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HUOMIO!  Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata 
kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 

 

NOTE!  Read the instruction manual carefully before using the tool and follow 
all given instructions. Save the instructions for further reference. 

 





 3

- Suojaa pitkät hiukset hiusverkolla.  
 
Turvallinen etäisyys  
 
- Varmista, ettei kukaan seiso vaijerin tai vedettävän kuorman lähellä. Avustajien sekä sivullisten 

on oltava turvallisen välimatkan päässä (noin 1,5 kertaa vaijerin pituus). Mikäli vaijeri irtoaa tai 
katkeaa kuormaa vedettäessä, se saattaa lennähtää taaksepäin suurella voimalla aiheuttaen 
mahdollisesti loukkaantumisen tai jopa kuoleman.  

- Älä astu vaijerin päälle. 
- Älä päästä sivullisia työalueelle. 
- Seiso aina tukevassa asennossa. 
 
Älä käsittele johtoa väärin 
 
- Älä koskaan kanna laitetta pitäen sen johdosta äläkä irrota sitä pistorasiasta vetämällä johdosta.  
- Pidä johto poissa kuumuudesta, öljystä ja terävistä kulmista. 
 
Älä ylikuormita laitetta 
 
- Laite on tarkoitettu jaksottaiseen työskentelyyn. Mikäli moottori tuntuu käteen liian kuumalta, 

pysäytä se ja anna jäähtyä muutama minuutti. Tauon voi käyttää akun lataamiseen. 
- Sammuta laite mikäli moottori sammuu.  
- Älä ylitä kuorman painolle annettuja suosituksia (ks. tekniset tiedot). Pylpyrän käyttö pienentää 

laitteeseen ja vaijeriin kohdistuvaa kuormaa melkein puolella. Vältä äkkinäistä kuormitusta, 
tämä voi ylittää kuormalle sallitun rajan.  

 
Älä käynnistä moottoria vahingossa 
 
- Kytkimen tulee olla pois päältä, kun laitetta ei käytetä ja täysin päälle kytkettynä, kun sitä 

käytetään.  
 
Tarkista vaurioituneet osat 
 
- Tarkista laite aina ennen työskentelyn aloittamista. Kaikki vaurioituneet osat tulee korjauttaa tai 

vaihtaa välittömästi valtuutetussa huoltoliikkeessä. 
 
Huolehdi korjauksista 
 
- Laitetta korjatessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia. Muunlaisten osien käyttö saattaa 

johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. 
 
Kelaa vaijeri 
 
- Käytä aina nahkakäsineitä kelatessasi vaijeria. Pidä vaijeri jännitettynä kelauksen aikana. Pitele 

vaijeria toisella kädellä ja kauko-ohjainta toisella. Aloita mahdollisimman kaukaa ja keskeltä. 
Kävele laitetta kohti pitäen vaijeria jännitettynä ja kytkien laitteen päälle. 

- Älä päästä vaijeria luiskahtamaan käsistäsi äläkä mene liian lähelle laitetta. 
- Kelaa vaijeri sisään pysäyttäen laitteen aina välillä, kunnes vaijeria on noin metrin verran 

jäljellä. Sammuta kauko-ohjaus ja kelaa vaijerin loppu käsin rumpua pyörittämällä kytkimen 
ollessa poissa päältä. 

- Ajoneuvoon upotettujen vinssien kohdalla, kelaa kaapeli sisään niin, että laite on päällä, mutta 
pidä kädet kaukana aukosta. 
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VAROITUS: Muiden kuin näissä ohjeissa suositeltujen lisävarusteiden käyttö saattaa johtaa 
henkilövahinkoihin.  
 
ERITYISTURVAOHJEET  
 
Lue seuraavat ohjeet varovasti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä 
varten.   
 
- Epätasainen kelaus kuormaa vedettäessä ei tuota ongelmia, kunhan vaijeri ei kasaudu rummun 

toiseen reunaan. Mikäli näin tapahtuu, kelaa vaijeria hieman ulos niin, että jännite hellittää. 
Siirrä sitten kiinnityskohta keskemmälle ajoneuvoa. Kun olet saanut työn päätökseen, voit 
kelata vaijerin tasaisiksi kerroksiksi.  

 
- Säilytä kauko-ohjainta ajoneuvon sisällä, jolloin se ei pääse vahingoittumaan. Tarkista se ennen 

kytkemistä. Irrota kauko-ohjain laitteesta, kun sitä ei käytetä.  
 
- Kun haluat kelata, aseta kauko-ohjain päälle, kun laitteen kytkin ei ole päällä. Älä aseta kytkintä 

päälle mikäli moottori on käynnissä.  
 
- Kun kauko-ohjain on kytketty laitteeseen, pysyttele etäällä rummusta, läpivientiaukosta sekä 

vaijerista ja muista liikkuvista osista.  
 
- Älä koskaan kiinnitä koukkua itse vaijeriin. Tämä vahingoittaan vaijeria. Käytä aina sopivaa 

silmukkaa tai ketjua.  
 
- Tarkkaile laitetta käytön aikana turvallisen välimatkan päässä. Pysäytä kuorman veto muutaman 

metrin välein tarkistaaksesi, ettei vaijeri keräänny yhteen reunaan. Vaijerin jumiutuminen voi 
rikkoa laitteen.  

 
- Älä kiinnitä vetokoukkuja laitteen runkoon vaan aina ajoneuvoon. 
 
- Pylpyrän käyttö kaksinkertaistaa vetokapasiteetin ja puolittaa vetonopeuden sekä auttaa 

pitämään vaijerin suorassa. Kun kaksinkertaista kuormaa vedetään vinssin ollessa paikallaan, 
koukku tulee kiinnittää ajoneuvon alaosaan.  

 
- Käytät turvallista sakkelia yhdessä puunrungon suojaliinan kanssa varmistaaksesi tukevan 

vetokohdan.  
 
- Kun vaijeria kelataan ulos, on aina varmistettava, että rummun ympärille jää vähintään viisi 

kierrosta vaijeria. Muutoin vaijeri saattaa irrota rummusta kuorman voimasta. Tämä saattaa 
aiheuttaa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja.  

 
- Vaijerissa on punainen merkintä, joka ilmoittaa, kun vaijeria on enää viisi kierrosta jäljellä. 

Vaijeria ei saa kelata ulos enää sen jälkeen, kun punainen merkki on läpivientiaukon kohdalla.  
 
- Vaijerin vetokyky on suurimmillaan sen alimmilla kerroksilla, joten on suositeltavaa pitää 

vaijeri mahdollisimman pitkänä raskaita kuormia vedettäessä (jätä kuitenkin viisi kierrosta 
rummulle, ks. yllä). Mikäli tämä ei ole käytännöllistä, käytä pylpyrää.  

 
- On suositeltavaa asettaa paksu huopa tms. ulos kelatun vaijerin päälle. Tämä pehmentää vaijerin 

iskua mikäli se katkeaa ja lennähtää taaksepäin.  
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- Kun vaijeri on kelattu sisään siististi ja tiukasti, takertumisen riski pienenee. Vaijeri takertuu, 
kun se kuormaa vedettäessä jää kiinni kahden muun vaijerikierroksen väliin. Mikäli näin 
tapahtuu, kelaa vaijeria edestakaisin. Älä yritä selvittää jännitettyä vaijeria käsin! 

 
- Mikäli ajoneuvo seisoo kaltevalla pinnalla, tue renkaat palkein.  
 
Akku 
 
- Varmista, että akku on kunnossa ja kaikki sähköliitännät ovat puhtaat ja kunnolla kiinni. Älä 

altista akkua hapolle tai saasteille. 
- Käytä aina suojalaseja, kun olet tekemisissä akun kanssa. 
- Pidä moottori käynnissä käyttäessäsi laitetta. Näin vältät akun kulumisen.  
 
Vaijeri 
 
- Varmista, että vaijeri on hyvässä kunnossa ja kiinnitetty kunnolla.  
- Älä koskaan käsittele vaijeria tai muita kuorman vetämisessä käytettäviä tarvikkeita vetämisen 

aikana tai mikäli kauko-ohjain on toisen ihmisen hallussa.  
- Älä koskaan käytä vaijeria, joka on hauras, vääntynyt tai vaurioitunut. 
- Älä koskaan vedä kuormaa siirtämällä ajoneuvoa.  
- Älä koskaan korvaa vaijeria aikaisempaa heikommalla vaijerilla. 
- Vaijerin käyttö ja hoito vaikuttavat suoraan sen käyttöikään. Kelaa vaijeri sisään joka käytön 

jälkeen niin, että sillä on vähintään 230 kg kuorma. Muutoin ylemmät kerrokset sotkeutuvat 
käytössä alempiin kerroksiin, mikä saattaa vaurioittaa vaijeria pahasti. Testaa vinssin toiminta 
ensimmäisellä kerralla rauhallisesti. Kelaa vaijeri ulos punaiseen merkkiin saakka ja kelaa se 
sitten takaisin niin, että sillä on vähintään 230 kg kuorma. Tämä jännittää ja venyttää uutta 
vaijeria hieman, jolloin se kelautuu tiukasti rummun ympärille. Muussa tapauksessa vaijeri 
saattaa vaurioitua ja lyhentää sen käyttöikää. 

- Ajoittain voi olla tarpeellista kelata vaijeri sisään käytön jälkeen ilman kuormaa. Pidä tällöin 
kauko-ohjainta toisessa kädessä ja vaijeria toisessa (käytä aina nahkakäsineitä). Aloita 
kelaaminen niin kaukaa kuin kauko-ohjain sallii, käynnistä laite. Kelaa sisään pari metriä ja 
pysäytä laite. Toista sama. Pysäytä laite aina, kun kätesi ovat noin metrin päässä 
läpivientiaukosta (= aukko, jonka läpi vaijeri kelautuu).  

 
VAROITUS: Kun kuormaa vedetään viistosti, vaijeri kerääntyy rummun toiseen reunaan. Mikäli 
kasauma kasvaa liian suureksi, se aiheuttaa huomattavaa vahinkoa laitteelle. Tämän takia kuormaa 
tulisi aina vetää mahdollisimman kohtisuoraa vinssiä kohti. Pysäytä vetäminen mikäli vaijeri tulee 
liian lähelle yhdystankoja tai kiinnitysalustaa. Tasoittaaksesi epätasaisesti kelautuneen vaijerin, 
kelaa kasautunut kohta ulos ja kelaa se sisään rummun toiseen reunaan. Tämä tuo lisätilaa niin, että 
kuorman vetämistä voidaan jatkaa.  
 
- Älä kuormita laitetta yli sen vetokapasiteetin. 
- Älä vedä kuormaa siirtämällä ajoneuvoa. Ajoneuvon liike yhdistettynä vinssin vetoliikkeeseen 

saattaa äkillisesti ylikuormittaa vaijeria tai itse laitetta ja vaurioittaa niitä.  
- Äkillinen kuormitus on vaarallista! Äkillisen kuormituksen aiheuttaa nopeasti kasvava vaijeriin 

kohdistuva voima. Taaksepäin liikkuva ajoneuvo, joka aiheuttaa äkillisen jännitteen vaijeriin, 
saattaa tuottaa vaurioittavan ylikuormituksen.  

- Tämän käyttöohjeen kuvaama vinssi on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ajoneuvon tai 
veneen kanssa, ei teollisuudessa.  

- Älä käytä laitetta kuormien nostamiseen. Laitteessa ei ole nostamiseen tarvittavia 
turvaominaisuuksia. 

- Älä käytä laitetta ihmisten nostamiseen, tukemiseen tai kuljettamiseen.  
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ASENNUS  
 
Vinssin asennus 
 
1. Laite on asennettava sopivaan teräksiseen runkoon kiinnittäen se neljästä kohtaa. Laite voidaan 

asentaa pysty- tai vaakasuoraan.  
 
On tärkeää, että kiinnitysalusta on tasainen, jotta moottori, vaijerirumpu ja vaihteisto ovat linjassa. 
Ennen asentamista varmista, että myös kiinnitysalusta kestää laitteen vetokapasiteetin.  
 
Laitteen upottaminen ajoneuvoon tai etusuojuksen asentaminen saattaa vaikuttaa turvatyynyjen 
laukaisujärjestelmään. Tarkista, että kiinnitysjärjestelmä on testattu ja hyväksytty käytettäväksi 
turvatyynyllisissä ajoneuvoissa.  
 
2. Läpivientiaukko tulee asentaa niin, että vaijeri kelautuu rummulle tasaisesti.  
 
Sähköliitännät 
 
Normaalissa työskentelyssä olemassa olevat sähköliitännät ovat riittävät. Tärkeää on, että akku on 
ladattu ja liitokset ovat kunnolliset. Pidä ajoneuvon moottori käynnissä työskentelyn ajan 
varmistaaksesi, että akku pysyy ladattuna.   
 
Varmista, että liitännät ovat alla olevien ohjeiden mukaiset: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Yksi lyhyt punainen johto yhdistyy moottorin punaiseen napaan E, toinen yhdistyy säätörasian 

napaan A. (Tämä on tehty jo tehtaalla) 
2. Yksi lyhyt musta johto yhdistyy moottorin mustaan napaan F, toinen yhdistyy säätörasian 

napaan D. (Tämä on tehty jo tehtaalla) 
3. Pitkä punainen johto yhdistyy säätörasian punaiseen napaan B, toinen pää akun positiiviseen (+) 

napaan. 
4. Pitkä musta johto yhdistyy mustaan napaan C, toinen pää akun negatiiviseen (-) napaan.  
 
KÄYTTÖ  
 
Suositus 
 
Opit tuntemaan laitteesi parhaiten kokeilemalla sen käyttöä muutaman kerran ennen kuin tarvitset 
sitä varsinaiseen käyttöön. Suunnittele etukäteen. Muista myös kuunnella laitteen pitämää ääntä ja 
opettele tunnistamaan kevyellä/raskaalla kuormalla syntyvä ääni tai ääni, joka syntyy kun kuorma 
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nytkähtelee tai liikkuu. Harjoittelemalla häiriöttömässä ympäristössä opit tuntemaan laitteesi ja 
kykenet käyttämään sitä turvallisesti erilaisissa tilanteissa. 
 
Käyttö 
 
1. Varmista, että ajoneuvo on varmasti paikallaan kytkemällä käsijarru päälle tai tukemalla renkaat 

palkein.  
2. Kelaa vaijeria ulos tarvittava määrä ja kiinnitä se haluttuun kohteeseen. Vinssin kytkin 

mahdollistaa vaijerin nopean kelaamisen ulos. Vipu laitteen vaihteistokotelon päällä ohjaa 
kytkintä seuraavasti:  

o Kytke kytkin pois päältä. Nyt vaijeria voi kelata vapaasti ulos. 
o Kytke kytkin päälle. Nyt vaijerilla voidaan vetää. 

3. Tarkista kaikki laitteen osat ennen aloittamista. 
4. Kytke kauko-ohjain laitteeseen. On suositeltavaa ohjata laitetta kuljettajan paikalta. Tällä 

varmistetaan mahdollisimman turvallinen käyttö. 
5. Aloita käynnistämällä ajoneuvon moottori. Aseta vaihde vapaalle ja annan moottorin käydä 

joutokäynnillä.  
6. Kytke kauko-ohjain päälle/pois päältä, kunnes työ on saatu päätökseen. Tarkista säännöllisesti, 

että vaijeri kelautuu rummulle tasaisesti.  
7. Aina kun kauko-ohjain on neutraalissa tai OFF –asennossa, jarru kytkeytyy automaattisesti 

päälle.  
HUOM: Lue kaikki turva- ja käyttöohjeet sekä varoitukset huolellisesti läpi ennen kuin aloitat 
työskentelyn.  
 
HUOLTO  
 
On suositeltavaa käyttää laitetta säännöllisesti (noin kerran kuussa). Älä upota laitetta veteen. 
Mikäli näin kuitenkin käy, käytä laitetta kolmen päivän kuluessa niin, että sen moottori tuntuu 
käteen lämpimältä. Tämän tulisi poistaa kosteus moottorista.  
 
Voitelu 
 
Kaikki laitteen liikkuvat osat on voideltu kuumuutta kestävällä, litium –pohjaisella voiteluaineella 
tehtaalla. Tehdasvoitelu kestää käytön normaaleissa olosuhteissa. Voitele vaijeri säännöllisesti 
ohuella, imeytyvällä öljyllä. Tarkista mahdollisesti vaurioituneet osat ja vaihda tarvittaessa. Mikäli 
vaijeri kuluu tai vaurioituu, se on vaihdettava välittömästi.  
 
Vaijerin vaihto 
 
Levitä uusi vaijeri maahan estääksesi kiertymisen. Poista vanha vaijeri ja kiinnitä uusi samalla 
tavoin kuin vanha oli kiinnitetty.  
 
HUOM: Tässä käyttöohjeessa esitetyt turva- ja käyttöohjeet eivät voi kattaa kaikkia mahdollisia 
tilanteita tai olosuhteita. Vain järkevä ja varovainen käyttö varmistavat turvallisen työskentelyn! 
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Keep a safe distance 
 
- Ensure that all persons stand well clear of winch wire rope and load during winching operation. 

Keep helpers and spectators at a safe distance, 1.5 times the cable length recommended. If a 
wire rope pulls loose or breaks under load it can lash back with tremendous force and cause 
serious personal injury or death. 

- Don’t step over the wire rope. 
- All visitors and onlookers should be kept away from the work area. 
- Keep proper footing and balance at all times. 
 
Don’t abuse the cord 
 
- Never carry out winch by the cord or yank it to disconnect it from the receptacle. 
- Keep cord from heat, oil and sharp edges. 
 
Don’t overload the winch 
 
- This winch is rated for intermittent duty. If the motor becomes uncomfortably hot to touch, stop 

and let it cool down for a few minutes. The cool down period can be used to recharge the 
battery. 

- Don’t maintain power to the winch if the motor stalls. 
- Don’t exceed maximum line pull ratings shown in tables. Double line with a Snatch Block to 

reduce the load on the winch and wire rope by almost half. Avoid shock loads exceed the winch 
and wire rope rating. 

 
Avoid unintentional starting 
 
- Winch clutch should be disengaged when not in use and fully engaged when in use. 
 
Check damaged parts 
 
- Before using, you should check your winch carefully. Any part that is damaged should be 

properly repaired or replaced by an authorised service centre. 
 
Repair your winch 
 
- When repairing, use only original replacement parts or it may cause considerable danger for the 

user. 
 
Respool the wire rope 
 
- Leather gloves must be worn while respooling. To respool correctly, it is necessary to keep a 

slight load on the wire rope. Hold the wire rope with one hand and the remote control switch 
with the other. Start as far back and in the centre as you can. Walk up keeping load on the wire 
rope as the winch is powered in. 

- Do not allow the wire rope to slip through your hand and do not approach the winch too closely. 
- Respool the wire turning the winch off periodically and repeat the procedure until all the cable 

except approx. one metre is in. Disconnect the remote control switch and finish spooling in wire 
rope by rotating the drum by hand with clutch disengaged. 

- On hidden winches, spool in wire rope under power but keep hands clear. 
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CAUTION: The use of any other accessory or attachment other than those recommended in the 
instruction manual may present risk of personal injury. 
 
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS  
 
Read the following carefully before attempting to operate your winch and keep the 
instructions for future reference. 
 
- The uneven spooling of wire rope, while pulling a load, is not a problem, unless there is a wire 

rope pile up on one end of the drum. If this happens reverse the winch to relieve the load and 
move your anchor point further to the centre of the vehicle. After the job is done you can unroll 
and rewind for a neat layer of the wire rope. 

 
- Store the remote control switch inside your vehicle where it will not be damaged. Inspect it 

before you plug it in. Don’t leave the switch plugged in when winch is not in use. 
 
- When ready to begin spooling in, plug in remote control switch with clutch disengaged. Do not 

engage clutch with motor running. 
 
- While the remote control lead is plugged into the winch, always keep clear of the drum and 

fairlead area and the wire rope and rigging. 
 
- Never connect the hook back to the wire rope itself. This causes damage to the wire rope. 

Always use a sling or chain of suitable strength. 
 
- Observe the winch while operating. Try to maintain a safe distance. Stop the winching process 

every metre or so to assure the wire rope is not pulling up in one corner. Jamming the wire rope 
can break your winch. 

 
- Do not attach tow hooks to winch mounting apparatus. They must be attached to vehicle frame. 
 
- The use of a snatch block will aid recovery operation by providing a doubling of the winch 

capacity and a halving of the winching speed, and the means to maintain a direct line pull to the 
centre of the rollers. When double loading during stationary winching, the winch hook should 
be attached to the chassis of the vehicle. 

 
- Ensure rated “D” or bow shackle are used in conjunction with an approved tree trunk protector 

to provide a safe anchor point. 
 
- When extending winch wire rope, ensure that at least five wraps of wire rope remain on drum at 

all times. Failure to do so could result in the wire rope parting from the drum under load. 
Serious personal injury or property damage may result. 

 
- All winches are provided with a Red Cable marking to identify that 5 wire rope wraps remain 

on the winch drum when this mark appears at the rollers. No recovery should be attempted 
beyond this marking. 

 
- Since the greatest pulling power is achieved on the innermost layer of your winch, it is desirable 

to pull off as much line as you can for heavy pulls (you must leave at least 5 wraps minimum on 
the drum-red cable). If this is not practical use a snatch block and double line arrangement. 
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- Draping a heavy blanket or similar object over the extended winch wire rope is recommended, 
as it will dampen any backlash should a failure occur. 

 
- Neat, tight spooling avoids wire rope binding, which is caused when a load is applied and the 

wire rope is pinched between the others. If this happens, alternatively power the winch in and 
out. Do not attempt to work a bound wire rope under load, free by hand. 

 
- Apply block to wheels when vehicles are on an incline. 
 
Battery 
 
- Make sure that the battery is in good condition; all electrical connections are clean and tight. 

Avoid battery contact with acid or other contaminants. 
- Always wear eye protection when working around a battery. 
- Have the engine running when using the winch, to avoid draining the battery. 
 
Winch wire rope 
 
- Be sure that the wire rope is in good condition and is attached properly. 
- Never handle the wire rope or rigging while anyone else is at the control switch or during the 

winching operation. 
- Never use the winch if wire rope is frayed, kinked or damaged. 
- Never move the vehicle to pull a load. 
- Never replace the wire rope with a wire rope of lesser strength. 
- The life of wire rope is directly related to the use and care it receives. Following its first and 

subsequent uses, a wire rope must be wound on to the drum under a load of at least 230 kg (500 
lb) or the outer wraps will draw into the inner wraps and severely damage the wire rope during 
winching. The first winch use should be a familiarisation run while in a relaxed, non-recovery 
situation. Spool out the wire rope until the red wire rope mark appears (about five wraps on the 
drum), then rewind the wire rope on to the drum under a load of 230 kg (500 lb) or more. This 
will slightly tension and stretch the new wire rope and create a tight cable wrap around the 
drum. Failure to do so may result in wire rope damage and reduced wire rope life. 

- At times it may be necessary to temporarily respool the wire rope under no load after use. The 
correct procedure is to hold the remote control lead in one hand and the wire rope in the other. 
Start as far from the vehicle as the remote control will allow, activate the switch, walk in 
approx. metre of rope and release the switch. Repeat the process. Always release the switch 
when your hand is at least a metre from the fairlead (the physical opening through which the 
wire rope passes). 

 
CAUTION: When powering in wire rope during side pull operations, the wire rope will stack up at 
one end of the drum. Eventually this stack will become large enough to cause serious damage to 
winch. To prevent this damage, line pulls should be as straight in front of the vehicle as possible. 
Stop winching if the wire rope comes close to the tie bars or mounting plate. To correct an uneven 
stack, spool out the stacked section of the wire rope and reposition it to the opposite end of the 
drum. This will free up space for continued winching. 
 
- Do not attempt to exceed the pulling limits of this winch. 
- Do not drive your vehicle to assist the winch in any way. Vehicle movement in combination 

with winch operation may overload the cable, the winch itself or cause damaging shock loads. 
- Shock loads when winching are dangerous! A shock load occurs when an increased force is 

suddenly applied to the cable. A vehicle rolling back on a slack cable may induce a damaging 
shock load. 
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- The winches shown in this manual are solely for vehicle and boat mounting and non-industrial 
applications. 

- Do not use winch in hoisting applications due to required hoist safety factors and features. 
- Do not use the winch to lift, support or otherwise transport personnel. 
 
INSTALLATION  
 
Mounting your winch 
 
1. The winch is to be mounted into a suitable steel mounting frame using the 4 point foot mounting 

system in either a horizontal or a vertical plane. 
 
It’s very important that the winch be mounted on a flat surface so that the three sections (motor, 
cable drum and gear housing) are properly aligned. 
 
Before commencing installation, ensure the mounting facility being used is capable of withstand the 
rated capacity of the winch. 
 
The fitment of winch and/or a frontal protection system may affect the triggering of airbags. Check 
that the mounting system has been tested and approved for winch fitment in the airbag equipped 
vehicle. 
 
2. The roller fairlead is to be mounted so as to guide the rope onto the drum evenly. 
  
Electrical connection 
 
For normal self-recovery work, your existing electrical system is adequate. A fully charged battery 
and proper connections are essential. Run the vehicle engine during winching operations to keep 
battery charged. 
 
Pay attention to proper electrical cable connection as follows: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. One terminal of short red cable connecting to the red terminal E of the motor, the other 

connecting to the terminal A of Control Box. (We have done this before leaving factory.) 
2. One terminal of short black cable connecting to the black terminal F of the motor, the other 

connecting to the terminal D of Control Box. (We have done this before leaving factory.) 
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3. Long red cable, one terminal connecting to the red terminal B of the Control Box, the other 
connecting to positive (+) terminal of battery. 

4. Long black cable, one terminal connecting to the black terminal C of the Control Box, the other 
connecting to negative (-) terminal of battery. 

 
WINCH OPERATION  
 
Suggestion 
 
The best way to get acquainted with how your winch operates is to make a few test runs before you 
actually need to use it. Plan your test in advance. Remember you can hear your winch as well as 
you can see it operate. Get to recognize the sound of a light steady pull, a heavy pull, and sounds 
caused by load jerking or shifting. By testing the winch without distractions you will soon learn to 
know your winch and you will be able to use it safely in different situations. 
 
Operation 
 
1. Ensure the vehicle is secure by applying the parking brake or block the wheels. 
2. Pull out the desired length of the winch wire rope and connect to an anchor point. The winch 

clutch allows rapid uncoiling of the wire rope for hooking onto the load or anchor point. The 
shifter tab located on the gear housing of the winch operates the clutch as follows: 

o Disengage the clutch. Wire rope may be free spooled off the drum. 
o Engage the clutch. The winch is now ready for pulling. 

3. Recheck all wire rope rigging before proceeding. 
4. Plug in the winch hand control. It is recommended that the winching operation takes place from 

the driver’s position to ensure safe operation. 
5. To commence winching operation, start vehicle engine, select transmission in neutral, maintain 

engine speed at idle. 
6. Operate the remote control switch on/off until the operation has been completed. Regularly 

check the winch to ensure wire rope is winding onto the drum evenly. 
7. Any time the control switch is in the neutral or off position, the brake will automatically activate 

against a load. 
 
NOTE: Carefully read the SAFETY RULES and WINCH OPERATION WARNINGS before 
operation winch. 
 
MAINTENANCE  
 
It is highly recommended that the winch be used regularly (once a month). Winch should not be 
submerged in water. If winch is accidentally submerged, it should be operated within 3 days until 
motor is worm to the touch. This should drive out any moisture that has entered the motor. 
 
Lubrication 
 
All moving parts in the winch are permanently lubricated with high temperature lithium grease at 
the time of assembly. Under normal conditions factory lubrication will surface. Lubricate wire rope 
periodically using light penetrable oil. Inspect broken parts and replace if necessary. If the wire rope 
becomes worn or damaged, it must be replaced. 
 
Wire rope replacement 
 
Unwind the new wire rope along the ground, to prevent kinking. Remove old wire rope and attach 
new one. Note the manner the wire rope is connected to cable drum flange. 



 14

 
NOTE: The safety precautions and instructions discussed in this manual can’t cover all possible 
conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense 
and caution are factors that ensure safe operation! 
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RÄJÄYTYSKUVA & OSAT  •  EXPLODED VIEW & PARTS  
 
 

Nro Kuvaus  Nro Kuvaus 
1 Moottorin suojus  15 Tiivisterengas 
2 Staattori  16 Sisähammastettu pyörä 
3 Roottori  17 Planeettapyörästö 
4 Moottorin runko (vasen)  18 Planeettapyörästö 
5 Holkki (nylon)  19 Sisähammastettu pyörä 
6 Akselin liitos  20 Keskipyörä 
7 Rumpu  21 Suojus 
8 Yhdystanko  22 Kytkimen vipu 
9 Kahva  23 Kauko-ohjain 
10 Akseli  24 Solenoidi 
11 Hammastettu liitoskappale  25 Koukku 
12 Holkki (nylon)  26 Vaijeri 
13 Runko (oikea)  27 Läpivientiaukko 
14 Planeettapyörästö    

 
 
 

No. Description  No. Description 
1 Motor cover (Carbon Ass’y 

inside) 
 15 Gasket  

2 Stator  16 Internal geared ring 
3 Rotor  17 Planetary gear 
4 Motor base  18 Planetary gear 
5 Nylon bush  19 Inner gear 
6 Coupling of Shaft  20 Sun Gear 
7 Drum  21 Cover 
8 Tie bar  22 Clutch knob 
9 Handle  23 Switch Ass’y 
10 Drive shaft  24 Solenoid Box Ass’y 
11 Spline joint  25 Hook 
12 Nylon bush  26 Wire rope 
13 Right supporting base  27 Roller fairlead 
14 Planetary gear    
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