ORIGINELE INSTRUCTIES

LEER UW LIER KENNEN

VRX en AXON™
Bedieningshandleiding lier

Maak uzelf eerst vertrouwd met uw WARN®-lier en al zijn onderdelen:
*Schakelaar (geïntegreerd)
Motor

Koppelingshendel

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en geeft aan hoe u uw lier dient te
gebruiken. Het is belangrijk om ALLE instructies en veiligheidsinformatie zorgvuldig te lezen
VOORDAT u begint met het instellen van de lier en daarmee gaat werken.
Bij het lezen van deze instructies komt u de aanduidingen WAARSCHUWING, LET OP, MEDEDELING
en OPMERKING tegen. Niet volgen van deze instructies kan resulteren in zwaar letsel of de dood.
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.
Onder LET OP en WAARSCHUWING worden de gevaren beschreven, wordt uitgelegd hoe ze
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!

Aansluiting
afstandsbediening

Kabel
Liertrommel
Liertrommel
Koppelingshendel
Schakelaar (alleen VRX)
Motor

BEWAAR DEZE HANDLEIDING en andere documentatie over dit product zodat u ze later opnieuw kunt
nalezen en regelmatig kunt raadplegen voor blijvend veilig gebruik.
Verplicht alle gebruikers van dit product om deze handleiding na te lezen vóór gebruik.
Aanvullende 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

Kabel

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 op- of afgewikkeld.

Liertrommel:

De liertrommel is de cilinder waarop de lierkabel wordt gevoerd. De trommel wordt
aangedreven door de motor en aandrijflijn. De richting kan worden gewijzigd met
behulp van de afstandsbediening.

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.

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

De synthetische lierkabel is vervaardigd uit een uniek materiaal van polyethyleen
met een ultrahoog moleculair gewicht en biedt een hoge treksterkte. Hij is bedekt
met hogetemperatuur urethaan en uitgerust met een temperatuurbestendige
hoes op de eerste laag voor extra bescherming. De hoge flexibiliteit en het lage
gewicht van de synthetische kabel zorgen voor een veel gemakkelijker gebruik op
de werkplaats.
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Koppelingshendel: Met de koppeling kan de bediener de liertrommel handmatig loskoppelen van
het tandwielstelsel, zodat de trommel vrij kan draaien (bekend als 'vrijloop').
Wanneer de koppeling wordt ingeschakeld, wordt de liertrommel weer aan het
tandwielstelsel gekoppeld.

Verzorging synthetische kabel ....................................................................................................... 13
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1

Met de schakelaar van de bedieningskast wordt het elektrische vermogen van de
voertuigaccu naar de motor ingeschakeld, zodat de operator de draairichting van
de liertrommel kan wijzigen. * De AXON-lierschakelaar is geïntegreerd met de
liermotor.

Aansluiting afstandsbediening
(AXON-lier):
Op de externe aansluiting kan de bedrade afstandsbediening worden aangesloten
om de lier te bedienen.

WARN INDUSTRIES
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LEER UW ONDERDELEN KENNEN

MONTAGE

VOORAF moet u de tijd nemen om alle instructies en veiligheidsinformatie
zorgvuldig te lezen voordat u begint met het installeren en bedienen van de lier.

STAP 1: MONTAGEPLAATSEN IDENTIFICEREN
VRX

STAP 2: MONTAGE VAN DE LIER
WAARSCHUWING Kies altijd een installatieplaats die
stevig genoeg is om de maximale trekcapaciteit van de
lier te kunnen weerstaan.
WAARSCHUWING Monteer de kabelgeleider altijd
met de waarschuwing zichtbaar naar boven.

WAARSCHUWING Las montagebouten altijd vast.
WAARSCHUWING Verifieer de benodigde boutlengte
om ervoor te zorgen dat de schroefdraad voldoende
aangrijpt.
WAARSCHUWING Voltooi altijd de lierinstallatie en
haakbevestiging voordat u de bedrading aanlegt.

WAARSCHUWING Gebruik altijd montagemiddelen

van kwaliteitsklasse 8.8 metrisch (imperiaal: SAE grade
5) of hoger.

LIER MONTEREN
VRX 25 / 35 - AXON 35

VRX 45 - AXON 45 / 55
11/32 in
(8,6mm)
10mm
(13/32
in)

10mm
in)
11/32 in(13/32
(8,6mm)

GATPATROON
KORTE TROMMEL

76mm
(3 in)

GATPATROON
LANGE TROMMEL

124mm (4.87 in)

167mm (6.59 in)

Onderdeel

Aantal

A

2

M10 x 15

B

4

M8

C

4

M8 x 1.25 x 20

D

1

APART VERKOCHT

AXON

Beschrijving

VRX

A

AXON

D

A

B

D
B

C
C
24,5 Nm (18 ft. lbs.)
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76mm
(3 in)
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MONTAGE

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
STAP 4: UW SCHAKELAAR MONTEREN (alleen VRX)

STAP 3: MONTAGE VAN DE APPARATUUR VOOR AFSTANDBEDIENING
1. Maak de accukabels van het voertuig
los; begin met de minkabel. Alle
werkzaamheden aan elektrische bedrading
en kabels moeten worden voltooid terwijl
de accu volledig is losgekoppeld van de
voertuigbedrading.

WAARSCHUWING VOORKOM ERNSTIG LETSEL EN MATERIËLE
SCHADE OP DE VOLGENDE MANIER: Wees voorzichtig bij het
plaatsen of verplaatsen van de bedieningselementen van het
voertuig, zodat de veilige werking van het voertuig niet in gevaar
komt.

WAARSCHUWING Monteer de schakelaar nooit
zodanig dat elektrische aansluitingen in contact kunnen
komen met metalen voorwerpen.

WAARSCHUWING Controleer bij
boorwerkzaamheden altijd of het gebied vrij is van
brandstofleidingen, brandstoftank, remleidingen,
elektrische bedrading etc.

SCHAKELAAR MONTEREN (ALLEEN VRX -lier)

Kies een montageplaats waarbij voldoende vrije ruimte voor alle
bedieningselementen van het voertuig overblijft.
Let erop voordat u de schakelkabel met kabelbinders bevestigt,
dat het stuur de volledige bewegingsvrijheid heeft behouden.

STUURSCHAKELAAR MONTEREN
AXON

VRX

Optioneel

STAP 5: UW APPARATUUR BEDRADEN
WAARSCHUWING Verwijder altijd alle sieraden en
draag altijd een veiligheidsbril als u de accu aansluit.

WAARSCHUWING Leid elektriciteitskabels
nooit over scherpe randen.

WAARSCHUWING Leid elektriciteitskabels niet door
of nabij bewegende onderdelen.

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

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

AANSLUITING AFSTANDSBEDIENING MONTEREN

WAARSCHUWING Leid elektriciteitskabels
nooit over accupolen.

WAARSCHUWING Plaats altijd de

AXON

meegeleverde klemhulzen op de draden en de
aansluitingen.

VRX 25 / 35
Rood

VRX
Geel
Blauw

Zwart

DASHBOARDSCHAKELAAR MONTEREN
VRX 45 - AXON 45 / 55

/N Nm
3,6-3,9
MCJO
32-34.5 lb-in

Bruin

Zwart

Groen
36,8mm
(1.45in.)

Aansluiting
afstandsbediening
(optioneel)
21,1mm
(.83in.)
Niet op schaal. NIET als sjabloon gebruiken!
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Rood

Rood

*Draadlas niet inbegrepen
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ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

VRX 45

AXON 35
x2

Rood
Blauw

/N Nm
3,6-3,9
MCJO

Zwart

Zwart

Geel
Zwart

Rood
Bruin

Groen
*Draadlas niet inbegrepen
Groen
Zwart

Rood

AXON 45/55

/N Nm
3,6-3,9
MCJO
32-34.5 lb-in

x2

/N Nm
3,6-3,9

Zwart

MCJO

Zwart
Rood

*Draadlas niet inbegrepen

Rood

*Draadlas niet inbegrepen
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BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR EERSTE GEBRUIK
Stap 3: Systeemcontrole
WAARSCHUWING Sluit de rode (+) stroomkabel altijd
ALLEEN aan op de positieve (+) klem van de accu.
WAARSCHUWING Sluit de zwarte aardingskabel (-)
altijd ALLEEN aan op de negatieve (-) klem van de accu.

Systeemcheck uitvoeren:
1. Controleer of alle bevestigingsonderdelen
met het juiste aanhaalmoment zijn
vastgezet.
2. Controleer of de bedrading naar alle
onderdelen correct is en of deze stevig aan
alle aansluitpunten is bevestigd.
3. Controleer of er geen blootliggende/kale
bedrading of aansluitpunten aanwezig zijn
en of de kabelisolatie niet is beschadigd.
4. Lees de Basishandleiding voor liertechnieken
volledig, voordat u met uw lier gaat werken
(www.warn.com).
Wanneer u een systeemcontrole
hebt uitgevoerd, bent u klaar om de
'Bedieningsinstructies voor eerste gebruik' uit
te voeren.

Stap 4: Bedieningsinstructies voor
eerste gebruik
In dit hoofdstuk komen de
Bedieningsinstructies voor eerste gebruik
aan bod. Voor de volledige lierbediening en
-technieken leest u de Basishandleiding voor
liertechnieken die u online kunt vinden op
www.warn.com.
WAARSCHUWING Gebruik de lier nooit
als hefwerktuig of om lasten op te hangen.
WAARSCHUWING Gebruik de lier nooit
om personen te heffen of verplaatsen.

Met de afstandsbediening kan het af- en
opwikkelen van de liertrommel worden
geregeld.
Laat de afstandsbediening niet aangesloten
op de lier wanneer deze niet wordt gebruikt.
Als de afstandsbediening aangesloten blijft,
kan dit resulteren in onverwachte activering
van de lier en/of ontlading van de accu.
Bediening van koppeling:
WAARSCHUWING Bedien de koppeling nooit
wanneer de lier wordt belast, de lierkabel onder
spanning staat of de trommel draait.
MEDEDELING Zorg er altijd voor dat de koppeling
volledig gekoppeld of ontkoppeld is.

De koppeling wordt bediend door middel
van de koppelingshendel die zich op de
lierbehuizing tegenover de motor bevindt.
Om schade te voorkomen, dient u de
koppelingshendel altijd volledig te koppelen
of volledig te ontkoppelen.
Als de koppeling is ingeschakeld, is het
tandwielstelsel gekoppeld aan de liertrommel
en kan vermogen van de liermotor worden
overgedragen.
Als de koppeling is uitgeschakeld, staat de
trommel in vrijloop en zijn het tandwielstelsel
en de kabeltrommel ontkoppeld, zodat de
trommel vrij kan draaien.

GEKOPPELD/
VERGRENDELING


Afstandsbediening:

ONTKOPPELD/
ONTGRENDELING





WAARSCHUWING Laat de afstandsbediening nooit

achter op een plaats waar deze kan worden geactiveerd.
WAARSCHUWING Laat de afstandsbediening nooit
aangesloten op de lier tijdens installatie, afwikkelen
in vrijloop, takelen, bij het uitvoeren van onderhoud of
wanneer de lier niet wordt gebruikt.

Afwikkelen
WAARSCHUWING Bedien de lier nooit met minder
dan 5 wikkelkettingen om de trommel. Het touw kan
van de trommel losraken.

WARN INDUSTRIES
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WAARSCHUWING Blijf altijd met de
handen uit de buurt van de lierkabel, de
haaklus, de haak en de kabelgeleideropening
tijdens de montage en het gebruik, en bij het op- en
afwikkelen.
WAARSCHUWING Draag altijd stevige lederen
werkhandschoenen bij het hanteren van de
lierkabel.

Afwikkelen in vrijloop is over het algemeen
de snelste en gemakkelijkste manier om
de lierkabel af te wikkelen. Voordat de
kabel in vrijloop kan worden afgewikkeld,
moet er elektrisch voldoende kabel worden
afgewikkeld om eventuele trekspanning
op de kabel weg te nemen. Ontkoppel de
koppeling. Wikkel vervolgens in vrijloop
handmatig voldoende kabel af om de
lierwerkzaamheden uit te voeren. Zie voor
meer informatie de Basishandleiding voor
liertechnieken die u kunt vinden op: www.
warn.com.
MEDEDELING Als u meer dan 9 m staalkabel elektrisch
afwikkelt, moet de lier 20 minuten afkoelen voordat u de
kabel weer opwikkelt. Zet in plaats daarvan de koppeling
in vrijloop en wikkel de kabel handmatig af.
WAARSCHUWING Gebruik altijd de
meegeleverde haakband bij het op- en
afwikkelen.

Opwikkelen zonder belasting
WAARSCHUWING Raak nooit de lierkabel of haak
aan, terwijl iemand anders de bedieningsschakelaar
bedient tijdens lierwerkzaamheden of wanneer deze
onder belasting staat.

Opwikkelen met assistentie: Laat uw helper de
haak met de haakband vasthouden, waarbij
hij/zij zoveel mogelijk constante spanning
op de lierkabel houdt. Terwijl de kabel
gespannen blijft, loopt de helper vervolgens
naar de lier terwijl u de bedieningsschakelaar
bedient om de lierkabel op te wikkelen. Laat
de schakelaar los wanneer de haak zich op
minimaal 2 m van de kabelgeleideropening
bevindt.

Wikkel de resterende kabellengte op zoals
hieronder aangegeven.
Alleen opwikkelen: Leg de kabel zodanig
neer dat er bij het opwikkelen geen knikken
of knopen ontstaan. Zorg ervoor dat de
lierkabel strak en in gelijkmatige lagen op
de trommel wordt gewikkeld. Wikkel steeds
voldoende lierkabel op om een volledige
laag op de trommel te voltooien. Zorg dat
de laag strak en recht ligt. Herhaal dit proces
tot de haak zich ten minste 2 m van de
kabelgeleideropening bevindt.

Resterende kabellengte opwikkelen

Opwikkelen onder belasting
WAARSCHUWING Overschrijd nooit de nominale
capaciteit van de lier of lierkabel.
WAARSCHUWING Weet altijd de werklastlimiet
(WLL) van uw touw.
WAARSCHUWING Overschrijd nooit de WLL van touw
of schok deze kabel niet.



WAARSCHUWING Houd altijd de voedings- en
afstandsbedieningskabel uit de buurt van de trommel,
kabel en takelinrichting. Controleer op barsten,
inkepingen, gerafelde draden of losse aansluitingen.
Beschadigde onderdelen moeten voor gebruik
vervangen worden.

BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR EERSTE GEBRUIK

Wikkel de lierkabel gelijkmatig en strak op
de trommel. Dit voorkomt dat de buitenste
trommelwikkelingen in de binnenste
wikkelingen worden getrokken, met mogelijk
vastlopen en beschadiging van de lierkabel
tot gevolg.
Vermijd piekbelastingen bij het wikkelen
door de bedieningsschakelaar af en toe
los te laten om speling uit de lierkabel te
verwijderen. Piekbelastingen kunnen de
nominale capaciteit van de lier en kabel
kortstondig ver overschrijden.

Haal, als de haak zich op 2 m van de
kabelgeleider bevindt, de haak los van het
ankerpunt of de last. Houd de meegeleverde
haakband vast om spanning op de staalkabel
te houden. Wikkel de kabel langzaam
op door de bedieningsschakelaar op de
afstandsbediening afwisselend in te drukken
en los te laten totdat de haak zich binnen 1 m
van de kabelgeleider bevindt.

Stop met het opwikkelen van de kabel en
bevestig de haak aan een geschikt ankerpunt
op het voertuig.
MEDEDELING Trek de haak niet elektrisch in de
kabelgeleider. Hierdoor kan de kabelgeleider beschadigd
raken.
Wikkel, zodra de haak op geschikte wijze
aan het voertuig is bevestigd, de resterende
kabellengte op door de bedieningsschakelaar
IN op de afstandsbediening afwisselend in te
drukken en los te laten tot er een minimale
speling in de lierkabel overblijft.

WARN INDUSTRIES
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BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR EERSTE GEBRUIK
Overbelasting/oververhitting

LIERKABEL UITREKKEN

WAARSCHUWING Wees u tijdens of na het
gebruik van de lier altijd bewust van mogelijk hete
oppervlakken op de liermotor, trommel of staalkabel.

De capaciteit van deze lier is gebaseerd op
werkbelasting met onderbrekingen. Wanneer
de motor het blokkeertoerental nadert,
ontstaat er een zeer snelle hittevorming die
motorschade kan veroorzaken.

WAARSCHUWING Rek de staalkabel altijd van
tevoren uit en wikkel deze vóór gebruik onder belasting
opnieuw op.
WAARSCHUWING Inspecteer 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.

Takelen met dubbele kabel (zie
Basishandleiding voor liertechnieken)
vermindert het stroomverbruik en daarmee
de hittevorming in de motor. De lier kan dan
langer onafgebroken worden gebruikt.

Het uitrekken van de lierkabel is essentieel om
een lange productlevensduur te garanderen. Het
uitrekken voorkomt dat de buitenste lagen van
de lierkabel de binnenste lagen beknellen en
vervormen.

Lastbegrenzer (AXON-lieren)
WAARSCHUWING Bedien de koppeling nooit
wanneer de lier wordt belast, de lierkabel onder
spanning staat of de trommel draait.
WAARSCHUWING Raak de lierkabel of haak nooit
aan wanneer deze onder trekspanning staat of wordt
belast.

Bij het eerste gebruik moet een nieuwe kabel
om de trommel worden gewikkeld onder een
last van ten minste 500 lbs. (226 kg).

Door de capaciteit van de AXON-lier te
overschrijden, zal de lastbegrenzer afgaan
waardoor het vermogen naar de motor wordt
onderbroken. Dit voorkomt oververhitting en
mogelijke schade aan de motor. Bij 50% van
de trekcapaciteit wordt de afstandsindicator
geel. Bij 75% van de trekcapaciteit wordt
de afstandsindicator oranje. Bij 90% van de
trekcapaciteit wordt de afstandsindicator rood.
Wanneer de trekcapaciteit wordt overschreden,
zal de laadbegrenzer ervoor zorgen dat de
afstandsindicator rood knippert en de AXONmotor stopt. Wanneer dit gebeurt, laat u de last
los door af te wikkelen. Zodra de lastbegrenzer
is afgegaan, kan de lier niet worden opgewikkeld
totdat de lastbegrenzer opnieuw wordt ingesteld
door af te wikkelen. Probeer niet dezelfde
last te verwerken wanneer de lastbegrenzer is
afgegaan, aangezien dit de lier kan beschadigen.
Als de lastbegrenzer niet kan worden hersteld,
neem dan contact op met een erkend
servicecentrum.
Als de lastbegrenzer blijft afgaan, voer dan de
volgende acties uit:
1.

Verminder het gewicht van de last.

2.

Vergroot de afstand van het ankerpunt. De
maximale trekkracht komt vanaf de eerste
laag van de lierkabel op de trommel. Door
de afstand tussen de lier en het ankerpunt
te vergroten, worden de lagen van de
lierkabel op de trommel verminderd,
waardoor de trakkracht toeneemt.

Volg de onderstaande instructies om de
lierkabel bij het uitrekken op de juiste wijze op
de liertrommel te wikkelen.
WAARSCHUWING Draag altijd stevige lederen
werkhandschoenen bij het hanteren van de lierkabel.

1. Kies een PLATTE EN VLAKKE locatie die
groot genoeg is om de gehele kabellengte af
te wikkelen.
2. Ontkoppel de koppeling.
WAARSCHUWING Blijf altijd met de handen uit
de buurt van de lierkabel, de haaklus, de haak en de
kabelgeleideropening tijdens de montage en het
gebruik, en bij het op- en afwikkelen.

3. Houd de haakband vast en wikkel de
lierkabel af tot de laatste 5 wikkelingen rond
de trommel.
4. Zorg ervoor dat de lierkabel via de
onderkant van de trommel afwikkelt
en niet aan de bovenkant. Als dat toch
gebeurt, zal de automatische rem niet goed
functioneren. OPMERKING: Als de lierkabel
wordt afgewikkeld via de bovenkant
van de trommel, heeft u de lier op de
afstandsbediening op 'afwikkelen' gezet in
plaats van op 'opwikkelen'. Zorg dat de lier
op opwikkelen staat ingesteld.
WAARSCHUWING Wikkel de lierkabel altijd
op via de onderkant (montagezijde) van de
trommel.
MEDEDELING Voor juist functioneren van de lierrem moet
de lierkabel in de aangegeven richting op de trommel zijn
gewikkeld. *Zie trommelrotatielabel op de lier.

WARN INDUSTRIES
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5. Bedien de koppeling wanneer de lierkabel
opgewikkeld is.
WAARSCHUWING Verzeker u er altijd van
dat de haakgrendel is gesloten en niet wordt
belast.

de parkeerrem, in een versnelling of in de
parkeerstand zetten en de motor uitzetten
elke keer als u uit het voertuig stapt om de
lierkabel te inspecteren. MEDEDELING Zorg

ervoor dat elke laag gelijkmatig wordt gewikkeld om
schade aan de kabel te voorkomen.

WAARSCHUWING Breng de last uitsluitend in het
midden van de haak aan.
WAARSCHUWING Bevestig nooit een last aan de punt
als die verbogen of gedraaid is.

6. Maak de haak van de kabel vast aan een
geschikt ankerpunt.
WAARSCHUWING Verwijder altijd obstakels die een
belemmering kunnen vormen voor een veilig gebruik
van de lier.
WAARSCHUWING Wikkel de staalkabel
nooit terug naar zichzelf. Gebruik altijd een
ketting of band om het ankerpunt.
WAARSCHUWING Zorg ervoor dat het gekozen
ankerpunt de last kan weerstaan, en dat de band of
ketting niet kan slippen.

7. Keer terug naar uw voertuig.
8. Rijd met het voertuig weg van het ankerpunt
totdat de lierkabel weinig speling heeft.
9. Zet het voertuig op de parkeerrem, schakel
naar een versnelling of de parkeerstand en
zet de motor uit.
WAARSCHUWING Houd altijd een ruime afstand tot
de lierkabel en de last en houd anderen uit de buurt
tijdens lierwerkzaamheden.

10. Stap uit het voertuig. GEVAAR! Stap nooit uit
het voertuig terwijl de lierkabel belast is. Neem
ongeveer 2,44 m afstand van de lier en
wikkel de lier elektrisch op totdat alle speling
op de trommel is gewikkeld.
WAARSCHUWING Raak nooit de lierkabel of haak
aan, terwijl iemand anders de bedieningsschakelaar
bedient tijdens lierwerkzaamheden of wanneer deze
onder belasting staat.
WAARSCHUWING Laat nooit de lierkabel door uw

handen glijden.
11. Houd, met handschoenen aan, met één
hand spanning op de lierkabel en druk de
lierkabel voorzichtig naar de kant van de
trommel waar al kabel ligt, zodat er geen
ruimte ontstaat tussen de wikkelingen op de
trommel.
12. Om de veiligheid te waarborgen, dienen de
volgende stappen te worden uitgevoerd
door twee personen. Als u de lierkabel alleen
wilt uitrekken, moet u het voertuig altijd op

WAARSCHUWING Gebruik de afstandsbediening
nooit als het voertuig niet in het gezichtsveld van de
bediener is.

13. De bestuurder van het voertuig dient de lier
te bedienen.
14. Laat uw helper aan de zijkant van het
voertuig staan, weg van de lierkabel.
OPMERKING: Uw helper moet aangeven
of de kabel wel of niet correct wordt
opgewikkeld door de kabel over de
kabelgeleider te volgen tijdens het
opwikkelen.
15. Start het voertuig en zet de versnelling
in zijn vrij. Haal het voertuig van de
parkeerrem en oefen een middelmatige druk
uit op het rempedaal.
16. Zet het opwikkelen van de lierkabel aan om
met opwikkelen te beginnen.
17. Stop nadat u ongeveer 2 m hebt
opgewikkeld met opwikkelen.
18. Laat het rempedaal langzaam los en
bekrachtig vervolgens de parkeerrem. Dit
zorgt ervoor dat er geen belasting op de
lierkabel staat.
19. Schakel vervolgens naar een versnelling of
de parkeerstand en zet de motor uit.
20. Stap uit het voertuig en controleer de lier
om zeker te zijn dat de kabel gelijkmatig op
de trommel wordt gewikkeld en niet in de
onderliggende laag wordt getrokken. Als
de lierkabel in de onderliggende laag zinkt,
wikkel de kabel dan weer af en herhaal deze
stap vanaf het begin met meer druk op het
rempedaal.
21. Als u ervan overtuigd bent dat de lierkabel
correct op de trommel wordt gewikkeld,
herhaal dan de stappen totdat het voertuig
zich binnen 2 m van het lierankerpunt
bevindt. Laat eenmaal binnen de 2 m het
rempedaal langzaam los en bekrachtig
vervolgens de parkeerrem. Dit zorgt ervoor
dat er geen belasting op de lierkabel staat.
Schakel vervolgens naar een versnelling of
de parkeerstand en zet de motor uit.
22. Stap uit het voertuig. Maak de haak los van
het ankerpunt.
23. Houd de meegeleverde haakband vast, houd
spanning op de lierkabel en wikkel de lier
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VERZORGING SYNTHETISCHE KABEL
elektrisch op door de bedieningsschakelaar
afwisselend in te drukken en los te
laten totdat de haak zich op 1 m van de
kabelgeleider bevindt.
24. Stop met het opwikkelen van de kabel
en bevestig de haak aan een geschikt
opslagpunt op het voertuig.
25. Wikkel, zodra de haak op geschikte
wijze aan het voertuig is bevestigd,
de resterende kabellengte op door
de bedieningsschakelaar op de
afstandsbediening afwisselend in te drukken
en los te laten tot er een minimale speling in
de lierkabel overblijft.

MEDEDELING Trek de haak niet elektrisch in de
kabelgeleider. Hierdoor kan de kabelgeleider
beschadigd raken.

al snel pluizig. Dit komt doordat deze draden
zijn gebroken en dit ruwe oppervlak is in feite
een bescherming voor de onderliggende
draden. Deze toestand moet zich stabiliseren
en mag niet verergeren. Als de ruwheid van
het oppervlak wel toeneemt, treedt er te veel
afschuring op en neemt de sterkte af.
Bestudeer nauwgezet zowel de binnenste
als buitenste vezels. Wanneer een van de twee
is versleten is de kabel duidelijk minder sterk
geworden. Open de strengen en controleer
op gepoederde vezels; dit is een teken van
inwendige slijtage.
Plaatselijke verkleuring kan in principe duiden
op chemische aantasting door vloeistoffen zoals
versnellingsbakolie en accuzuur. Vervang de
kabel bij twijfel.

TAKELEN
Voor de volledige beginselen van het
takelen leest u de Basishandleiding voor
liertechnieken, die u online kunt vinden op
www.warn.com.

De kabel moet worden vervangen,
indien:
• De kabelomvang ergens over de lengte is
verminderd met 10% of meer door afschuring.
• Twee of meer aanliggende strengen zijn
doorgesneden.

Verzorging synthetische kabel:
Reiniging:
• Gebruik water onder lage druk voor het
reinigen van de synthetische kabel. Gebruik
geen chemicaliën.
• Richt geen water onder hoge druk (hogedrukwasautomaat, carwash, enz.) rechtstreeks op
het gebied tussen het trommelsteunstuk en
de trommelflens of de koppelingshendel.
• Gebruik water onder lage druk en een doek of
spons met een zacht reinigingsmiddel om de
lier te reinigen.
• Vermijd het gebruik van chemicaliën die de
afwerking kunnen beschadigen.
• Verwijder alle zoutresten zo snel mogelijk en
zorgvuldig van de lier om corrosie tot een
minimum te beperken.

• Platte gebieden of bobbels worden
aangetroffen die niet verdwijnen door de
kabel te buigen.
• Er overmatig veel samengesmolten of
weggesmolten vezels worden aangetroffen.
Dit soort gebieden zijn stijf en de kabel heeft
een verglaasd uiterlijk.

Kabel inspecteren:
WAARSCHUWING Inspecteer 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.
Wanneer de kabel voor het eerst wordt
gebruikt, worden de buitenste kabeldraden

• Kabel van oorspronkelijke
omvang.
• Kabel met 25% minder
strengomvang door afschuring;
kabel moet worden vervangen.
• Kabelstreng beschikt over
volledige omvang.
• Kabelstreng met 25%
verminderd door afschuring;
kabel moet worden vervangen.
• Kabel vertoont vezellaag
vanwege samendrukking. Er is
een lichte glans te zien. Dit is
geen permanente eigenschap
en kan verdwijnen door de kabel
te buigen.
• Kabel met twee doorgesneden
aanliggende strengen; kabel
moet worden vervangen.

SLOTOPMERKINGEN EN ONDERHOUD
Vóór het eerste
gebruik

Controleren

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 deze 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

Inspecteer de lierkabel, haak, hittehoes
en stroppen. Een gerafelde, geknikte of
beschadigde lierkabel moet onmiddellijk
vervangen worden.
Beschadigde onderdelen moeten voor
gebruik vervangen worden.

X

Houd de lier, de kabel en de
bedieningsschakelaar vrij van stof en vuil.
Verwijder vuil en stof met een schone doek of
handdoek.
Als de lier in water is ondergedompeld:
Wikkel de lierkabel ongeveer 10 meter af
en weer op. Volg de 'Lierkabel uittrekken'procedure om de lier te drogen.

X

X

X

X

X

Neem de tijd om vertrouwd te raken met de lier en de bediening ervan. Lees
hiervoor de Basishandleiding voor liertechnieken, die u online kunt vinden op:
www.warn.com
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 ga naar www.warn.com.
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Na elk
gebruik
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WARN® Internationale
productgarantie
Waarschuw Industries, Inc. (Warn) garandeert dat haar producten buiten de Verenigde Staten
en Canada verkocht aan vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap door middel WARN
plaatselijke erkende distributeurs en dealers.
Alle garantie vragen buiten de Verenigde Staten en Canada voor WARN® producten moeten worden
gericht aan uw lokale Point of Sales Retailer.
Om de dichtstbijzijnde dealer te vinden op uw locatie kunt u terecht op onze website op
http://www.warn.com/corporate/dealerlocator.jsp of neem contact met ons op 1-503-722-1200 of
1-503-722-3000 (fax) .
Specifieke details van de garantie kan variëren op basis van lokale wet- en regelgeving.
Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van de producten. Om de garantie te
verkrijgen, moet u een bewijs van aankoop, verlenen, zoals een kopie van uw aankoopbewijs.
Deze garantie geldt niet voor de verwijdering of herinstallatie van het product. WARN zal, naar
eigen goeddunken, repareren, vervangen of de aankoopprijs van een gebrekkig product of
component, mits u het defecte product of component tijdens de garantieperiode terug, transport
vooraf betaald, naar een erkend Service Center. Bevestig uw naam, adres, telefoonnummer, een
beschrijving van het probleem, en een kopie van uw ontvangstbewijs en originele factuur van de
verkoop met het onderdeelnummer te WARN voor het defecte product en de datum van aankoop.
Deze garantie geldt niet indien het product is beschadigd door een ongeval, misbruik, aanrijding,
overbelasting, wijziging, verkeerde toepassing, onjuiste installatie of verkeerd onderhoud. Deze
garantie vervalt als een WARN serienummer of Fabrikant datum code is verwijderd of onleesbaar is
gemaakt.
ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET
BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL.

ALKUPERÄISET OHJEET

VRX and AXON™
Vinssin käyttöohje
Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvaohjeita sekä vinssin käyttöä koskevat ohjeet. Lue huolellisesti
läpi KAIKKI ohjeet ja turvallisuuteen liittyvät tiedot ENNEN vinssin asennusta ja käyttöä.
Lukiessasi näitä ohjeita näet VAROITUKSIA, VARO-ILMOITUKSIA, ILMOITUKSIA ja
HUOMAUTUKSIA. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
VAROITUKSET ovat turvallisuusilmoituksia, jotka ilmoittavat mahdollisesta vaaratilanteesta, jonka
noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. VARO-ilmoitukset
ilmoittavat mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen vamman,
jos sitä ei vältetä. VARO- ja VAROITUS-ilmoitukset yksilöivät vaaran, kertovat, kuinka se voidaan
välttää, ja mikä on mahdollinen seuraus, jos vaaraa ei vältetä. ILMOITUKSET on tarkoitettu
omaisuusvahinkojen välttämiseen. HUOMAUTUKSET ovat lisätietoja, jotka auttavat toimenpiteen
suorittamisessa. TYÖSKENTELE TURVALLISESTI!

SÄILYTÄ TÄMÄ OHJEKIRJA ja muut mukana tulevat oppaat tulevaa tarvetta varten, ja lue niitä ajoittain
jatkuvan turvallisen käytön takaamiseksi.
Ohjeista kaikkia tuotteen käyttäjiä lukemaan ohjekirja ennen laitteen käyttöä.
Lisää tuotekirjallisuutta verkossa:
• Vinssausmenetelmien perusopas
• Antaa sinulle vinssin perustiedot ja opettaa oikeiden vinssausmenetelmien perusteet. Tämä on
arvokas apu vinssin turvallista ja tehokasta käyttöä varten.
• Tuotteen tekniset tiedot ja suorituskyktiedot
• Sisältää tuotteen tekniset tiedot, suorituskykyä koskevat tiedot sekä varaosatiedot.
• Muu tuotekirjallisuus tiettyjen tuotteiden osalta
Sivulta www.warn.com voit katsoa/ladata lisätietoa tai korvaavat tuotetiedot.

WARN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF
GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, DOWN TIME OF
VERLIES VAN GEBRUIK) ONDER ENIGE WETTELIJKE THEORIE, ZELFS ALS WARN WAS DE
HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
WARN behoudt zich het recht Productontwerp gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. In
situaties waarin WARN is veranderd van een product design, WARN is niet verplicht om te upgraden
of anderszins eerder vervaardigde producten te wijzigen. Geen WARN dealer, agent of werknemer
is bevoegd enige wijziging, uitbreiding of toevoeging aan deze garantie.

SISÄLLYSLUETTELO:
Tunne vinssisi / Tunne komponenttisi .......................................................................................2-3
Asentaminen ........................................................................................................................................4-5
Sähkötiedot ..........................................................................................................................................6-8
Ensimmäisen käyttökerran käyttöohjeet ................................................................................ 9-12
Synteettisen köyden huolto ............................................................................................................ 13

Garantieaangifte en geretourneerde producten voor garantieservice moeten worden verzonden naar:
WARN INDUSTRIES, INC. 12900 S.E. Capps Road,
Clackamas, OF VS 97015-8903, 1-503-722-1200, FAX: 1-503-722-3000
Klantenservice: 1-800-543-9276
Dealerzoekservice: 1-800-910-1122
Internationale fax: 1-503-722-3000
www.warn.com
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