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Modyfikacje wygladu zestawu wskazników takie jak zmiana tarcz zegarów, sposobu ich 
podswietlenia pociagaja za soba koniecznosc calkowitego ich demontazu, co z kolei 
powoduje, ze udoskonalony przez nas zestaw wskazywal bedzie nieprawidlowa predkosc 
czy obroty silnika. Dlatego tez konieczne jest wykonanie kalibracji wskazników. 
Znane sa mi dwa sposoby na wykonanie kalibracji. Oczywiscie zaden z opisanych sposobów 
nie gwarantuje idealnego ustawienia wskazan, niemniej jednak pamietajmy, ze równiez 
fabryczne ustawienia moga odbiegac od rzeczywistych nawet do 10%. 
Sposób pierwszy: 
Przed zdjeciem wskazówek zegarów zdejmujemy ograniczniki tych wskazówek. Pozbawione 
? oparcia?  wskazówki temperatury, predkosciomierza oraz obrotomierza opadna ponizej 
zera. Wskazówka poziomu paliwa nie zmieni swego polozenia. Gdy wskazówki przestana 
opadac zaznaczamy na tarczach ich biezace polozenie i delikatnie je zdejmujemy. 
Przy skladaniu musimy wskazówki zalozyc dokladnie tak, by wskazywaly miejsca uprzednio 
zaznaczone. Po ich nasadzeniu podnosimy je delikatnie i wówczas montujemy na wcisk 
ograniczniki. Teoretycznie po zamontowaniu zestawu wskazników do samochodu 
wskazywanie powinno byc prawidlowe. Niemniej jednak sposób ten jest o tyle niepewny, ze 
niezmiernie ciezko jest zdjac i powtórnie zalozyc wskazówki idealnie w zaznaczone przez 
nas miejsce. Wskazówki bowiem schodza stosunkowo ciezko. 
Istnieje drugi sposób, pewniejszy ale wymagajacy wiekszego nakladu pracy i kilku jazd 
próbnych przy zdemontowanej tablicy przyrzadów: 
Przed jakakolwiek ingerencja w zestaw wskazników musimy sprawdzic jaka licznikowo 
predkosc rozwija nasz samochód na 5 biegu przy 3 tysiacach obrotów. Na podstawie 
mojego Lanosa moge stwierdzic ze jest to 100 km/h, ale jak wiadomo nie ma dwóch takich 
samych egzemplarzy. Ponad to zapamietac musimy wskazania temperatury przy 
rozgrzanym silniku. Gdy juz to wiemy mozemy rozebrac zegary bez dokladnego 
sprawdzania ich polozenia (pobieznie oczywiscie dobrze jest zapamietac gdzie mniej wiecej 
zatrzymaja sie wskazówki ?  moze to przy odrobinie szczescia zaoszczedzic pracy o której 
za chwile). Montaz podzielimy na dwa etapy, na poczatku zakladamy wskazówki (bez 
ograniczników) lekko, tak by mozna je bylo szybko i bez wysilku zdjac w aucie. I to jest 
wlasnie ten drugi etap. Kalibracji zegarów dokonujemy bowiem w samochodzie na 
pracujacym silniku. I tu wazna uwaga, silnik musi byc rozgrzany. Wpinamy zestaw 
zegarów, uruchamiamy silnik i jezeli wczesniej byl rozgrzany po chwili mozemy przystapic 
do poprawiania wskazówek. Pierwsza temperatura. Wskazówka powinna wskazywac mniej 
wiecej odrobine ponizej polowy skali. Nastepnie obrotomierz. Silnik Lanosa na biegu 
jalowym powinien pracowac przy 800+-50 obrotach na minute. Korygujemy wiec 
wskazania wskazówki obrotomierza do takiej wartosci. Teraz czesc najtrudniejsza ?  
predkosciomierz. Musimy na poczatek odbyc jazde próbna i zobaczyc jakie jest wskazanie 
predkosciomierza przy 3 tysiacach obrotów na 5 biegu. Jezeli jest to dokladnie ta która 
zapamietalismy sprzed demontazu mozemy spokojnie docisnac wskazówki i zmontowac 
cala deske. Jezeli jednak nie, zatrzymujemy sie i korygujemy wskazania predkosciomierza 
? na oko?  i wykonujemy nastepna jazde próbna. I tak do skutku. Z doswiadczenia 
podpowiem, ze potrzebne sa maksymalnie 3 jazdy próbne by dokladnie ustawic wskazania 
predkosciomierza. 
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