
Kontrollera
Innan första 
användning

Efter varje 
användning

Var 90:e dag

Tag dig tid att ordentligt läsa igenom 
anvisningarna och/eller bruksanvisningen 
och/eller den grundläggande guiden för 
vinschteknik så att du förstår din vinsch och 
hur den fungerar.

X

Kontrollera fästdon och se till att de är 
åtdragna till rätt vridmoment.  

Byt ut skadade fästdon.

X X

Bekräfta att ledningarna till alla komponenter 
är rätt och se till att alla anslutningar sitter 
ordentligt.

X X

Kontrollera att det inte  nns några 
exponerade sladdar eller poler och att 
det inte  nns några skador på sladdarnas 
isolering.

Täck exponerade sladdar med kabelskor.  
Reparera eller byt ut skadade elektriska 
sladdar.

X X

Inspektera vajern beträff ande skada.  

Om vajern är skadad skall den omedelbart 
bytas ut.

X X X

Håll vinsch, vajer och manöverkontakt 
rena.

Använd en ren trasa eller handduk för 
att avlägsna smuts och skräp.

X

Ladda  ärrkontrollen X X

Ta dig tid att till fullo förstå din vinsch 
och vinschoperation genom att granska 
Grundläggande handbok till vinschning  Tekniker 
finns online på:  http://www.warn.com/
corporate/literaturerequest.shtml.

För ytterligare information eller frågor, kontakta:  
WARN INDUSTRIES, INC. 

12900 S.E. Capps Road, Clackamas
 OR USA 97015-8903, 1-503-722-1200, 

Kundservice: +1 800 543-9276
Information om återförsäljare: +1 800 910-1122

eller besök www.warn.com.

Kassering

Batterier får inte kasseras bland vanligt hushållsavfall. Följ de lokala 
reglerna för avfallshantering. Mer information fås från den lokala 
myndigheten.

All elektrisk och elektronisk utrustning måste kasseras 
separat från allmänt hushållsavfall på de anläggningar 
som anges av den lokala myndigheten.

Om en produkt är märkt med en symbol med en 
överkorsad soptunna så måste man följa det europeiska 
direktivet 2012/19/EU.

Korrekt kassering och separat uppsamling av begagnad 
utrustning syftar till att förhindra eventuella faror för miljö och 
hälsa. Det är en förutsättning för återanvändning och återvinning av 
begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Kontakta den lokala myndigheten eller ansvarig för avfallshantering för 
ytterligare information om kassering av din begagnade utrustning.
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SLUTLIG ANALYS OCH UNDERHÅLL 

Telkens wanneer met een lier wordt gewerkt, bestaat er kans op lichamelijk letsel.  
Om dat risico zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk dat u ALLE instructies en 

veiligheidsinformatie over uw product doorleest. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met 
de bediening van uw lier alvorens deze te gebruiken, en houd voortdurend de veiligheid 
in het oog. Deze instructies bevatten belangrijke veiligheidsinformatie en geven aan hoe 

u uw lier dient op te stellen en te gebruiken.  

In deze set vindt u de volgende documentatiedelen: 
• Installatiehandleiding lier/ Instructies bij eerste ingebruikneming

• Productgarantie  

BEWAAR DEZE HANDLEIDING en andere documentatie over dit product zodat u ze 
later opnieuw kunt nalezen en regelmatig raadplegen voor blijvend veilig gebruik.  

Verplicht alle gebruikers van dit product om deze handleiding na te lezen vóór gebruik.  

Extra productinformatie is online beschikbaar:

• Basishandleiding voor liertechnieken 
• Biedt u basiskennis over de lier en het gebruik van de juiste liertechnieken.  Het is 

een waardevolle bron voor veilig en efficiënt gebruik van de lier.

• Productspecificaties en prestaties  
• Geeft u informatie over de productspecificaties, prestaties en reserveonderdelen.

•  Specifieke documentatie over andere producten

Ga naar www.warn.com/corporate/literaturerequest.shtml voor het bekijken of 
downloaden van informatie over andere producten of reserveonderdelen.

WARN INDUSTRIES
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Installatie- en gebruiksaanwijzing  
voor de ZEON® Platinum lier en de 
geavanceerde draadloze afstandsbediening
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ORIGINELE INSTRUCTIES

SYMBOOL VERKLARING

Lees alle 
productdocumentatie

* Sommige literatuur alleen 
beschikbaar onlinewww.
warn.com/corporate/
literaturerequest.shtml.

Draag altijd gehoor- en 
oogbescherming

Gebruik de lier nooit als 
hefwerktuig

Plaats de last goed 
in het centrum van 
de haakopening

Wikkel de kabel via 
de onderkant van de 
trommel

Gevaar voor verbrijzelen 
van vingers/kabelgeleider

Gevaar voor doorsteken/
snijden van de handen

Gevaar voor explosie/
openbarsten

Leid elektriciteitskabels 
nooit over scherpe 
randen

Vermijd het aanbrengen 
van elektriciteitskabels 
in de buurt van 
beklemmings-, slijtage- 
en schuurpunten.

SYMBOOL VERKLARING

Draag altijd lederen 
werkhandschoenen

Verplaats geen personen

Gebruik altijd de 
meegeleverde haakband

Bevestig nooit een last 
aan de punt of grendel 
van de haak

Wikkel de kabel nooit 
via de bovenkant van de 
trommel

Beklemmingspunt 
kabelgeleider

Gevaar van hete 
oppervlakken

Brand- en 
verbrandingsgevaar

Leid elektriciteitskabels 
niet door of nabij 
bewegende onderdelen.

Gevaar bij blootliggende 
bedrading, isoleer 
blootliggende bedrading 
en aansluitingen

Haak de kabel nooit 
terug aan zichzelf  
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VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Verklaring van de symbolen voor de lier
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VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Verklaring van de symbolen voor de geavanceerde draadloze 
afstandsbediening

SYMBOOL VERKLARING

Paren

Stroom

Thermische beveiliging 

Oplaadstatus van 
de batterij van de 
geavanceerde draadloze 
afstandsbediening

Instellingen

Oplaadstatus van de 
batterij van het voertuig

Temperatuur van de 
liermotor

De lier opwikkelen

De lier afwikkelen

Sterkte van het draadloze 
signaal

SYMBOOL VERKLARING

Hulpsysteem (Aux)

1 Hulpsysteem 1 (Aux 1)

2 Hulpsysteem 2 (Aux 2)

Helderheid

Koppeling ontkoppeld

Koppeling gekoppeld

Foutmelding werking 
ontkoppelingsfunctie

Dubbel hulpsysteem 
(Dual Aux)

Hoofdmenu

Ontkoppeld met de 
koplampen

Gekoppeld met de 
koplampen

 Bij het lezen van deze instructies komt u de 
aanduidingen WAARSCHUWING, LET OP, MEDEDELING en 
OPMERKING tegen. Elke aanduiding heeft een speci  ek 
doel. WAARSCHUWING duidt op een mogelijk gevaarlijke 
situatie die, indien niet vermeden, zwaar lichamelijk letsel 
of de dood tot gevolg kan hebben. LET OP duidt op een 
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, licht 
of middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. 
De aanduiding LET OP kan tevens worden gebruikt om te 
waarschuwen tegen onveilige werkmethoden. Onder LET 
OP en WAARSCHUWING worden de gevaren beschreven, 
wordt uitgelegd hoe deze kunnen worden vermeden en wat 
de mogelijke gevolgen zijn van het negeren van het gevaar. 
MEDEDELINGEN zijn meldingen over hoe materiële schade kan 
worden vermeden. OPMERKINGEN verstrekken aanvullende 
informatie om u te helpen een procedure te voltooien. 
VEILIGHEID VÓÓR ALLES!

Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen

GEVAAR VAN VERWARD RAKEN IN BEWEGENDE 
ONDERDELEN

Niet volgen van deze instructies kan resulteren in 
zwaar letsel of de dood.
• Verzeker u er altijd van dat de haakgrendel is gesloten 

en niet wordt belast.
• Voorkom dat de punt of grendel van de haak wordt belast. 

Breng de last uitsluitend in het midden van de haak aan.
• Gebruik nooit een haak waarvan de opening groter is 

geworden of waarvan de punt is verbogen of gedraaid.
• Gebruik altijd een haak met een grendel.
• Zorg altijd dat de bediener of omstanders zich bewust zijn 

van de stabiliteit van het voertuig en/of de last.
• Zorg altijd dat de bediener of omstanders zich bewust zijn 

van de stabiliteit van het voertuig en/of de last.
• Haak nooit de kabel terug aan zichzelf.

GEVAAR VOOR BEKNELD RAKEN IN BEWEGENDE 
ONDERDELEN

Niet volgen van deze instructies kan resulteren in 
zwaar letsel of de dood.

Algemene veiligheid:
• Ken altijd uw Winch. Neem de tijd om volledig te lezen van 

de handleiding en / of Operations Guide, en / of Basic Guide 
to lier technieken, om uw lier en haar activiteiten, vonden 
begrijpen online op http://www.warn.com/corporate/
literaturerequest.shtml.

• Overschrijd nooit de nominale capaciteit van de lier of 
lierkabel.  Gebruik indien nodig een schijfblok om de 
belasting van de lier te verminderen.

• Draag altijd stevige lederen werkhandschoenen bij het 
hanteren van de lierkabel. 

• Gebruik de lier of lierkabel nooit om met het voertuig 
lasten te slepen. Piekbelastingen kunnen leiden 
tot overbelasting, beschadigingen en breuk van de 
staalkabel.

• Gebruik de lier nooit om een lading vast te zetten.
• Gebruik de lier nooit als u onder invloed bent van drugs, 

alcohol of medicijnen.
• Deze lier mag nooit worden gebruikt door personen 

jonger dan 16 jaar.

Montageveiligheid: 
• Kies altijd een installatieplaats die stevig genoeg is om 

de maximale trekcapaciteit van de lier aan te kunnen.
• Gebruik altijd montagemiddelen van metrische klasse 

8.8 (niveau 5) of hoger.
• Las nooit montagebouten vast.  
• Zorg ervoor dat door de fabriek goedgekeurde 

montagemiddelen, onderdelen en accessoires worden 
gebruikt.  

• Gebruik nooit te lange bouten. 
• Veri  eer altijd de benodigde boutlengte om ervoor te 

zorgen dat de schroefdraad voldoende aangrijpt.
• Voltooi altijd de lierinstallatie en haakbevestiging 

voordat u de bedrading aanlegt. 
• Blijf altijd met uw handen uit de buurt van de lierkabel, 

de haakband, de haak en de kabelgeleideropening tijdens 
de montage en het gebruik en bij het op- en afwikkelen.

• Monteer de kabelgeleider altijd met de waarschuwing 
zichtbaar naar boven.

• Rek de kabel altijd van tevoren uit en wikkel deze 
vóór gebruik onder belasting opnieuw op.  Een strak 
gewikkelde kabel vermindert het risico van vastlopen, dat 
kan leiden tot beschadiging van de kabel.

  WAARSCHUWING

  WAARSCHUWING
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GEVAAR VOOR BEKNELD RAKEN IN 
BEWEGENDE ONDERDELEN

Niet volgen van deze instructies kan resulteren in 
zwaar letsel of de dood.

Veilig liergebruik:
• Controleer altijd de lierkabel, haak en stroppen 

alvorens de lier te gebruiken.  Een gerafelde, geknikte 
of beschadigde lierkabel moet onmiddellijk vervangen 
worden.  Beschadigde onderdelen moeten voor gebruik 
vervangen worden.  Bescherm de onderdelen tegen 
beschadiging.

• Verwijder altijd elementen of obstakels die een 
belemmering kunnen vormen voor een veilig gebruik 
van de lier.

• Zorg er altijd voor dat het gekozen ankerpunt de 
last kan weerstaan en dat de band of ketting niet zal 
slippen.

• Gebruik altijd de meegeleverde haakband bij het op- en 
afwikkelen van de lierkabel, bij de montage en tijdens 
het gebruik.

• Zorg altijd dat de bediener en omstanders zich bewust 
zijn van het voertuig en/of de last.

• Zorg altijd dat u zich bewust bent van de stabiliteit van 
het voertuig en de last tijdens lierwerkzaamheden en 
houd anderen uit de buurt.  Wijs alle omstanders op een 
onstabiele toestand.

• Wikkel voor takelwerkzaamheden altijd zoveel 
mogelijk kabel af. Gebruik een dubbele kabel of kies een 
ankerpunt op afstand.

• Neem altijd de tijd om de juiste takeltechnieken te 
gebruiken.

• Raak nooit de lierkabel of haak aan terwijl iemand 
anders de bedieningsschakelaar bedient tijdens 
lierwerkzaamheden.

• Bedien nooit de koppeling wanneer de lier is belast, de 
lierkabel onder spanning staat of de trommel draait.

• Raak nooit de lierkabel of haak aan wanneer hij onder 
trekspanning staat of wordt belast.

• Houd altijd een ruime afstand tot de lierkabel en last en 
houd anderen uit de buurt tijdens lierwerkzaamheden.

• Gebruik het voertuig nooit om een last te trekken met 
de lierkabel. De gecombineerde belasting of schokken 
kunnen leiden tot beschadiging, overbelasting en 
breken van de staalkabel.

• Wikkel de staalkabel nooit terug naar zichzelf. • 
Gebruik altijd een strop of een boomstambeschermer 
om het ankerpunt.

• Gebruik de afstandbediening nooit wanneer de 
bediener het voertuig niet kan zien.

• Koppel nooit meer dan één kruk en één 
afstandsbediening gelijktijdig.

  

GEVAAR VOOR VALLEN OF BEKNELD RAKEN

Niet volgen van deze instructies kan resulteren in 
zwaar letsel of de dood.
• Houd altijd afstand, blijf met uw handen weg en houd 

anderen uit de buurt.
• Bedien de lier nooit met minder dan 5 wikkelingen 

met een stalen lierkabel/10 wikkelingen met een 
synthetische lierkabel rond de trommel.  Hierdoor 
kan de kabel loskomen van de trommel, aangezien de 
kabelbevestiging aan de trommel niet is ontworpen om 
een belasting aan te kunnen.

• Gebruik de lier nooit als hefwerktuig of om lasten op te 
hangen.

• Overtuig u er altijd van dat ankerpunten bestand 
zijn tegen een belasting en neem de tijd om de juiste 
takeltechnieken te gebruiken.

• Gebruik de lier nooit om personen te heff en of 
verplaatsen.

• Gebruik nooit overmatig veel kracht om de lierkabel in 
vrijloop af te wikkelen.

• Gebruik altijd de juiste heftechnieken of vraag om 
assistentie bij het opheff en en monteren van het product.

• Wikkel de lierkabel altijd via de onderkant 
(montagezijde) op de trommel.

• Wikkel de kabel nooit via de bovenkant op de trommel.
• Wikkel de lierkabel altijd op de trommel in de richting 

die op de trommelrotatiesticker op de lier en/of in de 
documentatie is aangegeven.  Dit is noodzakelijk voor 
een juiste werking van de automatische rem (indien 
aanwezig).

GEVAAR VAN SNIJ- EN BRANDWONDEN

Niet volgen van deze instructies kan resulteren in 
zwaar letsel of de dood.

Doe het volgende om letsel aan de handen of 
vingers te vermijden:
• Draag altijd stevige lederen werkhandschoenen bij het 

hanteren van de lierkabel. 
• Wees u tijdens of na het gebruik van de lier altijd bewust 

van mogelijk hete oppervlakken op de liermotor, trommel 
of staalkabel. 

  WAARSCHUWING   WAARSCHUWING

  WAARSCHUWING
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VOORKOM SCHADE AAN DE LIER EN APPARATUUR

• Vermijd altijd zijdelingse belastingen waardoor de 
staalkabel zich aan één kant van de trommel kan 
ophopen. Hierdoor kan de kabel of lier beschadigd raken.

• Zorg er altijd voor dat de koppeling volledig gekoppeld 
of ontkoppeld is.

• Voorkom altijd beschadiging van het voertuigchassis bij 
gebruik als ankerpunt voor lierwerkzaamheden.

• De lier nooit in water onderdompelen als hij geen IP68 is.
• Bewaar de afstandsbediening altijd op een beschermde, 

schone en droge plaats.

M E D E D E L IN G

GEVAAR VAN VERWARD RAKEN IN BEWEGENDE 
ONDERDELEN
Niet volgen van deze instructies kan resulteren in licht of 
middelzwaar letsel.
Om letsel aan de handen en vingers te vermijden:
• Laat de afstandsbediening van de lier nooit achter op 

een plaats waar ze kan worden geactiveerd tijdens het 
afwikkelen in vrijloop, takelen, of wanneer de lier niet 
wordt gebruikt.

• Verlaat nooit de lier draadloze afstandsbediening ingeschakeld 
bij het monteren freespooling, optuigen of onderhoud lier of 
wanneer de lier niet gebruikt wordt.

CHEMISCH EN BRANDGEVAAR

Niet volgen van deze instructies kan resulteren in 
zwaar letsel of de dood.
• Verwijder altijd alle sieraden en draag te allen tijde 

oogbescherming.
• Voorkom dat elektriciteitskabels over scherpe randen 

worden geleid.
• Leid elektriciteitskabels nooit nabij onderdelen die heet 

worden.
• Voorkom dat elektriciteitskabels door of nabij 

bewegende onderdelen worden geleid.
• Bevestig altijd de meegeleverde hulzen om draden 

en aansluitingen zoals aangegeven in de installatie-
instructies.

• Leun nooit over de batterij tijdens het aansluiten van 
kabels.

• Leid elektriciteitskabels nooit over batterijpolen.  
• Veroorzaak nooit kortsluiting van de batterijpolen met 

metalen voorwerpen.
• Controleer bij boorwerkzaamheden altijd of het gebied 

vrij is van brandsto  eidingen en -tanks, elektrische 
bedrading etc.

• Raadpleeg altijd de bedieningshandleiding voor de juiste 
bedradingsinformatie.

• Isoleer en bescherm altijd alle blootliggende bedrading 
en elektrische aansluitingen.

• Sluit altijd de rode (+) power kabel ALLEEN op de 
positieve (+) pool van de accu.

•  Sluit altijd zwarte massa (-) kabel alleen aan op de 
negatieve (-) pool van de accu.

• Sluit echter nooit rood (+) de stroomkabel aan op de 
negatieve ( -) pool van de accu.

GEVAAR VAN SNIJ- EN BRANDWONDEN

Niet volgen van deze instructies kan resulteren in 
licht of middelzwaar letsel.
• Laat nooit de staalkabel door uw handen glijden.

  OPGELET

  WAARSCHUWING   OPGELET

Deze handleiding geeft u de nodige instructies 
voor de montage en de bediening van uw WARN® 
ZEON® Platinum lier en voor de bediening van uw 
geavanceerde draadloze afstandsbediening.  

Lees de Basishandleiding voor liertechnieken voor 
alle bedieningsinstructies voor uw WARN®-liersysteem.  

Veiligheid
Lees en volg alle montage- en 

veiligheidsinstructies tijdens de montage van het 
WARN®-liersysteem. 

Wees altijd voorzichtig bij werkzaamheden 
met elektriciteit en vergeet niet te controleren of 
er geen blootliggende elektrische aansluitingen 
aanwezig zijn voordat u het liersysteem onder 
spanning zet.

Raadpleeg voor specificaties en 
prestatiegegevens het specificatieblad dat met de 
lier is meegeleverd.
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Maak uzelf eerst vertrouwd met uw WARN®-lier en al zijn onderdelen:

Motor:   De liermotor wordt aangedreven door de accu van het voertuig. De motor 
levert vermogen aan het tandwielmechanisme, zodat de liertrommel gaat 
draaien en de lierkabel wordt af- of opgewikkeld.

Liertrommel:  De liertrommel is de cilinder waarop de lierkabel wordt gewikkeld. De 
liertrommel wordt aangedreven door de motor en de transmissie. De 
draairichting van de trommel kan met de afstandsbediening worden 
gewijzigd.

Lierkabel:   De diameter en lengte van de lierkabel worden bepaald door de 
trekcapaciteit en de constructie van de lier. De kabel wordt rond 
de liertrommel gewikkeld en door de kabelgeleider gevoerd. Het 
kabeluiteinde is voorzien van een lus waar de haakpen doorheen wordt 
gestoken.

 Zorg er bij modellen met synthetische lierkabel voor dat u deze 
instructies volledig hebt doorgenomen om u volledig vertrouwd 
te maken met de bediening van de geavanceerde draadloze 
afstandsbediening alvorens u de optionele synthetische lierkabel 
monteert.  Raadpleeg de montage handleiding van uw WARN® 
synthetische lierkabel voor gedetailleerde montage-instructies.

Transmissie:   De reductiekast zet het vermogen van de liermotor om een in een grote 
trekkracht. Door het ontwerp van de tandwielgroep is de lier lichter en 
compacter.

Op afstand bedienbare koppeling :   De op afstand bedienbare koppeling zit in de eindkap van de 
behuizing ingebouwd.  Ze wordt door de geavanceerde draadloze 
afstandsbediening bestuurd.  Ze laat toe om de koppeling door middel 
van de geavanceerde draadloze afstandsbediening te koppelen en te 
ontkoppelen.  

Bedieningspakket*:  Met de schakelaars van het bedieningspakket wordt door het gebruik van 
het elektrische vermogen van de voertuigaccu de voeding naar de motor 
ingeschakeld, zodat de bediener de draairichting van de liertrommel kan 
wijzigen.

 Voor specifieke toepassingen kunt u informatie over de optionele 
verplaatsingsset voor het bedieningspakket vinden bij uw erkende WARN®-

Motor

Bedieningspakket

Transmissie

Lierkabel

Liertrommel

Op afstand bedienbare koppeling
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LEER UW LIER KENNEN

dealer of op www.warn.com.

Activeringsschakelaar van de 
draadloze bediening: De activeringsschakelaar voor de draadloze bediening activeert of 

deactiveert de draadloze besturingseenheid.  Deze schakelaar moet 
op  ‘ON’ (geactiveerd) staan om de lier met de geavanceerde 
draadloze afstandsbediening te kunnen bedienen. De draadloze 
bedieningseenheid gebruikt een heel kleine maar constante stroom 
van de accu van het voertuig.  Het is aanbevolen om de schakelaar 
van de eenheid op "OFF" (gedeactiveerd) te zetten om het leeglopen 
van de accu te voorkomen wanneer het voertuig voor een langere 
periode niet wordt gebruikt.

Voedingsaansluitingen voor 
een hulpsysteem (1 en 2): De voedingsaansluitingen voor een hulpsysteem geven u de 

mogelijkheid om twee afzonderlijke hulpsystemen van de lier aan te 
sluiten en te bedienen.

 Meer informatie over de optionele hulpsysteemkit vindt u bij uw 
erkende WARN®-dealer of op www.warn.com.

Kabelboom van de op afstand 
bedienbare koppeling: De kabelboom van de op afstand bedienbare koppeling wordt op het 

bedieningspakket van de lier aangesloten.

Voedingsaansluiting voor hulpsysteem 1

Draadloze bediening
 Activeringsschakelaar

Kabelboom van de 
op afstand bedienba-

re koppeling

Voedingsaansluiting voor hulpsysteem 2
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Alvorens u begint, maak uzelf eerst vertrouwd met uw WARN® geavanceerde draadloze 
afstandsbediening en al haar functies.

Geavanceerde draadloze 
afstandsbediening:  De geavanceerde draadloze afstandsbediening laat toe om de lier en twee 

hulpsystemen te bedienen. 

LCD:   Weergave van de functiemenu's, belangrijke informatie over het voertuig en 
de lierfuncties.

Selectietoets:   Druk op deze toets om de selectie te bevestigen/activeren.

Linkertoets:   Druk op deze toets om in elk weergegeven menu naar links te navigeren.

Rechtertoets:   Druk op deze toets om in elk weergegeven menu naar rechts te navigeren.

Lieruitschakeltoets:   Druk op deze toets om de werking van de lier uit te schakelen.

Lierinschakeltoets:   Druk op deze toets om de werking van de lier in te schakelen.

Resettoets: De resettoets wordt gebruikt om uw afstandsbediening te herstarten 
wanneer ze in zeldzame gevallen niet correct werkt.  Bij het resetten van de 
afstandsbediening worden uw instellingen bewaard. 

USB-oplaadpoort:   Wordt gebruikt om de interne accu op te laden.

USB-kabel (niet afgebeeld):  Wordt gebruikt voor het opladen van de geavanceerde 
draadloze afstandsbediening door ze aan te sluiten op uw 
computer of opladers.

Autoladeradapter
(niet afgebeeld): De autolader laat u toe om uw geavanceerde draadloze 

afstandsbediening op de gelijkstroomstekker van uw 
voertuig aan te sluiten om deze stroom te kunnen leveren 
wanneer u onderweg bent. 

Handige tip: 
Sluit uw 

afstandsbediening nu op 
een oplader aan.  Zo kan uw 
afstandsbediening worden 
opgeladen terwijl u uw lier 
monteert.  Zie pagina 13 
voor de oplaadstappen.
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USB-oplaadpoort:

LCD
Rechter

Toets

Selectie-
toets

Lier
inschakel-

toets

Lier
Uitschakel-

toets

Linker
Toets

Reset-
toets

Montagerichting en montagemiddelen

Montage met de lierpoten naar onderen:

• (4) M10 -1,5 zeskant  ensborgmoer

• (4) M10-1,5 x 35 zeskant  ensbout, 8,8  

• (2) 7/16-14 x 1 zeskantbout 

Voor montage met de lierpoten naar voren:

• (4) M10 x1,5 zeskant  ensborgmoer van 
15 mm

• (4) M10-1,5 x 35 zeskant  ensbout, 8,8 

• (2) M10-1,5 x 40 zeskant  ensbout, 8,8 
(bevindt zich in een afzonderlijke plastic 
zak)

Stap 1 - Lier monteren
Er zijn liermontagesets voor vrijwel alle 
toepassingen verkrijgbaar.  Neem voor informatie 
over leverbare sets contact op met uw WARN®-
productdealer.

MEDEDELING  Voor de optimale prestatie en resultaten die 
u verwacht, worden nadrukkelijk WARN®-montageplaten 
geadviseerd.

  OPGELET  Om toevallige activering van de lier en ernstig 
letsel te voorkomen, voltooit u de lierinstallatie en bevestigt u 
de haak voordat u de bedrading aanlegt.  

WAARSCHUWING  Kies altijd een montageplaats die sterk 
genoeg is om de maximale trekcapaciteit van de lier aan te 
kunnen.

WAARSCHUWING  Gebruik nooit te lange bouten.

WAARSCHUWING  Wikkel de lierkabel altijd op de 
trommel in de richting die op de trommelrotatiesticker 
op de lier en/of in de documentatie is aangegeven.  Dit is 
noodzakelijk voor een juiste werking van de automatische 
rem (indien aanwezig).

WAARSCHUWING Wikkel de lierkabel altijd langs 
onderen (montagezijde) op de trommel.

Deze lier moet altijd in horizontale richting 
worden gemonteerd waarbij de lierkabel steeds 
langs de montagezijde (onderkant) van de trommel 
wordt op- en afgerold.  

Een correcte rotatierichting is noodzakelijk voor 
een juiste werking van de automatische rem.  Een 
horizontale montage helpt te voorkomen dat de 
kabel zich aan één zijde van de trommel ophoopt, 
waardoor de lier beschadigd kan raken.

 Gebruik altijd de aanbevolen bout- en 
moercombinaties en trek ze aan met het 
aanbevolen aanhaalmoment. De specificaties staan 
hieronder vermeld.  Het montagesysteem bepaalt 
de boutlengte.

Patroon van montagebouten: 

Standaard:     54 mm x 114,3 mm  (10”x 4,5”)
Glad en vlak montagevlak, minimale 
dikte = 6,4 mm  (1/4”)

(2) M10-1,5 x 35

(2) M10-1,5 x 40
(afzonderlijk verpakt)

(4) M10 -1,5 zeskant  ens-
borgmoer 

(4) M10 -1,5 zeskant  ens-
borgmoer 

(4) M10-1,5 x 35 
zeskant  ensbout

(2) 7/16-14 x 1 zes-
kantbout
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Lier monteren:

1. Kies een montageplaats die sterk genoeg is om 
de maximale trekcapaciteit van de lier aan te 
kunnen.

2. Monteer uw montagebeugel volgens de de 
specifieke instructies van uw montageset.

3. Monteer de kabelgeleider op de 
montagebeugel door gebruik te maken van 
de (2) bouten die hierboven voor uw gekozen 
montagerichting zijn aangegeven.  Raadpleeg 
het hoofdstuk montagerichting voor de 
specificaties van de montagemiddelen. 

4. Plaats de (4) flensmoeren in de uithollingen 
van de lierpoten. 

5. Breng het haaklusuiteinde van de lierkabel 
door de opening van de montagebeugel en de 
kabelgeleider.  OPMERKING: Verwijder op dit 
moment de plastic folie van het resterende deel 
van de lierkabel op de trommel nog niet.

6.   Plaats de lier op de montageplaats.  

7. Zie de tabel hieronder om de benodigde 
boutlengte te verifiëren.  

Plaatdikte Boutlengte

7 mm 32 mm

10 mm 40 mm

13 mm 40 mm

8. Raadpleeg de montagerichting op pagina 10 
voor de boutmaten.

9. Monteer de bouten en haal ze aan tot 41 tot 47 
Nm.  

WAARSCHUWING  Veri  eer altijd de benodigde 
boutlengte om ervoor te zorgen dat de schroefdraad 
voldoende aangrijpt.

10. Bevestig de haak aan de lierkabellus. 

11. Bevestig de haakband aan de haak.

12. Verwijder de plastic folie van het resterende 
deel van de lierkabel op de trommel.

13. Uw lier is nu gemonteerd.  Verifieer al uw 
montagemiddelen om u te verzekeren dat ze 
vast zitten en correct zijn aangetrokken.  U 
kunt nu overgaan tot het monteren van de 
bedrading.

OPMERKING:

MONTEREN VAN DE OPTIONELE SYNTHETISCHE 

LIERKABEL
Zorg er bij modellen met synthetische lierkabel voor 
dat u deze instructies volledig hebt doorgenomen 
om u volledig vertrouwd te maken met de bediening 
van de geavanceerde draadloze afstandsbediening 
alvorens u de optionele synthetische lierkabel 
monteert.  Raadpleeg de montage handleiding van 
uw WARN® synthetische lierkabel voor gedetailleerde 
montage-instructies.
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Stap 2 - Bedrading aanleggen
WAARSCHUWING   Doe het volgende om ernstig of fataal 

letsel te voorkomen. Plaats de meegeleverde klemhulzen altijd op 
de draden en aansluitingen zoals aangegeven in de montage-
instructies.  

WAARSCHUWING  Om ernstig letsel of de dood door 
elektrische branden te voorkomen: 

Leid elektriciteitskabels nooit over scherpe randen.

Leg elektriciteitskabels nooit in de buurt van 
onderdelen die heet worden.

Leid elektriciteitskabels niet door of nabij bewegende 
onderdelen.  

Vermijd beklemmings-, slijtage- en schuurpunten bij 
het plaatsen van alle elektriciteitskabels. 

WAARSCHUWING  Isoleer en bescherm altijd alle 
blootliggende bedrading en elektrische aansluitpunten.

MEDEDELING  Een volledig opgeladen accu en goede aansluitingen zijn 
essentieel voor een goede werking van de lier. De minimale vereisten 
voor een 12 V-gelijkstroomaccu bedragen 650 A bij koude start.

Leid aansluitkabels van de accu langs plekken waar 
ze de isolatie niet kunnen schaven of doorsnijden, 
anders kan er kortsluiting worden veroorzaakt.  

De voedingskabel van de lier moet naar de accu 
worden geleid.  Een rechtstreekse accuverbinding 
van voedingskabel (rood) en massakabel (zwart) is 
noodzakelijk.  Sluit de massa niet aan op het chassis van het 
voertuig.

Routing de accu kabels kunnen worden uitgebouwd 
auto front of delen van het lichaam.

Leid de accukabels altijd langs een route waarin de 
kabels kunnen worden bevestigd met kabelbinders.

WAARSCHUWING  Losse of onbeschermde voedingskabels 
kunnen ernstig of fataal letsel veroorzaken.

Houd voedingskabels altijd uit de buurt van scherpe 
randen, plaatsen die heter worden dan u met uw 
handen kunt verdragen en bewegende delen.
1.   Plan de kabelroute.  
2. Zet de voedingskabels losjes langs de route vast.
3. Verifieer dat voedingskabels zijn beschermd tegen 

scherpe randen en hete en bewegende onderdelen.  

Houd rekening met de flexibiliteit en trillingen van 
het chassis waardoor de kabel beschadigd kan 
raken.

4. Controleer zorgvuldig de ligging van de 
elektriciteitskabels.  Is ze overzichtelijk en netjes?  
Zet elektriciteitskabels vast met kabelbinders.  
Kabelbinders moeten nauw aansluiten, maar 
mogen niet in de kabelisolatie snijden.  Gebruik 
waar nodig elektriciteitstape, stukken rubberen 
slang of elektriciteitsbuis ter bescherming van 
elektriciteitskabels en kabelbomen om slijtage 
van en schuurplekken aan de kabelisolatie te 
voorkomen.

5. Ten EERSTE sluit de lier voeding (rood) kabel aan 
op de positieve (+) accuklem. Ten tweede sluit de 
massadraad (zwart) aan op de negatieve (-) pool van 
de accu.

WAARSCHUWING Sluit altijd de rode (+) power kabel ALLEEN 
op de positieve (+) pool van de accu.

 WAARSCHUWING Sluit altijd zwarte massa (-) kabel alleen 
aan op de negatieve (-) pool van de accu.

Stap 3 - Systeemcontrole
Systeemcheck uitvoeren:
1. Controleer of alle bevestigingsonderdelen met het 

juiste aanhaalmoment zijn vastgezet. 

2. Controleer of de draadloze besturing inschakeling 
branden. EEN knipperend groen lampje in de 
schakelaar. Als het lampje niet gaat branden, 
controleer direct aan zorg ervoor dat de kabels 
correct zijn aangesloten op de accu, de rode (+) en 
zwarte (-).  Als dat niet het geval is, maak de stekker 
los en sluit volgens de instructies.

3. Controleer of alle elektrische bedrading naar alle 
onderdelen correct is en dat alle aansluitingen goed 
vastzitten.

4. Controleer of alle elektrische bedrading naar alle 
onderdelen correct is en dat alle aansluitingen goed 
vastzitten.

5. Lees de Basishandleiding voor liertechnieken 
volledig alvorens uw lier te gebruiken.

6. Laad de afstandsbediening op.

Wanneer u een systeemcontrole hebt uitgevoerd, 
bent u klaar om de "Bedieningsinstructies voor het 
eerste gebruik" uit te voeren. 

Massakabel (zwart)

Voedingskabel (rood)

Activeringsschakelaar van de 
draadloze afstandsbediening

Massakabel bedie-
ningspakket
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Sterkte van het 
draadloze signaal

Pictogram van de oplaad-
status van de accu

Lieren Hulpsys-
teem

Instellingen Uitscha-
kelen

Links  Rechts

Selecteren

accu volledig opgeladen (groen)

Laag accuvermogen (geel)

Kritisch laag accuvermogen (rood)

 Geen signaal     Zwak signaal        Goed signaal        Sterk signaal
X
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In deze sectie laten we u zien de eerste keer 
handleiding voor een eff ectieve basic lieren. Voor de 
volledige winch bediening en technieken lees de Basic 
Guide to lier Technieken online vinden op http://www.

warn.com/corporate/literaturerequest.shtml.

Om te beginnen
Uw ZEON®  Platinum lier wordt bediend met de 

nieuwe geavanceerde draadloze afstandsbediening.  

De geavanceerde draadloze afstandsbediening 
laat de bediener toe om de lier en twee 
hulpsystemen te bedienen.

1.  Controleer of de schakelaar van de draadloze 
bediening (aan de achterkant van het 
bedieningspakket) op "ON" staat (er knippert 
een groen licht in de schakelaar).  De 
schakelaar moet op  ‘ON’ (geactiveerd) staan 
om de lier met de geavanceerde draadloze 
afstandsbediening te kunnen bedienen. 

De accu opladen 
Uw WARN® geavanceerd draadloze 

afstandsbediening wordt door een interne 
oplaadbare lithium-ion-accu van stroom voorzien.  
Hoewel de accu bij aankomst gedeeltelijk zal 
zijn opgeladen, moet u ze voor gebruik volledig 
opladen of aansluiten op een voedingsbron.

1. Sluit de meegeleverde USB-oplader aan op de 
geavanceerde afstandsbediening.

2. Steek het andere uiteinde in een 
stroombron (zoals de inbegrepen autolader, 
wisselstroomoplader of de USB-poort van een 
computer).  OPMERKING:  De afstandsbediening 
kan worden gebruikt tijdens het opladen.

3. De afstandsbediening zal aan gaan en het 
oplaadpictogram  (  )  verschijnt in de 
indicator van de accu aan de rechterbovenhoek 
van het menu om aan te geven dat de 
afstandsbediening wordt opgeladen. 

4. De afstandsbediening is volledig opgeladen 
wanneer het pictogram van de indicator van de 
accu volledig is opgevuld.  N.B.:  De accu heeft 
twee uur nodig om volledig op te laden.  

De statusbalk

De statusbalk laat de bediener toe om de 
sterkte van het draadloze signaal en de levensduur 
van de accu van de afstandsbediening bij alle 
bedieningmenu's op te volgen.  OPMERKING:  Een 
sterk draadloos signaal en een volledig opgeladen 
accu zijn aanbevolen voor optimale prestaties.  

De balken van het pictogram van de sterkte van 
het draadloze signaal lichten in volgorde op om de 
sterkte van het signaal weer te geven.

Het pictogram van de indicator van de accu van 
de afstandsbediening geeft de status van de interne 
accu weer door van kleur te veranderen en met het 
opvullingsniveau van het pictogram van de accu.

OPMERKING:  Als het pictogram van de accu een heel 
laag niveau aangeeft, moet u de accu opladen of op een 
stroombron aansluiten.

Hoofdmenu

Zet de afstandsbediening aan door op eender 
welke toets te drukken.  Het hoofdmenu verschijnt 
automatisch. 

In het hoofdmenu krijgt u toegang tot elk van de 
vier operaties.  

Vier operaties:
1)  Lierwerking  2)  Hulpsysteem
3)  Systeeminstellingen 4)  Uitschakelen

1. Gebruik de linker- en rechtertoets van uw 
afstandsbediening om de bedieningsmenu's te 
doorlopen.

2. Druk op de selectietoets om een operatie te 
activeren.

OPMERKING: Om in andere menu's naar het 
hoofdmenu terug te keren, ga in de menubalk naar 
het pictogram van het hoofdmenu  (  )  en druk op 
de selectietoets.

Stap 4 - Bedieningsinstructies voor eerste gebruik

Draadloze bedie-
ning

Activatie
Schakelaar

Selecteren

Links  Rechts

Werkings-
richting van 
de lier

Oplaad-
status van 

de accu 
van het 

voertuig

Hoofd-
menu

Tempera-
tuur van 

de lier-
motor

Hulpsysteem 1 Hulpsysteem 2

Koppeling 
Ontkoppeld 
Pictogram

Status van 
de koppeling 
(Ontkoppeld)
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Menu van de lier

Uw lier wordt volledig met de WARN® 
geavanceerde draadloze afstandsbediening 
bestuurd.

Het is aanbevolen om u te oefenen en het 
menu van de lier enkele keren te activeren om u 
vertrouwd te maken met zijn functies alvorens over 
te gaan naar het hoofdstuk "Werken me de lier" van 
deze handleiding.

Menu voor het inschakelen van de bediening van 
de lier
1. Lees de Basishandleiding voor liertechnieken 

volledig alvorens uw lier te gebruiken.

2. Verplaats u in het hoofdmenu door middel van 
de linker- en rechtertoets naar het lierpictogram 
en druk op de selectietoets.

3. Volg de prompt voor het activeringsmenu 
van de lier en houd de linker- en rechtertoets 
gedurende 3 seconden gelijktijdig ingedrukt 
om het bedieningsmenu van de lier te 
activeren.  

N.B.:  Het activeringsmenu van de lier keert terug 
naar het hoofdmenu wanneer er gedurende meer 
dan één minuut geen actie wordt uitgevoerd. 

Het bedieningsmenu van de lier heeft de 
bediening van uw lier tot doel.  U kunt hier echter 
ook uw hulpsystemen bedienen en het niveau van 
de accu van uw voertuig, de temperatuur van de 
liermotor, de werkingsrichting van de lier, de status 
van de koppeling, de sterkte van het draadloze 
signaal en de levensduur van de accu van de 
afstandsbediening bijhouden. 

OPMERKING:  Het bedieningsmenu van de lier kan 
vanuit eender welk menu worden geopend door 
de linker- en rechtertoets gedurende 3 seconden 
gelijktijdig ingedrukt te houden.

Basisprincipes van de op afstand bedienbare 
koppeling

De WARN® ZEON® Platinum lier is voorzien van 
een op afstand bedienbare koppeling..  Ze laat toe 
om de koppeling door middel van de geavanceerde 
draadloze afstandsbediening te koppelen en te 
ontkoppelen.  

Wanneer de koppeling is ingeschakeld, wordt het 
vermogen van de liermotor op de trommel en de 
lierkabel overgebracht, hetgeen de werking in- of 
uitschakelt.

OPMERKING:  De koppeling van uw WARN® 
ZEON® Platinum lier zal steeds standaard in de 
ingeschakelde positie staan.

Wanneer de koppeling is ontkoppeld staat de 
trommel in vrijloop, waardoor de trommel vrij 
kan bewegen.  Afwikkelen in vrijloop is over het 
algemeen de snelste en gemakkelijkste manier om 
de lierkabel af te wikkelen.

Koppeling ontkoppeld
(Vrijloop)

Koppeling gekoppeld
(Lierwerking)
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Lierwerking
Uitgeschakeld Lierwerking 

ingeschakeld

Status van 
de koppeling 
(FOUT)

Koppeling 
Ontkoppe-
len
Pictogram

Koppeling 
Ontkoppelen 
Pictogram

Status van 
de koppeling 
(Ontkoppeld)

Status van 
de koppeling 
(FOUT)

Koppeling 
Ontkoppe-
len
Pictogram
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De op afstand bedienbare koppeling ontkoppelen 

WAARSCHUWING  Bedien de koppeling nooit wanneer 
de lier wordt belast, de lierkabel onder spanning staat of de 
trommel draait.   

1. Controleer of de lierkabel niet onder spanning 
staat.   OPMERKING:  De koppeling zal niet 
worden ontkoppeld als de lierkabel onder 
spanning staat.   Als de lierkabel onder spanning 
staat, wikkelt u een voldoende lengte lierkabel 
af om al de spanning uit de lierkabel weg te 
nemen. 

2. Activeer het bedieningsmenu van de lier (zie 
pagina 14).

3. Ga in de menubalk van het lierfunctiemenu 
naar het pictogram voor het ontkoppelen van 
de koppeling ( ) en druk op de selectietoets. 

4. Eenmaal dat de koppeling met succes is 
ontkoppeld, veranderen het tandwiel in het 
pictogram van de status van de koppeling en 
het pictogram van de ontkoppelde lier van 
"gekoppeld" ( ) in "ontkoppeld" ( ).

Als de koppeling niet wordt ontkoppeld wanneer 
dit wordt gevraagd, verschijnt er een foutmelding 
in het pictogram van de status van de koppeling.  
Raadpleeg het hoofdstuk probleemoplossing van 
deze handleiding voor de mogelijke oplossingen.

De op afstand bedienbare koppeling koppelen

WAARSCHUWING  Bedien de koppeling nooit wanneer 
de lier wordt belast, de lierkabel onder spanning staat of de 
trommel draait.  

Na de koppeling te hebben ontkoppeld, kan ze 
op drie manieren weer worden gekoppeld.

• Druk op de lier inschakel- of uitschakeltoets.  

• Keer terug naar het hoofdmenu en de koppeling 
zal onmiddellijk naar de gekoppelde toestand 
terugkeren.

• De koppeling zal na vijf minuten automatisch 
terug worden gekoppeld.
Eenmaal dat de koppeling met succes werd 

gekoppeld, verandert het pictogram van de status 
van de koppeling van "ontkoppeld" ( ) in 
"gekoppeld" ( ).

Als de koppeling niet wordt gekoppeld wanneer 
dit wordt gevraagd, verschijnt er een foutmelding 
in het pictogram van de status van de koppeling.  
Raadpleeg het hoofdstuk probleemoplossing van 
deze handleiding voor de mogelijke oplossingen.

WERKEN MET DE LIER

WAARSCHUWING  Draag altijd stevige lederen 
werkhandschoenen bij het hanteren van de lierkabel. 

WAARSCHUWING  Overschrijd nooit de gespeci  ceerde 
trekcapaciteit van de lier.

WAARSCHUWING  Rek de staalkabel altijd van tevoren uit 
en wikkel deze vóór gebruik onder belasting opnieuw op. Een 
strak gewikkelde kabel vermindert het risico van vastlopen, 
dat kan leiden tot beschadiging van de kabel.

WAARSCHUWING  Bedien de lier nooit met minder dan 5 
wikkelingen met een stalen lierkabel/10 wikkelingen met een 
synthetische lierkabel rond de trommel. Hierdoor kan de kabel 
loskomen van de trommel, aangezien de kabelbevestiging aan 
de trommel niet is ontworpen om een belasting aan te kunnen.

Selecte-
ren

Koppeling 
ontkoppelen 
pictogram

Status van 
de koppeling 
(Gekoppeld)

5. Controleer de toestand van de koppeling 
(ontkoppeld/vrijloop).

6. De lierkabel onder vrijloop tot aan het ankerpunt 
afwikkelen en deze vastmaken.

Trekken

1.  Voor de volledige trek instructies moet u de 
Basishandleiding voor liertechnieken lezen.

2. Inschakelen om de lierwerking te starten.

3. STABILISEER HET VOERTUIG.
4. Uitschakelen om de spanning uit de lierkabel 

weg te nemen.

5. Maak de lierkabel van het ankerpunt los.
6. De lierkabel terug opwikkelen.

WAARSCHUWING   De haak van de lierkabel nooit tot 
tegen de kabelgeleider opwikkelen.

Hierna volgen verkorte procedures voor de 
bediening van de lier.  Voor de volledige procedure 
instructies moet u de Basishandleiding voor 
liertechnieken lezen.  

LIERKABEL UITREKKEN
Het uitrekken van de lierkabel is essentieel 

voor een lange levensduur ervan. Het uitrekken 
voorkomt dat de buitenste lagen van de lierkabel de 
binnenste lagen beknellen en vervormen.  

1. Lees de Basishandleiding voor liertechnieken 
voor de instructies voor het uitrekken van de 
lierkabel.

Takelen
1.   Voor de volledige takel instructies moet u de 

Basishandleiding voor liertechnieken lezen.

2. Lierfunctie selecteren.

3. Lier inschakelen.

4. Koppeling ontkoppelen.

OPMERKING:  De koppeling zal niet worden 
ontkoppeld als de lierkabel onder spanning staat.
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Selecteren
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Menu van het hulpsysteem

Uw WARN® geavanceerde draadloze 
afstandsbediening kan tot twee afzonderlijke 
hulpsystemen bedienen*.    

MEDEDELING  *De hulpsystemen moeten een nominale 
spanning van 12v hebben en minder dan 16 A 
afnemen.

Om het hulpsysteem te gebruiken is een 
adapterset voor de aansluiting van een hulpsysteem 
nodig.  Neem voor informatie over leverbare sets 
contact op met uw WARN®-productdealer, WARN-
klantenservice of raadpleeg www.warn.com.

Menu voor het inschakelen van de bediening van 
een hulpsysteem activeren
 1. Begeef u in het hoofdmenu naar het 

pictogram van het hulpsysteem en druk op de 
selectietoets.

Hulpsystemen kunnen gelijktijdig worden 
in- en uitgeschakeld door gebruik te maken 
van het pictogram van het dubbel hulpsysteem 
of afzonderlijk door gebruik te maken van het 
hulpsysteem 1 en hulpsysteem 2 pictogram en 
vervolgens op de selectietoets te drukken.

Als het hulpsysteem UIT staat, wordt het 
pictogram vergrijsd weergegeven. Als het 
hulpsysteem AAN staat, wordt het pictogram vol 
weergegeven.  

Dubbel hulpsysteem AAN

Hulpsysteem 1 AAN

Hulpsysteem 2 AAN

Status 
hulpsys-
teem 1

Status 
hulpsys-

teem 2

Dubbel 
hulpsys-
teem 
picto-
gram

Hulpsysteem 
1 pictogram

Hulpsysteem 
2 pictogram

Selecteren

Helderheid
Pictogram

Selecteren

Hulpsys-
teem 1 ont-

koppeld

Selecteren

Hulpsys-
teem 1

Hulpsys-
teem 2

Selecteren

Hulpsys-
teem 1 

gekoppeld
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Hulpsysteem aan koplampen koppelen
Met uw geavanceerde draadloze 

afstandsbediening, kunt u uw hulpsystemen aan de 
koplampen van uw voertuig koppelen.
1. Om het hulpsysteem (1 of 2) aan de koplampen 

van uw voertuig te koppelen, ga naar het 
pictogram van het hulpsysteem 1 of 2 en druk 
op de selectietoets.  

2. De hulpsystemen zijn standaard niet gekoppeld. 

3. Doe het "gekoppeld"-pictogram oplichten door 
middel van de linker- of rechtertoets.  Het vakje 
wordt aangevinkt weergegeven.  Druk op de 
selectietoets.

N.B.: De afbeeldingen tonen het koppelen van 
hulpsysteem 1.  Dezelfde werkwijze is van toepassing 
voor het koppelen van het hulpsysteem 2.

Instellingen-menu
In het instellingenmenu kunt u de helderheid van 

het scherm aanpassen, uw afstandsbediening paren, 
de hulpsystemen aan uw koplampinstellingen 
koppelen en de thermische uitschakelingsoptie 
aanzetten.
Het instellingenmenu activeren
1. Ga in het hoofdmenu naar het pictogram van 

de instellingen en druk op de selectietoets.

Helderheid aanpassen
1. Ga om de helderheid aan te passen naar het 

pictogram van de helderheid en druk op de 
selectietoets. 

2. Gebruik de linker- en rechtertoets om de 
schuifknop op de gewenste helderheid in 
te stellen.  Wanneer de helderheid zich op 
het gewenste niveau bevindt, druk op de 
selectietoets om het aanpassingsscherm van de 
helderheid te sluiten.

Selecteren
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Draadloze 
bediening
Activatie

Schakelaar

Selecteren

Paren
Picto-
gram
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4. Nadat u de groene vink hebt geselecteerd, 
begint een timer 30 seconden af te tellen. 

5. Zet gedurende die tijd op de achterkant van het 
bedieningspakket de activeringsschakelaar van 
de draadloze bediening op OFF en dan terug op 
ON.  

6. Als het paren is geslaagd, verschijnt er een 
groene vink. 

7. Als het paren niet is geslaagd, blijft de 
rode X op het scherm staan en zal de 
afstandsbediening niet zijn gepaard.

De afstandsbediening paren

WAARSCHUWING  Nooit meer dan één lier en één 
afstandbediening gelijktijdig paren.

Bij ontvangst is uw geavanceerde draadloze 
afstandsbediening reeds gepaard met 
uw WARN® ZEON®  Platinum liersysteem. 
Vervangingsafstandsbedieningen moeten echter 
worden gepaard. 

1. Ga om de afstandbediening met een lier te 
paren naar het paringspictogram en druk op de 
selectietoets. 

2. Houd de selectie- en rechtertoets gedurende 
3 seconden gelijktijdig ingedrukt om het 
bevestigingsmenu voor het paren op te roepen.

3. Om verder te gaan met het paren, selecteer 
door gebruik te maken van de linker- en 
rechtertoets het pictogram met de groene vink 
en druk op de selectietoets.

Selecteren

Rechter
toets

Selecteren

Thermische 
beveiliging 

uitgeschakeld

Selecteren

Thermi-
sche be-
veiliging 
pictogram

Thermische 
beveiliging 

ingeschakeld
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8. Als het paren niet is geslaagd, herhaal de 
stappen 1-5.

9. Druk op de selectietoets om het paringsscherm 
te sluiten.

Thermische beveiliging instellen
Uw geavanceerde draadloze afstandsbediening 

heeft een instelling voor thermische beveiliging die 
u de mogelijkheid biedt om de lier automatisch af te 
zetten wanneer hij een beveiligingspunt voor hoge 
temperatuur heeft bereikt.

1. Ga om de thermische beveiliging aan te 
passen naar het pictogram van de thermische 
beveiliging en druk op de selectietoets. 

2. De instelling van de thermische beveiliging is 
standaard uitgeschakeld. 

3. Om de instelling van de thermische beveiliging 
in te schakelen, gebruik de linker- en rechtertoets 
om de thermische uitschakelingsoptie op 
te lichten.  Het vakje wordt aangevinkt 
weergegeven.  Druk op de selectietoets.
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Probleemoplossing/Foutmeldingen

Probleem Foutmelding
Mogelijke oor-
zaak

Corrigerende maat-
regel

Lier werkt niet

Zwak draadloos 
signaal

Controleer of uw 
geavanceerde draadloze 
afstandsbediening binnen 
zendbereik is.

De 
activeringsschakelaar 
van de draadloze 
afstandsbediening 
staat in de OFF positie.

Zet de activeringsschakelaar 
van de draadloze 
afstandsbediening op ON.

Het bedieningspakket 
van de lier zit onder 
water.  Het draadloos 
signaal gaat niet 
doorheen water.

Het bedieningspakket van de 
lier moet boven water zitten 
om een draadloos signaal te 
kunnen ontvangen.  Zie www.
warn.com voor accessoires.

De op afstand 
bedienbare 
koppeling wordt 
niet ontkoppeld 
wanneer dit wordt 
gevraagd.

De lier staat onder 
spanning of wordt 
belast waardoor de 
koppeling niet kan 
worden ontkoppeld.

De lier uitschakelen totdat 
de lierkabel niet langer meer 
wordt belast.

De op afstand 
bedienbare 
koppeling is van het 
besturingspakket 
ontkoppeld.

Controleer achteraan het 
besturingspakket of de 
vierpinsconnector van de op 
afstand bedienbare koppeling 
wel goed vastzit.

De op afstand 
bedienbare koppeling 
is beschadigd.

Neem contact op met de 
WARN®-klantendienst voor 
meer informatie.

De 
afstandbediening 
zal niet werken.

Het accuvermogen van 
de afstandsbediening 
is kritiek laag.

Laad de accu van de 
afstandsbediening op. Zie de 
instructies voor het opladen 
op pagina 13.

Het hulpsysteem 
gaat niet aan.

Het hulpsysteem is 
niet aangekoppeld.

Controleer de connectoren 
en de bekabeling van het 
hulpsysteem.

Kortsluiting in het 
hulpsysteem.

Foute bedrading van 
het accessoire; De 
elektrische belasting 
van het accessoire 
is te hoog.  *De 
hulpsystemen moeten 
een nominale spanning 
van 12v hebben en 
minder dan 16 A 
afnemen.

Controleer de bedrading; 
verminder de elektrische 
belasting.

Het draadloze 
signaal is te zwak.

Verminder de afstand tussen 
de afstandsbediening en de 
lier.

Controleren
Vóór het eerste 

gebruik
Na elk 

gebruik
Elke 90 dagen

Neem de tijd om de bedieningsinstructies, 
gebruiksaanwijzing en de basishandleiding 
voor liertechnieken te lezen, zodat u de lier 
en de bediening ervan begrijpt.

X

Controleer of alle bevestigingsonderdelen 
met het juiste aanhaalmoment zijn vastgezet.  

Vervang beschadigde 
bevestigingsonderdelen.

X X

Controleer of de bedrading naar alle 
onderdelen correct is en of ze stevig aan alle 
aansluitpunten is bevestigd.

X X

Controleer of er geen blootliggende/kale 
bedrading of aansluitpunten aanwezig zijn 
en of de kabelisolatie niet is beschadigd 
(schuurplekken/inkepingen).

Dek alle blootliggende bedrading af 
met klemhulzen.  Repareer of vervang 
beschadigde elektriciteitskabel.

X X

Controleer de kabel op beschadiging. 

Vervang de kabel onmiddellijk als deze 
beschadigd is.

X X X

Houd de lier, de kabel en de 
bedieningsschakelaar vrij van stof en vuil.

Verwijder vuil en stof met een schone doek 
of handdoek.

X

De afstandsbediening opladen. X X

Neem de tijd om volledig te begrijpen uw lier 
en de lieren operatie door de herziening van de 
Basic Guide te hijsen met lier Technieken online 
te vinden op:  http://www.warn.com/corporate/
literaturerequest.shtml.

Neem voor meer informatie of vragen contact 
op met:  

WARN INDUSTRIES, INC. 

12900 S.E. Capps Road, Clackamas
 OR USA 97015-8903, 1-503-722-1200, 

Klantenservice: 1-800-543-9276.
Lokalisatieservice dealers: 1-800-910-1122.

of bezoek www.warn.com.

Verwijdering

Accu's mogen niet met het huishoudelijk afval worden verwijderd. 
Respecteer de plaatselijke regelgeving voor afvalverwerking, waarvan u 
de details bij uw gemeente kunt verkrijgen.

Alle elektrische en elektronische apparaten moeten worden gescheiden 
van het normale huishoudelijke afval door gebruik te 
maken van de sites die door de overheid of plaatselijke 
autoriteiten worden aangewezen.

Als een product het symbool van een doorgekruiste 
afvalbak draagt, dan valt het product onder de Europese 
richtlijn 2012/19/EG.

De juiste manier van verwijdering en de afzonderlijke 
inzameling van uw oude apparatuur helpen mogelijke 

negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. 
Ze zijn een eerste vereiste voor hergebruik en recyclage van afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur.

Meer informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u 
verkrijgen bij uw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.
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