
relação ao veículo (com mira
de banda larga ou de laser)

• É necessário alinhar
individualmente os aparelhos
com base com rodas para
cada um dos faróis que se
pretende testar.

• Os aparelhos sob calhas só necessitam ser ajustados uma única vez por veículo.

1. Soltar o bloqueio da coluna.

2. Alinhar a caixa ótica com a mira de banda larga de modo a que a linha da mira toque em dois pontos situados à
mesma altura e simétricos em relação ao eixo longitudinal do veículo (fig. 3).

3. Apertar o bloqueio da coluna sem deslocar o alinhamento.

Ajuste em altura da mira de banda larga
1. Os pontos marcados no veículo devem situar-se claramente abaixo da altura da mira.

2. Após soltar o manípulo (rotação para a esquerda), é possível deslocar em altura o suporte da mira na coluna.
No caso particular de veículos comerciais e autocarros com uma secção frontal com curva pronunciada, se o
alinhamento apresentar dificuldades, aí é necessário reproduzir os centros dos faróis no piso com um fio-de-
prumo ou outros objetos adequados e registá-los com a mira (fig. 4).

A mira de laser do SEG IV permite alinhar o SEG IV e os faróis com base numa linha de laser. Com a faixa de luz
gerada podem ser determinados 2 pontos paralelos à frente do veículo. Se a alimentação elétrica necessária (pilha
de 9 V) não estiver disponível, é possível utilizar, em alternativa, o dispositivo ótico de mira (traço preto na área
direita da mira).
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SEG IV Verificar e ajustar os faróis

Instalação

9 Verificar e ajustar os faróis
Nota

O SEG IV permite verificar todos os sistemas de faróis, incluindo faróis DE, FF, de LED e xénon. O
retângulo traçado no ecrã de teste corresponde ao tamanho da superfície de teste obrigatória nos
termos das diretivas relativas ao ajuste de faróis de veículos motorizados. Depois de serem
ajustados, os faróis devem estar fixados no veículo de modo a não poderem ser deslocados
acidentalmente. É necessário testar sempre o ajuste dos faróis após reparar a suspensão do
veículo. Também se recomenda efetuar o ajuste após substituir uma lâmpada dos faróis.

Respeitar as indicações do fabricante do veículo, no caso de veículos com compensação automática da inclinação da
carroçaria ou dos faróis que é alterada em função do estado de carga.

No caso de veículos cujos faróis podem ser ajustados manualmente, o ajuste deve ser realizado com o dispositivo de
ajuste na posição de bloqueamento definida para a configuração básica.

No caso de faróis com dispositivos de ajuste para apenas 2 posições e nos quais as posições de bloqueamento não
possuem uma marcação especial, proceder do seguinte modo:

• Se o feixe de luz se levantar com o aumento da carga, realizar o ajuste na posição final do dispositivo de ajuste,
onde o feixe luz estiver mais alto.

• Se o feixe de luz descer com o aumento da carga, realizar o ajuste na posição final do dispositivo de ajuste, onde o
feixe luz estiver mais baixo.

e = medida em cm da inclinação obrigatória da fronteira claro-escuro a uma distância de 10 m.

H = altura do centro do farol acima da superfície de apoio em cm.

h = altura do traço de separação da superfície de teste acima da superfície de apoio em cm.

Escala circular

Aos diferentes tipos de veículo existentes correspondem
especificações diferentes de inclinação da fronteira claro-escuro em
% (ver a tabela de ajustes). A inclinação da fronteira claro-escuro
em % x 10 equivale à medida "e".

Respeitar as indicações do fabricante do veículo.
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Verificar e ajustar os faróis SEG IV

Prescrições legais

9.1 Prescrições legais

Tipo de veículo Medida de ajuste dos faróis "e"
Veículos motorizados de acordo com

N.º 1 e 2 — [%]

N.º 3 e 4 — [cm]

Tolerâncias
Veículos motorizados de
acordo com

N.º 1 e 2 — [%]

N.º 3 e 4 — [cm]

desvio adm. da medida de
ajuste dos faróis

Faróis para
médios e
máximos

Faróis de
nevoeiro

para
ci-
ma

para
baixo

para
a
es-
que-
rda

para a
direita

1 Veículos motorizados cujos faróis estão
homologados de acordo com CE/CEE-
ONU 3

Medida de
ajuste indicada
no veículo 2

Medida de ajuste
indicada no
veículo ²

Tolerâncias de acordo com
n.º 2

2 Outros veículos motorizados com uma
altura do centro do farol acima da
superfície de apoio (A) ≤ 140 cm

a) Veículos ligeiros e ligeiros mistos 3 1,2 2,0 0,2

0,5

0,8

0,5 0,5***

b) Veículos motorizados com regulação
do nível da suspensão ou compensação
automática da inclinação do feixe de luz

c) Tratores e veículos de trabalho
multieixo

d) Veículos motorizados monoeixo e
veículos motorizados multieixo com 1
farol

e) Veículos pesados com superfície de
carga dianteira

1,0 2,0

f) Veículos pesados
com superfície de
carga traseira

g) Veículos tratores

h) Autocarros

exceto veículos
motorizados
nos termos do
n.º 2c

3,0 4,0 1,0 0,5

3 Outros veículos motorizados com uma
altura do centro do farol acima da
superfície de apoio (A) > 140 cm (tendo
em conta a tabela no anexo 3). Aplica-
se igualmente a veículos motorizados ≤
40 km/h

H/3* H/3+7*

10 5 5***

4 Tratores ou veículos de trabalho
monoeixo

2xN** 20
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SEG IV Verificar e ajustar os faróis

Prescrições legais

² Aplicam-se as disposições de ajuste segundo o regulamento CEE-ONU número 48, 53 ou 86. Para faróis de
nevoeiro das classes B e F3 conforme CEE-ONU (com um fluxo luminoso ≤ 2000 lúmen). Se não estiver indicada
qualquer medida de ajuste no veículo, aplica-se o seguinte: o valor-limite superior é 1,0%, não há requisitos para o
valor-limite inferior.

³ No caso de veículos com distância entre eixos < 2,5 m, aplica-se o seguinte: verificação com carga aplicada por
uma pessoa no assento do condutor ou verificação com aplicação do valor de correção aditivo 0,3 quanto à medida
de ajuste válida para o veículo (exemplo: no caso da medida de ajuste 1,2 no veículo, a correção de 0,3 faz com que
sejam aplicadas as tolerâncias de +/- 0,5 em relação ao valor 1,5).

* Consultar a tabela no capítulo Farol está mais de 140 cm acima da superfície de apoio (Página 27)

** N [cm] Medida da inclinação do centro do feixe de luz a uma distância de 5 m

*** não se aplica a faróis de nevoeiro
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Verificar e ajustar os faróis SEG IV

Prescrições legais

a) Faróis com médios simétricos

Médios

Máximos

1. Alinhar o SEG IV conforme descrito a partir do capítulo Preparação do
veículo (Página 17).

2. Ajustar a escala circular de acordo com as indicações do fabricante do
veículo ou a tabela de ajustes.

3. Ligar os médios.

A fronteira claro-escuro tem de passar horizontalmente ao longo do
traço separador em toda a largura do ecrã.

4. Se necessário, ajustar os médios através dos parafusos de regulação.

5. Ligar os máximos.

O centro do feixe de luz dos máximos tem de estar posicionado na
marca central.

6. Se necessário, ajustar os máximos através dos parafusos de
regulação.

7. Em caso de ajuste comum para máximos e médios, verificar os
médios novamente.

b) Faróis com médios assimétricos

Médios

Médios de bi-xénon

1. Alinhar o SEG IV conforme descrito a partir do capítulo Preparação do
veículo (Página 17).

2. Ajustar a escala circular de acordo com as indicações do fabricante do
veículo ou a tabela de ajustes.

3. Ligar os médios.

No caso dos faróis com médios assimétricos, a fronteira claro-escuro
deve tocar o traço separador da superfície de teste. O vértice entre a
área ascendente à esquerda e à direita da fronteira claro-escuro deve
passar na vertical pela marca central (cruz superior). Neste caso, o
núcleo claro do feixe de luz encontra-se à direita da vertical que passa
pela marca central.

Para identificar mais facilmente o vértice da metade esquerda do farol
(no sentido da marcha), destapar algumas vezes alternadamente e
desbloquear novamente.

4. Verificar de novo os médios.

Máximos: após o ajuste da fronteira claro-escuro dos médios conforme as disposições, o centro do feixe de
luz dos máximos tem de estar posicionado na marca central (cruz superior).

c) Faróis de nevoeiro

Faróis de nevoeiro 1. Alinhar o SEG IV conforme descrito a partir do capítulo Preparação do
veículo (Página 17).

2. Ajustar a escala circular de acordo com as indicações do fabricante do
veículo ou a tabela de ajustes.

3. Ligar os faróis de nevoeiro.

A fronteira claro-escuro tem de passar horizontalmente ao longo do
traço separador em toda a largura do ecrã.
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SEG IV Verificar e ajustar os faróis

Prescrições legais

4. Se necessário, ajustar os faróis de nevoeiro através dos parafusos de
regulação.

d) Faróis especiais para máximos (faróis de máximos adicionais, p. ex.)

Máximos 1. Alinhar o SEG IV conforme descrito a partir do capítulo Preparação do
veículo (Página 17).

2. Ajustar a escala circular de acordo com as indicações do fabricante do
veículo ou a tabela de ajustes.

3. Ligar os máximos.

O centro do feixe de luz dos máximos tem de estar posicionado na
marca central.

4. Se necessário, ajustar os máximos através dos parafusos de
regulação.

No caso de módulos de máximos separados, p. ex. em combinação com faróis de bi-xénon, ajustar os
máximos de acordo com as indicações do fabricante do veículo, uma vez que pode haver diversas
possibilidades neste caso.

Nota

O SEG IV está equipado com um ecrã de teste inovador, que também permite testar e ajustar
veículos com um sistema de assistência de máximos especial. Para ajustar corretamente os
faróis, ter em consideração as indicações do fabricante do veículo. O ecrã de teste possui uma
escala em graus. Em alguns veículos, é necessário introduzir o valor lido em minutos de ângulo
ou percentagem no aparelho de diagnóstico. Para estes casos, existe uma tabela de conversão
(ver em baixo).
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Verificar e ajustar os faróis SEG IV

Prescrições legais

+/- grau Percentagem Minutos de
ângulo

+/- grau Percentagem Minutos de
ângulo

0,1 0,17 6 2,6 4,54 156

0,2 0,34 12 2,7 4,71 162

0,3 0,52 18 2,8 4,89 168

0,4 0,69 24 2,9 5,06 174

0,5 0,86 30 3,0 5,24 180

0,6 1,04 36 3,1 5,41 186

0,7 1,22 42 3,2 5,59 192

0,8 1,39 48 3,3 5,76 198

0,9 1,57 54 3,4 5,94 204

1,0 1,74 60 3,5 6,11 210

1,1 1,92 66 3,6 6,29 216

1,2 2,09 72 3,7 6,46 222

1,3 2,26 78 3,8 6,64 228

1,4 2,44 84 3,9 6,81 234

1,5 2,61 90 4,0 6,99 240

1,6 2,79 96 4,1 7,16 246

1,7 2,96 102 4,2 7,34 252

1,8 3,14 108 4,3 7,51 258

1,9 3,31 114 4,4 7,69 264

2,0 3,49 120 4,5 7,87 270

2,1 3,66 126 4,6 8,04 276

2,2 3,84 132 4,7 8,22 282

2,3 4,01 138 4,8 8,39 288

2,4 4,19 144 4,9 8,57 294

2,5 4,36 150 5,0 8,74 300
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SEG IV Utilização do dispositivo de medição da luz e do posicionador

Dispositivo fotoelétrico de medição da luz

10 Utilização do dispositivo de medição da luz e do
posicionador

10.1 Dispositivo fotoelétrico de medição da luz

Após o ajuste dos faróis, o dispositivo fotoelétrico de medição da luz permite verificar se a intensidade máxima
permitida dos médios/máximos foi ultrapassada, bem como se a intensidade mínima de iluminação dos máximos foi
atingida.

Nota

Antes de verificar os valores de luminosidade, efetuar um exame visual dos faróis.

1. Ajustar a escala circular de acordo com a tabela de ajustes.

2. Acionar a tecla direita do dispositivo de medição da luz.

3. Ler o valor.

Médios: Máximos:

Valores de referência:

• Faróis principais ≤1,2 lux

Valores de referência:

• 48 a 240 lux para faróis de halogéneo ou principais

• 70 a 180 lux para faróis principais de xénon

Devido às diferentes possibilidades de ajuste, avaliar os valores de luminosidade para faróis combinados com
vários módulos de luz integrados segundo as especificações do fabricante.
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Utilização do dispositivo de medição da luz e do posicionador SEG IV

Posicionador

10.2 Posicionador
Ligar o laser

Abastecimento de tensão ao laser: pilha de 9 V convencional (não incluída no âmbito de fornecimento).

1. Rodar a escala circular até o
ponto de laser acender no centro
da lente de Fresnel.

2. Premir a tecla esquerda.

O laser é ligado durante
aproximadamente 15 s.

3. Alinhar a caixa ótica de modo a
que o ponto de laser vermelho,
que é visível no vidro difusor,
seja reproduzido no centro do
farol. No caso de lentes claras,
focar a lâmpada diretamente.

Em alguns vidros difusores, o
ponto de laser não é reproduzido
claramente. Neste caso, é
possível tornar o ponto visível
colocando a mão diante do vidro
difusor, por exemplo.

A altura do ponto de laser
também pode ser apurada,
deslocando o SEG IV ao lado do
farol.

4. No caso de sistemas multifaróis,
alinhar o ponto de laser pelo
sistema que se pretende testar.
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SEG IV Notas

Farol está mais de 140 cm acima da superfície de apoio

11 Notas
11.1 Farol está mais de 140 cm acima da superfície de apoio

Nota

Ter em atenção os regulamentos nacionais.

Para ajustar os faróis, proceder da seguinte forma:

1. Colocar o veículo numa superfície plana (que não tem obrigatoriamente de ser horizontal) a 10 m de distância de
uma parede clara vertical.

2. Marcar as seguintes linhas na parede de teste:

• Linha A:
Prolongar o eixo longitudinal do veículo até à parede de teste e assinalar com uma linha vertical.

• Linhas B e C:
Medir a distância X dos faróis (centro do farol a centro do farol) no veículo e aplicar a medida simétrica à linha
A.

• Linha H:
Medir a distância entre o centro do farol e a superfície de apoio e aplicar na parede de teste paralelamente à
superfície de apoio.

• Linha D:
Aplicar na distância "e" por baixo da linha H. No caso de faróis principais "e" = H/3 cm, no caso de faróis de
nevoeiro "e" = H/3 + 7 cm

Ajustar os faróis da seguinte maneira:
1. Cobrir o farol direito.

2. Alinhar o farol esquerdo na vertical.

A parte horizontal da fronteira claro-escuro tem de tocar na linha D.

3. Alinhar o farol esquerdo na horizontal.

O vértice entre a área horizontal e a área ascendente da fronteira claro-escuro deve situar-se na linha B.

4. Cobrir o farol esquerdo.

5. Alinhar o farol direito na vertical.

A parte horizontal da fronteira claro-escuro tem de tocar na linha D.

6. Alinhar o farol direito na horizontal.

O vértice entre a área horizontal e a área ascendente da fronteira claro-escuro deve situar-se na linha C.
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Notas SEG IV

Farol está mais de 140 cm acima da superfície de apoio

Medidas de ajuste de faróis de médios e de máximos com altura superior a 140 cm

H [m] E = 10 m E = 5 m E = 2,5 m

h [m] Com tolerância h [m] Com tolerância h [m] Com tolerância

hmáx. hmín. hmáx. hmín. hmáx. hmín.

1,5 1,00 1,10 0,95 1,25 1,30 1,22 1,37 1,40 1,36

1,6 1,07 1,17 1,02 1,33 1,38 1,30 1,47 1,50 1,46

1,7 1,13 1,23 1,08 1,42 1,47 1,39 1,56 1,59 1,55

1,8 1,20 1,30 1,15 1,50 1,55 1,47 1,65 1,68 1,64

1,9 1,27 1,37 1,22 1,58 1,63 1,55 1,74 1,77 1,73

2,0 1,33 1,43 1,28 1,67 1,72 1,64 1,83 1,86 1,82

2,1 1,40 1,50 1,35 1,75 1,80 1,72 1,92 1,95 1,91

2,2 1,47 1,57 1,42 1,83 1,88 1,80 2,02 2,05 2,01

2,3 1,53 1,63 1,48 1,92 1,97 1,89 2,11 2,14 2,10

2,4 1,60 1,70 1,55 2,00 2,05 1,97 2,20 2,23 2,19

2,5 1,67 1,77 1,62 2,08 2,13 2,05 2,29 2,32 2,28

2,6 1,73 1,83 1,68 2,17 2,22 2,14 2,38 2,41 2,37

2,7 1,80 1,90 1,75 2,25 2,30 2,22 2,47 2,50 2,46

2,8 1,87 1,97 1,82 2,33 2,38 2,30 2,57 2,60 2,56

2,9 1,93 2,03 1,88 2,42 2,47 2,39 2,66 2,69 2,65

3,0 2,00 2,10 1,95 2,50 2,55 2,47 2,75 2,78 2,74

3,1 2,07 2,17 2,02 2,58 2,63 2,55 2,84 2,87 2,83

3,2 2,13 2,23 2,08 2,67 2,72 2,64 2,93 2,96 2,92

3,3 2,20 2,30 2,15 2,75 2,80 2,72 3,02 3,05 3,01

3,4 2,27 2,37 2,22 2,83 2,88 2,80 3,12 3,15 3,11
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SEG IV Notas

Controlo do aparelho de ajuste

11.2 Controlo do aparelho de ajuste
Os aparelhos de ajuste são fornecidos com os ajustes corretos. Durante o trabalho nas oficinas, um manuseio
inadequado, como a queda do aparelho, por exemplo, pode provocar um desajuste. Por este motivo, em função da
sua frequência de uso, recomendamos que o aparelho seja verificado regularmente.
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Informações gerais SEG IV

Cuidados e manutenção

12 Informações gerais

12.1 Cuidados e manutenção

O SEG IV tem de ser tratado com todo o cuidado. Por esta razão, tenha em conta o seguinte:

• Limpar regularmente o SEG IV com produtos de limpeza não agressivos.

• Utilizar detergentes domésticos convencionais não agressivos com um pano de limpeza suave humedecido.

• Substituir de imediato os cabos/acessórios danificados.

• Utilizar apenas peças de substituição originais.
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SEG IV Informações gerais

Peças sobressalentes

12.2 Peças sobressalentes

PPeeççaass ee aacceessssóórriiooss ddee mmaannuutteennççããoo NN..ºº ddee eennccoomm..

Garra de fixação (para tubo guia da mira) 9XD 181 854-001

Manípulo para o suporte da mira 9SG 855 498-001

Cobertura do braço da mira 9XS 861 061-001

Peça lateral (2 unidades) para mira 9XS 861 065-001

Tubo guia para mira 9XS 861 113-001

Punho para garra de fixação 9SG 126 786-001

Braço da mira 9XS 861 436-001

Mira de banda larga com fio (SEG IV DL) 8PV 861 112-021

Mira de laser (SEG IV DLLX) 8PV 861 112-011

Mira híbrida SEG IV SE 8PV 861 112-031

Viseiras mira híbrida 9EV 857 067-031

Viseira (atrás da lente de Fresnel) 9EV 857 067-011

Lente de Fresnel 9EL 857 597-001

Dispositivo de desengate (para bloqueio da coluna) 9XS 861 009-001

Manípulo de acionamento (caixa ótica) 9ST 861 074-001

Manipulo (para espelho defletor) 9XS 861 032-001

Escala circular 9SG 861 025-011

Tampa verde, com espelho defletor e meios de fixação 9XS 861 127-061

Tampa vermelha, com espelho defletor e meios de fixação 9XS 861 127-051

Indicador para luxímetro 8PL 863 005-001

Ocular (caixa ótica, em cima) 9EV 861 038-001

Suporte para lente de Fresnel e viseira 9FH 861 011-001

Tampão (para parafusos na caixa ótica, 6 unidades) 9HV 855 522-001

Placa de circuito impresso 9MK 170 228-001

Mola de tração (para funcionalidade da peça de aperto) 9KD 857 587-001

Peças deslizantes (guia da coluna) 9XD 861 016-001

Mola de pressão (para deslocamento do ecrã de teste, 2 unidades) 9KD 858 172-001

Peça de aperto (fixação da caixa ótica na coluna) 9XD 861 861-001

Nível de bolha de ar longitudinal (na caixa ótica em DLLX e SE) 9XS 858 109-001

Caixa ótica completa 9XS 861 152-021

Caixa ótica (SEG IV DLLX, sem tampa verde) 9XS 860 839-021

Pega (conjunto) 9GH 181 713-801

Grupo de utilização para teste (ecrã de teste com a mecânica de regulação completa) 9XS 861 171-011

Eixo-guia para chapa de aperto 9XS 861 173-001
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Eliminação

PPeeççaass ee aacceessssóórriiooss ddee mmaannuutteennççããoo NN..ºº ddee eennccoomm..

Anilha de aperto para eixo-guia 9XS 861 250-001

Interruptor (para luxímetro e posicionador a laser) 9ST 863 241-001

Grupo de laser (para posicionador a laser) 9XS 862 401-001

manípulo para o bloqueio da coluna 9SG 855 454-011

Peça de aperto para a coluna 9XD 857 744-001

Coluna (para SEG IV DL e DLLX) 8XT 861 234-023

Coluna (para SEG IV SE) 8XT 861 234-061

Coluna (versão curta 1300 mm) 8XT 861 234-003

Alavanca (para eixo excêntrico angulado) 9SH 863 076-001

Alavanca (para eixo excêntrico reto) 9SH 863 076-011

Eixo excêntrico (para SEG com distância entre eixos de 585 mm) 9XS 860 424-011

Eixo excêntrico (para SEG com distância entre eixos de 625 mm) 9XS 860 424-021

Base com rodas (bitola 585 mm) 9XS 860 998-001

Base com rodas (bitola 625 mm) 9XS 860 998-101

Base com rodas com eixo excêntrico (bitola 585 mm) 9XS 860 998-041

Base com rodas com eixo excêntrico (bitola 625 mm) 9XS 860 998-141

Conjunto de rodas (rodas de borracha, 3 unidades) 9XS 862 004-001

Resguardo (para caixa ótica) 8XS 002 500-031

12.3 Eliminação

Nota

A diretiva aqui mencionada é aplicável apenas dentro da União Europeia.

Nos termos da Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de julho de 2012 relativa aos resíduos
de equipamentos elétricos e eletrónicos, assim como da legislação nacional relativa à comercialização, devolução e
eliminação ecológica de aparelhos elétricos e eletrónicos (Lei alemã sobre equipamentos elétricos e eletrónicos —
ElektroG) de 16 de março de 2005, comprometemo-nos a receber de volta este aparelho, colocado no mercado por
nós após 13.08.2005, assim que tiver terminado a sua vida útil, sem quaisquer encargos, e a eliminá-lo em
conformidade com as diretrizes acima mencionadas.

Visto o presente equipamento ser de uso exclusivamente comercial (B2B), este não pode ser entregue em centros de
reciclagem públicos.

Mediante a indicação da data de aquisição e do número de aparelho, este pode ser eliminado pela:

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2

D-79241 Ihringen

ALEMANHA

N.º reg. WEE: DE25419042

Telefone: +49 7668 9900-0
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Eliminação

Fax: +49 7668 9900-3999

Mail: info@hella-gutmann.com
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