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I. Voorwoord 
 

Geachte klant, 

Hartelijk dank voor de aanschaf en het gebruik van onze Bright Premium balanceermachine.  

Bright Premium staat bekend om kwaliteit. Wij garanderen de productie van artikelen conform het 
ISO9001 kwaliteitssysteem en de actuele EU/CE normeringen. 

Lees deze handleiding s.v.p. vóór installatie en gebruik van de machine zorgvuldig door en bewaar de 
handleiding op een zorgvuldig gekozen plaats.  

WAARSCHUWING 
U heeft recht op twee jaar garantie mits de machine op de juiste manier gebruikt en onderhouden 
wordt zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik en gebruik buiten de specificaties.  

Het doel van deze handleiding is om de gebruiker en de eigenaar van deze machine te voorzien van 
veiligheids- en praktische instructies voor de verzekering van correct gebruik en onderhoud.  
 
Neem de veiligheidswaarschuwingen op de machine in acht. 
De volgende stickers definiëren de verschillende gevarenniveaus van de machine: 

 

 
Verplaats de balanceermachine 
ten alle tijden niet door gebruik te 
maken van de balanceer as! 

 

1. Aardingssymbool: geeft aan waar je de 
grondsnoer moet bevestigen. (niet van 
toepassing bij geaarde stekker.) 
 
2. Bliksemsymbool: verwijst naar de plaats waar 
u de stroomkabel moet bevestigen en wijst erop 
dat u moet letten op uw veiligheid. 
 
3. Hoogspanning: 230V 
 

 

1.                  2.                             3. 

Let erop dat de veiligheidsstickers volledig en leesbaar blijven. Wanneer een sticker onleesbaar 
wordt bevonden of ontbreekt, adviseren wij dat u een nieuwe sticker aanbrengen. (aan te vragen via 
website) 

230V 
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BELANGRIJK: Plaats de machine niet in een omgeving met hoge temperaturen, hoge 
luchtvochtigheid, stof en brandbare/agressieve gassen.  

II. Configuratie en bediening

II.I BP900 display 

Hier geeft u de afstand tussen het wiel en de balanceermachine in. Dit kan u nader 
bepalen met behulp van de geïnstalleerde meetarm. De waarde kunt u wijzigen door 
gebruik te maken van de min/plus knop.  

Hier geeft u de breedte van de velg in. Dit kan u nader bepalen met behulp van de 
velgbreedtemeter en kunt u wijzigen door middel van de min/plus knop.  

Hier geeft u de diameter van het wiel in. Deze diameter kunt u aflezen op het te 
balanceren wiel en is wijzigbaar door gebruik te maken van de min/plus knop. 

Fijnmodus: balanceren bij een afwijking minder dan 5g. 

Balanceerwaarde converteerknop: gewichtsinstellingen wijzigen. 

Druk op de instellingen knop om binnen te treden in het programma set-up menu. 

Statisch balanceren 

   Motorfiets balanceermodus knop 

 ALU1 aluminium velg balanceermodus, slag/slag 
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                                     ALU2 aluminium velg balanceermodus, plak/plak 

 

                                     ALU3 aluminium velg balanceermodus, slag/plak 

  

Noodgeval stopknop 

 
 
Startknop 

 

 
Deze display zal de onbalans aan de binnenkant van het wiel weergeven. (Dit is de 
kant die zich bevindt aan de zijde van de balanceermachine.) 

 

 

Deze display zal de onbalans aan de  buitenkant van het wiel weergeven.  

 

 

Deze twee rijen met ledlampen zullen indiceren waar de onbalans zich bevindt. De 
linker rij geeft de onbalans voor de binnenkant weer en de rechter rij doet hetzelfde 
voor de buitenkant.  

 

 

II.II  Basis operatie 
 
Balanceer as installatie: 
Voordat u de as installeert moet u ervoor zorgen dat alles, inclusief de as zelf, goed schoon wordt 
gemaakt. Dit kan eventueel gebeuren aan de hand van schoonmaak alcohol of perslucht. Gebruik de 
meegeleverde inbussleutel en de bout om de as te bevestigen aan de balanceermachine.  

Aan de linkerzijde van de machine vindt u een aan- en uitknop. Druk deze knop in om de machine op 
te starten.   

Zodra dit gebeurd is bevestigt u het wiel aan de balanceermachine door middel van de bijbehorende 
opspanmoer. Draai de opspanmoer goed vast zodat er zich  geen gevaarlijke situaties kunnen 
voordoen tijdens het balanceren.  

U stelt de juiste wielmaten in en geeft aan met wat voor velg de machine te maken heeft.  
Hierna doet u de kap naar beneden en zal u zien dat het wiel automatisch begint rond te draaien. 
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Eens deze beweging gestopt is kan u het wiel nog een keer laten draaien door simpelweg de kap naar 
beneden te laten op de groene startknop te drukken.  

Nadat  het wiel gestopt is met draaien zal de machine aangeven waar de onbalans zit en vooral 
hoeveel gram je moet aanbrengen om het wiel terug in balans te brengen.  

De onbalans is op te sporen door de 2 rijen met ledlampen goed in de gaten te houden. Na het tot 
stilstand komen van het wiel is het zaak dat het heel langzaam handmatig wordt rond gedraaid. Op 
een bepaald moment zullen alle lampjes in de linker- of rechter rij gaan branden. Dit wil zeggen dat 
de onbalans gevonden is.  

Als het wiel in de desbetreffende positie is gedraaid waardoor één van de twee rijen lampen brandt, 
is het de bedoeling dat u het wiel even in die positie laat staan. U kiest de correcte gewichten uit en 
plakt deze exact op de hoogste positie. (12 uur) 

Na deze handeling start u de draaibeweging nog eenmaal en als u het wiel op een correcte wijze 
gebalanceerd heeft zal er bij ‘Inner’ en ‘Outer’ allebei een nul op het display verschijnen.  

 

II.III  zelf-kalibratie  
 

In de IN-TES stand ( + 1 keer op ‘+’ drukken + SET UP +  ) u met behulp van   
in de CAL-CAL modus wat de zelf-kalibratie modus betekent. We gebruiken deze modus als de 
machine een lange tijd ongebruikt geweest is of als het balanceren niet nauwkeurig wordt bevonden.  

 

 

 

Druk op  om het programma te betreden. Deze functie kan ook gebruikt worden nadat u de 
parameters voor het wiel heeft ingegeven.  
Hou   vijf seconden ingedrukt om in deze stand toe te treden.  
 

Druk                             om toe te treden en de display zal “ADD-0” weergeven.  
 

             

 

 

U gebruikt een wiel met een 14 inch stalen velg om te kalibreren. Eens deze bevestigt is, drukt u op 
START om de machine op gang te brengen. Vergeet niet om eerst de kap naar beneden te doen. 
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Het beeldscherm zal “ADD-100” weergeven. Roteer het wiel nu rustig met behulp van de quick nut 
tot de rechter rij ledlampen allemaal beginnen te branden. Plak nu een gewichtje van 100g op het 
hoogste punt van de buitenkant van het wiel. (12 uur) 

 

 

 

Druk na deze handeling nogmaals op start zodat het wiel weer begint te draaien. Zodra deze 
beweging gestopt is, hebt u de zelf-kalibratie afgerond. De display zal nu “SAV-DAT” weergeven.  

 

 

 

III. Error indicatie 
 

DISPLAY OORZAAK OPLOSSING 

ERR OPN De beschermende kap is niet naar beneden. Doe de beschermende kap naar beneden. 

ERR SP De rotatiesnelheid is niet genoeg. Check de motor en riem. 

ERR   OFF Stop de error Druk op de startknop of doe de kap terug 
omhoog. 

ERR   FAC Fabriek set-up fout Verbeter fabriek set-up 

ERR   USR Klant set-up fout Verbeter klant set-up 
 

IV. Algemene problemen & oplossingen 
 

Beschrijving Oorzaak Oplossing 

Bij het opstarten blijft 

het display uit. 

1. Check of het circuit van 220V nog normaal is. 

2. Moederbord fout 

3. de kabel tussen het powerbord en de computer    

is los 

1. Check en verbind met de 

externe ernergiebron. 

2. Vervang het moederbord 

3. Check de plug kabel 

 

De display is normaal 

maar de startknop en 

inputknop werken 

niet. 

1. De contactknop is niet goed 

2. Machine werkt niet meer 

1. Open de behuizing van de 

machine en  plug de contactknop in. 

2. Start de machine opnieuw 

De display is normaal 

maar remt niet. 

1. De kabel tussen het powerbord en de computer 
is los. 

2. moederbord fout 

 

1. Plug in en bevestig de kabel in 

het moederbord 

2. Vervang het moederbord 
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Balance is niet 

accuraat & het is 

moeilijk om “00” te 

bereiken 

1. Het contact is niet goed

2. geheugenwaarde is verloren

3. schade

1. Sluit terug aan

2. Verbeter de geheugenwaarde

volgens de handleiding

3. Kalibreer de machine opnieuw

Bij elke cycle stijgt de 

waarde niet boven 

5g. 

1. De velg is vervormd.

2. sensor of quick nut niet goed genoeg
vastgeklemd

3. De externe stroom voltage of de luchtdruk is

niet voldoende..

1. Verander het wiel

2. Kalibreer de sensor

3. Bevestig de ankerbout

Bij elke cycle stijgt de 
waarde niet  
boven 20-90g. 

1. De velg is vervormd of de onbalans is te groot.

2. sensor schade

3. Voltage van externe energiebron is te laag

1. Verander het wiel

2. Check de sensor en bedrading

3. Check de energiebron.

V. Accessoires

STANDARD ACCESSORY 

ACCESSORY DESCRIPTION QUANTITY ACCESSORY DESCRIPTION QUANTITY 

CONE 1 SET BR SCALER 1 PIECE 

PLIER 1 PIECE 
THREAD 

SHAFT 
1 PIECE 

QUICK NUT 1PIECE WEIGHT 1PIECE 

BOWL 1PIECE BOWL EDGE 1PIECE 
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