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KÄYTTÖOHJE

Tämä käyttöohje kattaa seuraavat tuotteet:
Xdyna X9.0T Twin Speed
Xdyna X10.0P High Speed
Xdyna X10.0PB High Speed, Big Base
Xdyna X9.0 / X12.0 / X17.0
Xdyna X12.0C
Xdyna X12.0W Auto Clutch
Xdyna X12.0T Twin Speed
Xdyna XT17.0CB Twin Motor, Big Base
Tätä käyttöohjetta täydentävä lisävarusteiden ja Xdyna-ominaisuuksien omat käyttöohjeet

Madecor Ky / Vinssikauppa MDC
Ahonlaita 8, 90100 Liminka, puh: 0400 453609
email: myynti@vinssikauppa.fi, web: www.vinssikauppa.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Onnittelut erinomaisesta valinnasta! Toivomme miellyttäviä ja mukaansatempaavia
kokemuksia Xdyna-vinssisi parissa niin hyötykäytössä kuin harrastetoiminnassa. Xdynavinssien laadukas toiminta ja erinomainen suorituskyky eri tilanteissa tekevät sinusta
vinssin ylpeän omistajan.
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XDYNA OMINAISUUDET
Xdyna vinsseissä on edistyksellisiä patentoituja ominaisuuksia jotka poikkeavat perinteisistä markkinoilla
olevista vinsseistä. On tärkeää että ymmärrät nämä ominaisuudet ja osaat hyödyntää niitä toimiessasi
vinssin kanssa. Nämä ominaisuudet on kuvattu alla:
Tiedoksi: Kuvatut ominaisuudet riippuvat vinssin mallista ja sen varustuksesta. Vinssimallin
sisältämät ominaisuudet on kerrottu tuote-esitteessä.

1. Vakiopaineinen hiiliharja-rakenne (PPCB)
PPCB tarkoittaa kehittynyttä rakennetta moottorin hiilien rungossa. Tämän edistyksellisen rakenteen
ansiosta moottorin hiilet koskettavat moottorin roottoria aina tarvittavalla paineella ja pinta-alalla,
vaikka moottoria ei olisi käytetty säännöllisesti. Tämä rakenne on käytössä kaikissa
VINSSIKAUPPA.fi:n myymissä Xdynan vinsseissä.
Tiedoksi: Useissa vinsseissä (ei Xdyna) hiilien kontakti moottorin roottoriin laskee ajan
myötä heikentäen moottorin suorituskykyä vetokyvyn heikentyessä.

2. Kaksisuuntainen sähkömagneettinen jarrujärjestelmä (BE-Brake)
BE-Brake on automaattinen jarrujärjestelmä moottorin sisällä. Jarru toimii automaattisesti
jarruttamalla joko sisäänvetoa tai ulosvetoa. Jarru kytkeytyy automaattisesti pysäyttäen vinssin
nopeasti, kun rummun kelaus lopetetaan. Jarru estää vinssiä päästämästä vaijeria, joka puolestaan
pitää ajoneuvon tai vinssattavan kohteen paikoillaan.
BE-Brake säätää jatkuvasti tarvittavaa jarrutusvoimaa tilanteesta riippuen. Esimerkiksi jos 5442kg
vetovoiman vinssillä vedetään 5442kg painoa on jarruvoima 5442kg. Jos samalla vinssillä vedetään
3500kg painoa on jarruvoima edelleen 5442kg. Tämä voi joissain tilanteissa vähentää
vaaratilanteiden syntymistä. Tämä järjestelmä on käytössä kaikissa Xdynan vinsseissä lukuun
ottamatta vinssejä: X9.0 / X12.0 / X17.0 joissa vaihteiston sisälle integroitu mekaaninen jarru.
Tiedoksi: Useissa vinsseissä (ei Xdyna) jarru perustuu rummun sisällä oleviin kitkapintoihin
ja jarruvoima vastaa kulloista tarvittavaa vetovoimaa. Esimerkiksi jos 5442kg vetovoiman
vinssillä vedetään 5442kg painoa on jarruvoima 5442kg. Jos samalla vinssillä vedetään
3500kg painoa on jarruvoima ainoastaan 3500kg.

Hyvä tietää: Koska BR-Brake ei ole rummun sisällä ei se myöskään kuumenna rumpua.
Normaalit kitkavoimaan perustuvat jarrujärjestelmät kuumentavat rumpua, joka saattaa
aiheuttaa ongelmia käytettäessä vinssaukseen köyttä, joiden tyypillinen lämpötilan kesto on
3. Mekaaninen jarru
Xdynan mekaaninen jarru on integroitu vaihteiston sisälle. Tällä ratkaisulla vinssin pituus on saatu
mahdollisimman lyhyeksi. Samoin jarru ei kuumenna rumpua ja näin ollen aiheuta ongelmia
vinssiköysien kanssa. Mekaaninen jarru on käytössä malleissa X9.0, X12.0 ja X17.0.
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4. 100% vapautuskytkinjärjestelmä
järjestelmä
Tämä kehittynyt järjestelmä
lmä takaa täydellisen rummun hammasrattaiden
asrattaiden vapautuksen tai lukituksen
luki
jokaisella kytkentävivun siirrolla kitkattomasti ja luotettavasti.
Tämä järjestelmä on käytössä Xdynan Two-speed –sarjan vinsseissä.
5. ISM ohjausyksikkö (ISM Box)
ISM ohjausyksikkö integroidulla solenoidilla on
suunniteltu erityisesti Suuria virtoja käyttäviin
vinsseihin.
ISM-ohjaus
yksinkertaistaa
elektroniikkakytkentöjä ohjausyksikön sisällä ja
verrattuna perinteiseen solenoidi
solenoidi-ohjaukseen rakenne
ja toiminta ovat pitkäikäistä ja luotettavaa.
Ohjausyksikkö on vesitiivis ja sen jäähdytys on
huolehdittu ulkoisella valuosalla varmista
varmistaen pitkän
käyttöiän. Langattomalla
ngattomalla kauko
kauko-ohjaimella olevat
mallit on varustettu punaisella virtakytkimellä, joka
sammuttaa
langattoman
ohjauksen
ohjauksen.
ISM
ohjausyksikkö
on
käytössä
kaikissa
VINSSIKAUPPA.fi:n maahantuomissa Xdynan vinsseissä.
6. Älykäs kauko-ohjain
Kauko-ohjain
ohjain ilmoittaa merkkivaloin akun varauksen tilan. Lisäksi Auto-Clutch
Clutch –sarjan vinsseissä
rummun vapautuskytkimen ohjaus tapahtuu kauko
kauko-ohjaimen avulla.
Älykäs kauko-ohjain
ohjain on käytössä kaikissa VINSSIKAUPPA.fi:n maahantuomissa Xdynan vinsseissä.
7. Säädettävä väännönrajoitin (ATL)
Väännönrajoitin
toimii
vinssin
mekaanisena
suojana
ylikuormitustilanteissa.
Ylikuormitustilanteessa moottori ei
jaksa pyöriä liian suuren kuorman takia ja vaarana on moottorin
tai solenoidin rikkoutuminen. Väännönrajoitin antaa moottorin
pyöriä rummun pysyessä paikoillaan ylikuormitustilanteessa.
Xdynan säädettävä ATL väännönrajoitin antaa käy
käyttäjälle
mahdollisuuden kiristää rajoitinta tilanteessa jossa vinssin
vetovoima on heikentynyt väännönrajoittimen kulumisen takia,
eikä osien vaihtamista tarvita. Tämä ttapahtuu siirtämällä hiukan
säätöruuvia. Oikea asento voidaan kokeilla kuormittamalla
vinssiä.

Kytkinvipu
Säätöruuvi

Vaihteisto

Tiedoksi: Normaalit väännönrajoittimet (mikäli vinssissä on sellainen) saattavat kulua
toistuvissa rasitustilanteissa ja näin ollen vinssin vetovoima heikkenee
heikkenee.. Tämän seurauksena
väännönrajoitin joudutaan joissain tapauksessa vaihtamaan uuteen.
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8. Two‐Speed –sarja
Two‐Speed sarjan vinsseissä on vaihteisto, jonka valintavivun avulla voidaan valita kahden eri
vetonopeuden väliltä: normaali (Normal speed) ja nopea (High speed). Nopeaa vetonopeutta voidaan
käyttää silloin kun tarvittava vetovoima on maksimissaan 1360kg ja normaalia vetonopeutta voidaan
käyttää vinssin koko vetovoima alueella.
High speed –nopeutta voidaan käyttää vaijerin nopeaan kelaamiseen rummulle tai vastaavasti vaijeria
voidaan vapauttaa moottorin avulla nopeasti esim. kiinnitettäessä sitä vinssauspisteeseen. Vaijeria
voidaan myös vetää käsin vapaasti kääntämällä rummun vapautuskytkin OUT-asentoon.
9. Ilmajäähdytys
Joidenkin vinssimallien moottorit on varustettu paineilmanipoilla. Ilmajäähdytyksen avulla moottori
saadaan pysymään viileämpänä rasitustilanteessa. Käyttäjä voi itse valita ottaako ilmajäähdytyksen
käyttöön. Halutessaan paineilmanipat voi tulpata mukana tulevilla tulpilla.
Tiedoksi: Ilmajäähdytys ominaisuutta käsitellään tarkemmin omassa käyttöohjeessaan.

10. Auto Clutch -sarja
Auto Clutch –sarjan vinsseissä rummun vapautuskytkintä
käytetään älykkäällä kauko-ohjaimella. Näin erillistä käyntiä
vivun kääntämiseksi vinssin luona ei tarvita.
Tiedoksi: Auto clutch ominaisuutta
tarkemmin omassa käyttöohjeessaan.

käsitellään

YLEISET TURVAOHJEET

Varoitus! Noudata yleisiä turvaohjeita henkilökohtaisen ja muiden henkilöiden
turvallisuuden
vuoksi.
Virheellinen
laitteen
käyttö
saattaa
aiheuttaa
henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. Lue turvaohjeet huolellisesti ennen
vinssin käyttöä ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

Tiedoksi: Tässä käyttöohjeessa kerrotaan vinssin käytöstä vaijerin kanssa. Mikäli vinssi on
varustettu tai varustetaan myöhemmin Xdyna-dyneemaköydellä tai muun valmistajan
köydellä, noudata valmistajan ohjeita.
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1. Pukeudu oikein
Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja jotka saattavat tarttua liikkuviin osiin.
Käytä tukevia työhansikkaita käsitellessäsi vaijeria. Viallisen vaijerin terävät säikeet saattavat
aiheuttaa vammoja.
2. Säilytä varoetäisyys
Varmista, että kaikki henkilöt ovat riittävän kaukana vinssin vaijerista, vedettävästä kuormasta tai
vinssauspisteestä vinssin ollessa kuormitettuna. Suositeltava varoetäisyys on vähintään 1,5 kertaa
käytetty vaijerin pituus.
Katkennut tai irronnut teräsvaijeri saattaa aiheuttaa vaarallisen
ruoskailmiön.
Älä koskaan astu tai aja ajoneuvolla vaijerin päälle.
Huolehdi että ulkopuoliset katsojat pysyvät tarvittavan varoetäisyyden ulkopuolella.
3. Älä väärinkäytä kauko-ohjaimen kaapelia
Älä koskaan irrota kauko-ohjainta ohjausyksiöstä kiskaisemalla sitä voimakkaasta kaapelista.
Suojaa kaapeli kuumuudelta, öljyltä sekä teräviltä reunoilta.
4. Älä ylikuormita vinssiä
Mikäli moottori kuumenee polttavan kuumaksi, pysäytä se ja anna jäähtyä muutama minuutti.
Mikäli moottori pysähtyy odottamatta, katkaise moottorille tuleva virta mahdollisten lisävaurioiden
minimoimiseksi.
Älä ylitä vinssimallisi maksimivetovoimaa. Huomioi myös mahdolliset äkkikuormitukset.
5. Vältä tahatonta käynnistymistä
Kytke kauko-ohjain vinssiin ainoastaan vinssaustilanteessa.
Päävirtakytkimen asentaminen virransyöttöön on suositeltavaa.
6. Tarkista mahdollisesti vioittuneet osat säännöllisesti
Ennen vinssin käyttöä tarkista vinssi ja sen osat huolellisesti. Kaikki vaurioituneet osat tulee vaihtaa
identtisiin osiin.
7. Vaijerin kelaaminen vinssin rummulle
Huolehdi että vaijeri on sopivasti kireällä vetäessäsi sitä rummulle. Löysästi rummulle kiertynyt
vaijeri voi aiheuttaa jumittumisia tai solmuja.
Pyri suorittamaa veto kohtisuoraan vinssiin nähden. Vino veto kasaa vaijeria rummun päähän ja
vaarana on vaijerin jumiutuminen ja vinssin vaurioituminen.
Älä anna vaijerin mennä solmuun ja varo etteivät raajat jää puristuksiin.

ASENNUSOHJEET
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VINSSIN ASENTAMINEN
Vinssi tulisi asentaa sopivaan vinssipetiin, jossa on 4 kiinnitysreikää vinssin rungossa olevien
kiinnityspisteiden kohdalla. Vinssi tulee asentaa vaakapinnalle. On erityisen tärkeää että asennuspinta on
suora ja tasainen, jotta vinssin runkoon ei syntyisi ylimääräisiä jännityksiä.
Vaijerin rullaohjain kiinnitetään tukevasti vinssipetiin.
Ennen asennusta varmistu siitä, että vinssipeti ja sen kiinnitys ajoneuvoon kestää varmasti vinssin
maksimivetovoiman ja rullaohjaimeen syntyvän jännityksen. Huomioi myös mahdollinen väkipyörän
avulla saatu vetovoiman kaksinkertaistuminen vaijerin koukun kiinnityspisteessä ajoneuvossa.
Airbagillä varustetuissa autoissa varmistu, että vinssin asennuspeti on testattu ja hyväksytty
käytettäväksi. Hyväksymättömät rakenteet ajoneuvon keulassa saatavat vaikuttaa airbagin toimintaan.
Omavalmisteisessa vinssipedissä tulisi käyttää vähintään 6mm paksuista teräslevyä tarvittavin
lisävahvistuksin. Kiinnityspulttien tulisi olla lujuusluokaltaan vähintään 8.8. Vinssin mitat ja kiinnitysreikien
mitoitus on kerrottu vinssikohtaisessa tuote-esitteessä. Huonosti suunniteltu tai toteutettu vinssin
kiinnitys saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, vaurioittaa vinssiä ja mitätöi takuun.
Vinssin kiinnityspulttien löystyminen tulee minimoida jousialuslevyjä käyttämällä.
Vaijeriohjain tulee asemoida vinssin eteen sivusuunnassa keskeisesti rumpuun nähden ja
korkeussuunnassa siten että vaijeri joutuu mahdollisimman vähälle rasitukselle (eli vähäinen taipuminen)
rummulla olevien vaijerikerrosten vaihtelusta huolimatta.

OHJAUSYKSIKÖN ASENTAMINEN

Tiedoksi: Ohjausyksikkö voidaan asentaa vinssiin tai ajoneuvoon usealla eritavalla. Tässä
ohjeessa ohjeistetaan yksi vaihtoehto.
Kaikkein käytännöllisin ratkaisu tulee päättää
tapauskohtaisesti asennustilan ja käyttötarpeen mukaan.
Vaihe 1. Kiinnitä ohjausyksikön asennuskannatin sopivaan paikkaan vinssissä tai
ajoneuvossa.
Asennuskannatin
Vaihe 1

Tangot
Huom! Molemmat kuvien 1 ja 2 vaihtoehdot ovat mahdollisia. Voit valita
asennuskannattimen paikan myös sivusuunnassa tangoilla vapaasti.
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Vaihe 2. Kiinnitä ohjausyksikkö asennuskannattimee
asennuskannattimeen
n mukana tulevilla ruuveilla.

Kuvat ③ ja ④ esittävät ohjausyksikön
ausyksikön kahta vaihtoehtoista asennussuuntaa asennuskannattimeen
nähden.

Vaihe 3. Lukitse asennuskannatin tankoon lukituspultilla.
Lukituspultti
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SÄHKÖKYTKENNÄT

PÄÄVIRTAKYTKIN

PÄÄVIRTAKYTKIN

Varoitus! Kaikki kytkennät tulee kiinnittää tukevasti käyttäen jousialuslevyjä.
Huono kontakti saattaa aiheuttaa palovaaran tai lyhentää vinssin toimintaikää.

Varoitus! Päävirtakytkin tulee aina asentaa akun + navan ja vinssin väliin. Tällöin
vinssi voidaan erottaa vaaratilanteiden minimoimiseksi akusta kun vinssiä ei käytetä
tai mahdollisissa vikatilanteissa.

Huomioitavaa:
Huolehdi akun/akkujen varaustilasta ja yleisestä kunnosta.
Varmista että virtakaapelit eivät pääse vaurioitumaan hankautumalla toisiin pintoihin tai teräviin
kulmiin. Kiinnitä kaapelit riittävän tiheästi liikkumisen estämiseksi (esim. nippusiteillä).
Korroosio tai hapettumat kytkennöissä saattavat alentaa vinssin suorituskykyä tai estää vinssin
toiminnan. Kontaktisprayn tai suojaavan silikonisprayn käyttö on suositeltavaa.
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Puhdista kauko-ohjaimen johdon ja ohjausyksikön liittimet riittävän usein kontaktin häiriöiden
estämiseksi.

PIIRIKAAVIO: YHDELLÄ MOOTTORILLA VARUSTETUT VINSSIT

PIIRIKAAVIO: KAHDELLA MOOTTORILLA VARUSTETUT VINSSIT
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VINSSIN KÄYTTÖ
On suositeltavaa harjoitella vinssin käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen todellista käyttötilannetta.
Muista että voit havainnoida vinssin toimintaa myös kuuntelemalla. Opettele tunnistamaan kevyen ja
raskaan vedon eri äänet. Näin opit luottamaan vinssisi toimintaan.

VINSSIN KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA

Varoitus! Noudata varoituksia henkilökohtaisen ja muiden henkilöiden
turvallisuuden
vuoksi.
Virheellinen
laitteiden
käyttö
saattaa aiheuttaa
henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. Lue turvaohjeet huolellisesti ennen
vinssin käyttöä ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
Mikäli vaijeri kelattaessa kasautuu epätasaisesti rummun toiseen päähän, tulisi vinssauspistettä
siirtää tai kääntää ajoneuvo niin, että vaijeri pääsee kelautumaan rummulle tasaisesti.
Säilytä kauko-ohjainta ajoneuvon sisällä paikassa missä se ei pääse vahingoittumaan. Tarkista sen
kunto ennen käyttöä.
Kytkiessäsi kauko-ohjaimen liitintä vinssiin varmistu että vapautuskytkin on OUT asennossa. Näin
viallinen kauko-ohjain ei käynnistä vaijerin vetoa tahattomasti.
Älä liikuta rummun vapautuskytkintä vinssin moottorin käydessä tai jos vaijeri on kuormitettuna.
Älä koskaan kierrä vaijeria vinssauspisteen ympäri ja kiinnitä koukkua takaisin vaijeriin. Tämä
saattaa vaurioittaa vaijeria. Käytä aina puunsuojaliinaa tai vastaavaa johon koukun kiinnität.
Tarkkaile vinssiä vinssauksen aikana, jos mahdollista seiso turvallisen välimatkan päässä. Tarkista
sopivin väliajoin että vaijeri on kelautunut rummulle tasaisesti. Jumiutunut vaijeri saattaa vaurioittaa
vinssin.
Käytä
tarvittaessa
väkipyörää
suunnataksesi
vetosuuntaa
optimaalisemmaksi
tai
kaksinkertaistamaan vetovoiman, kiinnittämällä vaijerin koukku väkipyörän kautta ajoneuvoon
(vetonopeus puolittuu).
Käytä ainoastaan riittävän suuren vetovoiman kestäviä sakkeleita ja puunsuojaliinoja.
Älä käytä vinssiä ajoneuvon hinaukseen
Varmistu, että kuormitustilanteessa vinssin rummulla on vähintään 5 kierrosta vaijeria, muutoin
vaijeri saattaa irrota rummusta. Vaijeriin on merkitty punaisella merkillä raja, jolloin vaijeria on enää
5 kierrosta jäljellä.
Akku:
o Huolehdi että akku/akut ovat hyväkuntoiset.
o Mikäli mahdollista annan ajoneuvon moottorin käydä vinssauksen ajan, antaen lisävirtaa
laturilta.
Vaijeri:
o Varmistu että vaijeri on kunnossa ja kiinnitetty oikein. Älä käytä vioittunutta tai kulunutta
vaijeria.
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o
o

Vaijerin elinikä on suoraan riippuvainen käyttökerroista ja sen huolellisesta käytöstä.
Varmistu ettei kuormitustilanteessa vaijeri pääse hiertymään terävään esim. kallion
reunaan.

Älä ylikuormita vinssiä yli sen vetokyvyn.
Älä koskaan käytä vinssiä esineiden tai ihmisten nostamiseen.
Älä koskaan liikuta vinssillä ajoneuvoa, jossa on vaihde päällä tai automaattivaihdelaatikolla
varustetussa ajoneuvossa vaihteenvalitsin parkki-asennossa. Tämä voi vahingoittaa ajoneuvon
vaihdelaatikkoa.
Kytke langattoman kauko-ohjaimen virtakytkin aina OFF asentoon kun et käytä vinssiä. Tämä
estää vinssin tahattoman käynnistymisen ja mahdollisen vaaratilanteen.
Älä jätä johdollista kauko-ohjainta liitetyksi vinssiin samanaikaisesti, kun käytät langatonta kaukoohjainta vinssaukseen. Tämä estää vinssin yhtäaikaisen käytön ja vinssin mahdollisen
vaurioitumisen.
Pidä molemmat kaukosäätimet poissa lasten, lemmikkieläinten tai niiden käyttöä tuntemattomien
henkilöiden ulottuvilta.

ÄLYKÄS KAUKO-OHJAIN
Älykäs langallinen kauko-ohjain on varustettu akun varauksen ilmaisevilla merkkivaloilla. Varauksen
havainnointiin on kolme eri tilaa:
Low (Matala)
Middle (Ok)
High (Korkea)
Low (punainen merkkivalo) ilmaiseen että akun jännite on liian pieni vinssaukseen.

MATALA
JÄNNITE

AKUN

KORKEA AKUN
JÄNNITE

SISÄÄN
KELAUKSEN

ULOS
KELAUKSEN

SISÄÄN KELAUS

ULOS KELAUS
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Tiedoksi: Auto Clutch sarjan vinssien kauko-ohjaimen toimintaa käsitellään tarkemmin
omassa käyttöohjeessaan.

VINSSAAMINEN
1. Kytke vinssiin virta päälle ISM ohjausyksikön punaisesta kytkimestä (Auto Clutch –sarjan vinsseissä
ei ole virtakytkintä)
2. Käännä rummun vapautuskytkin OUT asentoon. Tällöin rumpu vapautuu ja voit vetää vaijeria vapaasti
käsin. Kiinnitä koukku vinssauspisteeseen, käytä tarvittaessa puunsuojaliinaa. Muista jättää vähintään
5 vaijerikierrosta rummulle!
3. Käännä rummun vapautuskytkin asentoon IN. Tällöin vinssi on valmiina vetämään.
4. Tarkista vielä kerran vinssauspisteeseen kiinnitys ja ettei vaijeri ole solmussa.
4. Liitä langallinen kauko-ohjain ISM ohjausyksikköön.
5. Käynnistä ajoneuvon moottori, kytke vaihde vapaalle ja ylläpidä tyhjäkäyntiä kaasulla. Mikäli vedät
vinssilläsi toista ajoneuvoa pidä ajoneuvosi paikoillaan käyttöjarrulla.
6. Käytä kauko-ohjaimen IN (sisään) ja OUT (ulos) -kytkimiä ohjataksesi vinssiä. On suositeltavaa
käyttää vinssiä ajoneuvon sisältä käsin. Keskeytä vinssaus sopivin väliajoin löysentämällä vaijeria ja
käy tarkistamassa vaijerin kelautuminen rummulle.
Varoitus! Muista varoetäisyys. Suositeltava varoetäisyys on vähintään 1,5 kertaa
käytetty vaijerin pituus.

Tiedoksi: Voit myös kelata vaijeria ulos rummulta vinssin moottoria käyttämällä. Varmistu
tällöin että vaijeri ei pääse sotkeutumaan rummulle tai vaijeriohjaimeen vetämällä
samanaikaisesti vaijeria käsin.
Tiedoksi: Mikäli vapautuskytkimen siirtäminen vapaalle tai vetoasentoon ei onnistu, käytä
vinssiä kauko-ohjaimesta sisään ja ulos ja yritä löytää kohta jossa hammasrattaat eivät ole
kuormitettuna.

TWO-SPEED -SARJAN VINSSIT
Rummun vapautuskytkimelle on kolme eri asentoa. Toiminnot ovat seuraavat:
OUT –asento. Voit vetää käsin vaijeria vapaasti ulos.
IN-High Speed. Kaapelia voidaan kelata sisään ja ulos erittäin nopeasti (noin 28 metriä minuutissa).
Nopeaa vetonopeutta voidaan käyttää silloin kun tarvittava vetovoima on maksimissaan 1360kg.
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IN-Normal Speed. Kaapelia voidaan kelata sisään ja ulos normaalinopeudella. Vinssiä voidaan
tällöin käyttää koko vetovoimaltaan.

VAPAA – ULOSVETO KÄSIN

NOPEA NOPEUS

NORMAALI NOPEUS

Varoitus! Mikäli vaarana on että tarvittava vetovoima saattaa ylittää 1360kg, käytä
ainoastaan normaalinopeutta. Muutoin vaarana on moottorin palaminen jota takuu ei
kata.

LANGATON KAUKO-OHJAIN
Voit käyttää vinssiä joko langallisella tai langattomalla kauko-ohjaimella, mutta
yhtä aikainen käyttö ei ole sallittua vaaratilanteiden ja vinssin vahingoittumisen
estämiseksi.
1. Kytke langattoman kauko-ohjaimen vastaanottimen virta päälle painamalla
ISM- ohjainyksikön punaista näppäintä.
2. Kytke langattoman kauko-ohjaimen virta päälle painamalla vihreää näppäintä.
3. Käytä langattoman kauko-ohjaimen IN (sisään) ja OUT (ulos) nappeja
ohjataksesi vinssiä.
4. Sammuta langattoman kauko-ohjaimen virta painamalla punaista näppäintä.
5. Kytke langattoman kauko-ohjaimen vastaanottimen virta päältä painamalla ISM- ohjainyksikön
punaista näppäintä.
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Varoitus! Mikäli ISM-ohjainyksiköstä ei kytketä langattoman kauko-ohjaimen
vastaanottimen virtaa pois, on vaarana että vinssi käynnistyy jonkin ulkopuolisen
vastaavantyyppisen langattoman signaalin vastaanotettuaan.

HUOLTO
On suositeltavaa koekäyttää vinssiä säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. (Vedä vinssin moottorilla
vaijeria ulos 10 metriä, vedä käsin vaijeria ulos 5 metriä ja vedä moottorilla vaijeri takaisin rummulle.)
Tämä pitää vinssin osat hyvässä kunnossa ja voit luottaa vinssiin kun sitä tarvitaan.
Ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään tai maahantuojaan vinssin käyttöön, varaosiin tai huoltoon
liittyvissä kysymyksissä.

VOITELU
Kaikki vinssin voitelua tarvitsevat kosketus- ja liukupinnat ovat kestovoideltu korkean lämpötilakeston
litium vaseliinilla. Normaali olosuhteissa ja -käytössä tämä tehdasvoitelu riittää.
Vaativissa olosuhteissa ja käytössä tulisi vaseliinit vaihtaa säännöllisesti. Käytä seuraavat ominaisuudet
sisältävää molybdeenisulfidi-pohjaista vaseliinia: vedenkestävä, laaja käyttölämpötila-alue ja korroosion
esto. Esimerkiksi: Shell Retinax Grease HDX2, Mobil Mobilgrease XHP 322 Special tai Neste
Molygrease.
Voitele vaijeri säännöllisesti kevyellä voiteluöljyllä esim. Neste Avora Aerosol. Tarkista vaijerista
katkenneet säikeet ja vaihda se tarvittaessa.

VAIJERIN VAIHTAMINEN
Levitä uusi vaijeri maahan ja varmista että se ei ole kierteellä. Poista vanha vaijeri ja huomioi miten se on
kiinnitetty vinssin rummunlaippaan.
Uusi vaijeri tulisi kelata rummulle vähintään 230kg vetovoimalla, jotta varmistutaan vaijerikierrosten
tiukkuus. Liian löysät kierrokset saattavat aiheuttaa takertumista vaijerikierrosten välillä ja vaijeri saattaa
vaurioitus.

Varoitus! Mikäli korvaat vaijerin köydellä, varmista että köysi kestää vinssin
maksimivetovoiman. Noudata köyden valmistajan ohjeita.
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LANGATTOMAN KAUKO-OHJAIMEN PARISTON VAIHTAMINEN
Poista kuminen suoja kauko-ohjaimen ympäriltä. Avaa patteriluukun kansi PH1 ristipääruuvimeisselillä.
Vaihda paristo. Kasaa päinvastaisessa järjestyksessä.
Pariston tyyppi: 9V nappiparisto

TAKUU
Maahantuoja myöntää toimittamiensa tuotteiden rakenteelle ja komponenteille enintään yhden (1)
vuoden takuun. Takuuaika alkaa kulua tuotteen toimituspäivästä ostajalle.
Takuu on voimassa, jos tuotetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti vain alkuperäiseen
käyttötarkoitukseen. Myyjä ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä,
asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä, ostajan
vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista tai tässä annettujen
ohjeiden laiminlyönnistä. Lisäksi takuun voimassaolon ehtona on, että ostaja ilmoittaa välittömästi vian
havaittuaan viasta maahantuojalle. Mikäli joku muu kuin maahantuoja tai maahantuojan valtuuttama
taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia, ei takuu sido
maahantuojaa. Takuu ei koske odottamattomien ja ennakoimattomien syiden tai tapahtumien, kuten
esimerkiksi ilkivallan, onnettomuuksien, luonnonvoimien tai eläinten, aiheuttamaa tuotteen viallisuutta.
Sekä myyjällä että ostajalla on velvollisuus menetellä niin, että vahinko jää mahdollisimman pieneksi.
Maahantuojalla on antamansa takuun perusteella oikeus valintansa mukaan, joko:
a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe ja toimittaa korjattu tuote ostajalle
b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote
c) korvata ostajalle ostajan tuotteesta maksama kauppahinta

MAAHANTUOJAN YHTEYSTIEDOT
Nimi: Madecor Ky / Vinssikauppa MDC
Osoite: Ahonlaita 8, 91900 Liminka, Finland
Puhelin: 0400-453609
Sähköposti: myynti@vinssikauppa.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Osa teknisistä tiedoista on viitteellisiä.

Varoitus! Tässä käyttöohjeessa mainitut varotoimenpiteet ja varoitukset eivät kata
kaikkia mahdollisia tapauksia ja tilanteita joita vinssin käytössä voi esiintyä. Kaikissa
käyttötilanteissa on käytettävä varovaisuutta ja mahdolliset riskitekijät on minimoitava.
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