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Mönkijän sähkövinssi
ATV-vinsch / ATV-winch

Käyttöohje
Bruksanvisning

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä!

12V

153:1

1.1HP

Max. kapasiteetti 
1360kg



Tuote Mönkijän sähkövinssi
Max. kapasiteetti 1360kg (yksinkertaisella vaijerilla)
Välityssuhde 153:1
Vaihteisto Planeettahammaspyörästö vapautuskytkimellä
Moottori 12V (1.1HP)
Akun johdot

Ohjaimen johdot

Moottorin johdot
Mitat (P) 313 x (L) 188 x (K) 120mm
Paino 12kg
Rummun koko Ø41 x 74mm
Ohjainrullat Kyllä
Vaijerin pituus Ø5,1mm x 15,2m
Kiinnityspulttien etäisyydet 93mm

Johdanto
Kiitos kun valitsit Tamforce-tuotteen. Toivotamme sinulle turvallista ja miellyttävää työskentelyä laitteen parissa!
Lukemalla käyttöohjeet huolellisesti, saat uudesta sähkövinssistä suurimman mahdollisen hyödyn. Laite on 
suunniteltu kiinnitettäväksi mönkijään.

Käyttäjä on vastuussa laitteen turvallisesta käytöstä. On ehdottoman tärkeää että käyttäjä lukee ja ymmärtää kaikki 
käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Säilytä myöhempää käyttöä varten, ja anna ohjeet eteenpäin myös laitteen seuraavalle käyttäjälle.

Tämä vinssi on varustettu kestomagneettimoottorilla. Vinssi on tarkoitettu jaksottaiseen käyttöön. Laitetta ei ole 
suunniteltu teolliseen käyttöön, eikä nostamiseen. Vaijerin vapauttaminen ilman sähkövoimaa toimii vetämällä ja 
kääntämällä nuppia. Vinssi on asennettava siten, että vaijeri kelautuu alakautta. Älä muuta vinssin suuntaa.

Tämä vinssi on erittäin tehokas laite, ja ohjeiden noutattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia omaisuus - tai 
henkilövahinkoja.

Tekniset tiedot
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Kuorma kg 0 227 454 907 1134 1360
Nopeus m / min 8 5.3 3.7 2.9 2.45 2.05
Moottorin virta amp 20 35 52 120 153 185
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Turvallisuus
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:

 Varoitus!

 
 Vaara!

 
 Huomio!

Ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, jonka huomioitta jättäminen saattaa 
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman.

Ilmoittaa vaarallisesta vaaratilanteesta, jonka huomioitta jättäminen saattaa 
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman.

Tämä merkki tarkoittaa ohjetta tai lisäohjetta, joka on hyödyllinen tuotteen 
käytössä. Tämä symboli varoittaa myös turvallisuutta heikentävistä 
toimintatavoista.

Turvallisuusohjeet

Vaijerikerros 1 2 3 4 5 6
Nimellikuorma
vaijerikerrosta
kohden

kg 1361 1090 907 778 680 600

Kumulatiivinen 
vaijerin 
kapasiteetti

m 1.8 4.2 6.9 10 13.5 15.2

Tekniset tiedot

Pidä työskentelyalue siistinä ja huolehdi riittävästä valaistuksesta. Pimeys ja epäsiisti työskentelyalue 
altistaaonnettomuuksille.

Pidä lapset ja muut sivulliset riittävän etäällä laitteesta käytön aikana. 

Älä käytä laitetta tulenarkojen tilojen läheisyydessä, äläkä helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen 
läheisyydessä. Laitteen käytöstä mahdollisesti syntyvät kipinät saattavat aiheuttaa tulipalon.

Käytä erityistä varovaisuutta käsitellessäsi sähkövinssiä

Ole aina tarkkana ja käytä tervettä järkeä laitteen käytössä. Älä koskaan käytä laitetta väsyneenä, 
sairaana, alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muun havainto-/reaktiokyvyn heikentävien aineiden 
vaikutuksen alaisena. Pienikin tarkkaavaisuuden puute saattaa aiheuttaa vakavia henkilö- tai 
omaisuusvahinkoja.

Vastuuvapauslauseke
Käyttäjän odotetaan lukevan ja ymmärtävän tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, noudattavan kaikkia esitettyjä 
varotoimenpiteitä ja -ohjeita ja säilyttävän tämän käyttöohjeen laitteen yhteydessä myöhempää käyttöä varten.
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Turvallisuusohjeet

Seiso aina työskennellessäsi tukevasti, älä kurkottele. 

Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä väljiä vaatteita tai pitkiä koruja, sillä ne voivat jäädä 
liikkuvien osien väliin. Älä myöskään anna pitkien hiusten roikkua vapaana.

Käytä tarvittavia suojavarusteita. Suojalaseja ja kuulosuojaimia tulee käyttää aina laitetta käytettäesä.
Käytä tarpeen vaatiessa aina asianmukaisia suojavarusteita ja -vaatteita.

Pidä aina kätesi loitolla vaijerista, kiinnityssilmukasta, koukusta ja vaijerin ohjaimen aukosta kun kelaat 
vaijeria sisään tai ulos.

Älä yritä ohjata vaijeria käsin.

Älä koskaan koske vaijeriin kun sen kuormituksen alaisena tai jännityksessä.

Käytä aina vahvoja suojakäsineitä, kun käsittelet vaijeria. Älä koske vaijeriin tai koukkuun samalla
kun käytät laitetta.

Älä koskaan ylitä vinssin tai vaijerin nimellistä kapasiteettia.

Älä käytä vinssiä nostamiseen tai lastin kannattamiseen.

Maksimikapasiteetti saavutetaan, kun rummulla on yksi vaijerikerros. Älä ylikuormita laitetta.

Älä avusta vinssiä millään ulkopuolisella laitteella. Veto yhdessä toisen laitteen kanssa ylikuormittaa
vinssin ja voi aiheuttaa vakavia vahinkoja.

Pysyttele turvallisella etäisyydellä vinssistä käytön aikana.

Tarkista vaijerin ja vinssin kunto säännöllisin väliajoin. Rikkoutunut vaijeri, tai hankautunut vaijeri, jossa
on katkenneita säikeitä on vaihdettava välittömästi uuteen vaijeriin. Tarkista myös pulttien kireys.

Vältä jatkuvaa epäsuoraa vetämistä, koska vaijeri kasautuu tällöin rummun toiseen reunaan.

Varmista aina esteetön näkyvyys käyttäessäsi vinssiä.

Älä koskaan muokkaa laitetta. Laitteen takuu raukeaa, mikäli laitetta tai sen ominaisuuksia on 
muutettu.

Älä koskaan liitä vinssiä 230V verkkovirtaan tai 110V AC sähkövirtaan. Laite vauriottaa vinssiä ja 
voi aiheuttaa kuollettavan sähköiskun tai tulipalon, joka voi johtaa kuolemaan.
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Turvallisuusohjeet
Älä käytä laitetta, mikäli sen katkaisija on rikki. Laite on tällöin vaarallinen ja se tulee korjauttaa
välittömästi.

Tätä laitetta ei saa käyttää kokemattomat henkilöt, alle 16-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden 
henkinen, fyysinen tai aisteihin pohjautuva toimintakyky on tavanomaista heikompi. Tätä laitetta voi 
käyttää henkilöt, jotka ovat saaneet asianmukaisen opastuksen laitteen käyttöön ja täten ymmärtävät 
laitteen käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet- ja riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 

Raskaita kuormia vetäessäsi, käytä väkipyörää. Näin vähennät vaijeriin kohdistuvaa kuormitusta.

Yli 454kg kuormalle on suositeltavaa käytää ylimääräistä väkipyörää, jolla vaijeriin kohdistuvaa
kuormitusta voidaan vähentää 50%:lla.

Rummulle on jätettävä aina vähintää 5 kierrosta vaijeria, koska vaijerin päätykiinnike ei kestä 
kuormitusta.

Älä koskaan kiinnitä vaijeria niin, että kiinnität sen lenkin kautta takaisin kiinni vaijeriin. Käytä
tällaisessa tarkoituksen mukaista nailonraksia.

Älä koskaan käytä vinssiä ihmisten nostamiseen tai siirtämiseen.

Älä koskaan peitä laitteessa olevia varoitustarroja.

Älä koskaan vapauta vapautuskytkintä kun vinssi on kuormitettuna.

Mikäli teet itse minkäänlaisia huoltotoimenpiteitä vinssille, huolehdi että vinssin johdot ovat irti akusta.
Näin vältyt siltä että vinssi ei pääse käynnistymään vahingossa.

Kun käytät vinssiä, laita ajoneuvon vaihde vapaalle, käsijarru päälle ja kiilaa kaikki pyörät.

Vinssiä ei saa käyttää toisen rikkoutuneen mönkijän vetämiseen, vaan mönkijöiden väliin tulee 
kiinnittää erillinen hinausköysi. Nykäyksestä katkeava vaijeri on vakava turvallisuusriski ja nykivä 
kuorma on kova rasite vinssin jarrulle.

Asennus

1.  Kiinnitä valmis kiinnityslevy. Noudata kiinnityslevyn asennusohjeita. Mikäli et käytä kiinnityslevyä, tulee 
 reiät porata ajoneuvon runkoon. Varmista että runko kestää laitteen aiheuttaman kuormituksen.
2. Aseta laite valmiiksi kiinnityslevyn / rungossa olevien kiinnitysreikien päälle.
3. Kiinnitä vinssi mukana tulevilla pulteilla, muttereilla ja aluslevyillä kiinnitysalustaan tai runkoon.
 (Huom! Vaijeri tulee kelata ulos ulottuaksesi rummun alle).
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Asennus

 Huomio!
 Kiinnittäessäsi johtoja moottoriin ja solenoidin napaan, pidä vastaan sisempää mutteria, kun kiristät  
 ulompaa mutteria.  Navat eivät saa pyöriä suojuksessa. Pyörintä saattaa aiheuttaa laitteen sisäisen 
 vaurion tai kohdistusvirheen.

1. Kontaktori
Kontaktori on laite, joka erottaa vinssin virtalähteestä, silloin kun sitä ei käytetä. Kontaktoria suositellaan 
sijoitettavaksi lähelle akkua, kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. Yleensä se sijoitetaan takaboxin sisälle, päälle
tai sivulle, tai joissakin malleissa istuimen alle. Huolehdi kuitenkin että asennuspaikassa on tarpeeksi etäisyyttä
metalliosiin, kuten rungon putkiin. Poraa kiinnitysreiät, mutta älä asenna kotaktoria ennen kuin olet kytkenyt 
siihen liitettävät johdot.

 Vaara!
 Älä koskaan kytke johtoja kun akku on kytkettynä! Irroita ajoneuvon akun johdot.
 Käytä asennuksen aikana suojalaseja. Älä koskaan kumarru akun ylle kytkiessäsi laitetta.
 Älä käytä metallikoruja.

2. Keinukytkimen asentaminen
Kytkin asennetaan yleensä ohjaintangon vasemmalle puolelle. Käytä sähköteippiä estämään kytkimen
pyöriminen ohjaustangossa.  Älä asenna kytkintä johtojen tai letkujen päälle. Kun kytkin on asennettu, vie johdot 
takaisin kontaktorille kiinnittäen johdot nippusiteillä ajoneuvoon. 
Yhdistä johto (7) avaimelliseen lisälaitepiiriin, kontaktorin napaan (1), tai akun positiiviseen napaan (suositellaan 
kontaktorin napaan tai akkuun) kts. kuva.
Käytä koetuslamppua oikean johdon löytämiseksi. Virran tulee kulkea johdossa ainoastaan silloin kun virta on
kytketty päälle,

 Huomio!
 Mikäli johtojen pituus ei ole riittävä, tulee käyttää pidempiä ja paksumpia johtoja. Mikäli lisäjohdon 
 kokonaispituus ylittää 3m, käytä paksumpaa johtoa.

 Varoitus!
 Varmista etteivät johdot pääse kosketuksiin kuuman moottorin, kannattimien, ohjainten, jarrujen tai
 ilmastoinnin osien kanssa. 
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Asennus
3. Akun johdot

Yhdistä akun johdot kontaktorin napoihin 1 ja 2 (kts. kuva). Ei saa kytkeä vielä akkuun. Mutta varmista että 
johdot ovat riittävän pitkät.

3. Vinssin johdot

Yhdistä vinssin johdot kontaktoriin napoihin 3 ja 4 (kts. kuva). Kiinnitä vinssin johdot punainen johto (3) vinssin
napaan (+), jossa punainen mutteri, sekä musta johto (4) napaan (-), jossa värjäämätön mutteri.

4. Kontaktorin kiinnitys ja kytkentä

Kiinnitä kontaktori valitsemaasi paikkaan. Kun kaikki johdot on kytketty huolellisesti, ja kiinnitetty nippusiteillä ja
sähköteipeillä, voit kytkeä johdot akun positiiviseen (+) ja negatiiviseen (-) napaan.

 Varoitus!
 Varmista, että kytkimen kiinnitys ohjaimessa ei estä ajoneuvon käyttöä, eikä vaikeuta ohjaamista.
 Varmista etteivät johdot kiristy liikaa ohjainta käännettäessä.
 Ennen kuin lähdet ajamaan ajoneuvolla, tarkista ajoneuvon liikkuvuus ja ohjaimisto.

 Varoitus!
 Kun testaat vinssin toimintaa ennen ensimmäistä käyttökertaa, vedä ensin vaijeria ulos noin 1 metrin  
 verran.

Käyttö

1. Vapautuskytkimen käyttö

a. Vedä vapautuskytkimen nuppia ja käännä se Vapaa-asentoon (kts. kuva)

 Vaara!
 Jos vaijeri on kuormittettuna, vapautuskytkimen 
 nuppia voi olla vaikea vetää ulospäin. Älä käytä
 voimaa, äläkä vedä nuppia väkisin. Vapauta tällöin
 ensin hieman vaijeria.

 Vaara!
 Vapautuskytkimen tulee olla täysin lukittu ennen 
 vinssin käytön aloittamista. Älä koskaan lukitse nuppia
 rummun pyöriessä! 

Vapaa

Lukittu
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Käyttö

b. Vapauta kytkin, vedä vaijeria ulos, ja kiinnitä se valitsemaasi kuormaan / ankkuripaikkaan.
c. Varmista, että rummulle jää vähintään 5 kierrosta vaijeria
d. Lukitse rumpu kääntämällä vapautuskytkimen nuppi Lukittu-asentoon.

2. Keinukytkimen käyttö

Aktivoi vinssi painamalla kytkintä kumpaan suuntaan tahansa. Kytkin palautuu automaattisesti OFF-asentoon
kun se vapautetaan.

 Huomio!
 Kytkimen ollessa OFF-asennossa, sähköisen ohituskytkimen dynaaminen jarrutus estää liukumisen.
 OFF-asennossa ohituskytkin vinssiin kohdistamaa kuorman vetoa. Kuorma voi kuitenkin hidastaa
 vinssiä.

 Varoitus!
 Vinssiä ei saa käyttää kuorman pitämiseen paikoillaan tai korvaamaan kuormankiinnittimiä. Käytä kuorman
 kiinnittiminä ketjuja ja hihnoja.

 Varoitus!
 Irroita vinssi akusta kun sitä ei käytetä. Näin estät laitteen luvattoman käytön.

Huolto

1. Tarkista vaijerin kunto ennen jokaista käyttökertaa. Rikkoutunut vaijeri, tai hankautunut vaijeri, jossa on 
    katkenneita säikeitä on vaihdettava välittömästi uuteen vaijeriin. Tarkista myös pulttien kireys. 
2. Tarkista kiinnityspulttien kireys säännöllisesti
3. Tarkista sähkökytkennät säännöllisesti. Puhdista kertynyt lika kytkennöistä.

 Huomio!
 Vaihteiston ja rummun laakerit on kestovoideltu. Lisävoitelun ei tulisi olla tarpeen vinssin käyttöiän aikana.
 Mikäli laitetta puretaan ja korjataan, sen jälkeen uudelleen voitelu on tarpeellista.

Vaijerin vaihto

Älä koskaan käytä muuta kuin alkuperäistä vaijeria täysin vastaavaa vaijeria. Äläkä myöskään muusta kuin 
teräksestä valmistettua vaijeria. Vaihda rikkoutunut osa aina identtiseen alkuperäisosaan. 
Pujota vaijerin kiinnityspää ohjainrullien lävitse ja kiinnitä se rumpuun. Asettaessasi vaijeria rummulle, aseta se 
reiän oikeaan päähän. Varmista että kiristät ruuvin tarpeeksi kireälle.
Tehtaalla vaijeri on kelattu rumpuun minimikuormituksella. Vaijeri on kelattava rummulle uudestaan kuormitettuna,
jotta ulommat vaijerikerrokset eivät sotkeude alempien vaijerikerrosten kanssa ja vaijeri ei pääsisi vahingoittumaan.
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Takuu
Tuotteella on 12kk takuu sen ostopäivästä. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti tai takuukuitti tuotteesta. Takuu ei ole 
voimassa, mikäli kone on avattu, siihen on vaihdettu osia, sitä on korjattu tai sen rakennetta on 
muutettu. Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta tai 
sähkövinssin vääränlaisesta käytöstä. Muista noudattaa käyttöohjeessa annettuja ohjeita huolellisesti.

 Tämä merkki osoittaa, että tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana missään 
 EU-maassa. Ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi on laite kierrätettävä asianmukaisesti,  
 jotta materiaaleja voidaan kierrättää mahdollisimman hyvin. Kun haluat hävittää käytetyn 
 laitteen, käytä siihen tarkoitettuja kierrätys - ja keräyspalveluita.

Ympäristönsuojelu

Osaluettelo
Nro Kuvaus
1 Moottori
2 Vaihdelaatikko
3 Planeettapyörästö
4 Sisähammaspyörä
5 Rummun tukilevy
6 Pallokantaruuvi
7 Rummun tukiholkki
8 Ura-akseli
9 Jousi
10 Rumpukokoonpano
11 Ruuvi
12 Holkki
13 Tukilevy
14 Keinulukitsin
15 Välilevy
16 Päätysuojus ja käsipyörä
17 Kiinnityslevy
18 Tappi
19 Tanko

20 Koukku ja vaijeri 
5,1mm x 15m

21 Kahva
22 Sisäänmenoaukko
23 Kontaktori
24 Keinukytkin
25 Kulmatuki
26 Pultti
27 Aluslaatta
28 Pultti
29 Pultti (pitkä)
30 Aluslaatta
31 Mutteri
32 Yhdyskappale
33 Kiinnitin
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Vianetsintä

Vika Mahdollinen syy Toimenpiteet
Moottori ei toimi Vaurioituneet johdot Tarkista johtojen kunto

Virtajohtojen kytkennät löystyneet Tarkista kytkennät

Kytkin on epäkunnossa Vaihda kytkin

Moottori on kastunut Anna moottorin kuivua kunnolla

Moottori on vaurioitunut Moottori on vaurioitunut

Moottori käy, mutta rumpu ei pyöri Vapautuskytkin on LUKITTU-asennossa Käännä kytkin VAPAA-asentoon

Vinssi pyörii väärään suuntaan Moottorin johdot väärinpäin Tarkista kytkennät

Kytkimen johdot väärinpäin Tarkista kytkennät

Kytkin on asennettu väärin Tarkista asennus

Vinssi ei vedä kuormaa Liian raskas kuorma Vähennä kuormaa

Moottori käy riittämättömällä Huono akkukytkentä Tarkista akun johdot ja kytkennät - puhdista

teholla tai nopeudella Huono maadoitus Tarkista ja puhdista kytkennät

Moottori on vaurioitunut Korjauta tai vaihda moottori uuteen

Vinssin ja akun välinen johto liian pitkä Älä ylitä sallittua johdon pituutta

Huono akku Lataa tai vaihda akku

Moottori ylikuumenee Käytetty yhtäjaksoisesti liian pitkään Anna laitteen jäähtyä

Moottori on vaurioitunut Moottori on vaurioitunut

Maahantuoja
Maahantuoja: Tamforce Group, Finland


