
      Side 1 af 4 
  
               Montering af  dit spil 
 
Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation og samtidig undgå, at der opstår 
problemer ved monteringen 
 
Advarsel: Spillet skal monteres således at wiren kører ud under tromlen. Spil som leveres uden 
wirestyr, kan ved fejlmontering vendes 180 grader, således at wiren kører ud oven over tromlen. 
Dette kan beskadige spillet og garantien mistes. 
 
Generel monteringsvejledning for SUPERWINCH El-spil 
 
Minimum elektrisk krav 
 
Ved montering af 12 Volt spil, kræves som minimum en 60 ampere generator og et 60 ampere 
batteri med en koldstarteffekt på 440 ampere. Skal spillet anvendes mange gange efter hinanden, 
kan det blive nødvendigt at montere en større generator og et større batteri. Hvis dette undlades, kan 
batteri og spil lide overlast. 
 

1. Monter en stabil monteringsplade eller lignende til fastspænding af spillet. 
2. Fastgør spillet på monteringspladen med de medfølgende bolte og skiver 

Bemærk: Boltene er M10 x 1,5mm,  (minimum 8.8 certificerede Iso stålbolte og møtrikker) 
og har en længde der passer til en 6,3mm plade. Skal spillet monteres på en tykkere plade 
skal tilsvarende længere bolte anvendes.  
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Bemærk: 
1. Målene på de enkelte spil kan findes i den medfølgende håndbog og er påskrevet i både tommer 
og millimeter. 
2. Spillet skal monteres med de medfølgende bolte M10 x 1,5. Spillet skal monteres på en god 
flade, som kan modstå  belastningerne fra trækket. Bolte skal være ISO grad 8.8 eller højere. 
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ADVARSEL: Der må ikke anvendes  bolte eller møtrikker af lavere grad end ISO 8.8. 
 
I tilfælde af ønske om efterspænding af kabelskoens møtrikker på relæerne, eller ved montering af 
andre ledninger på relæerne, skal der holdes kontra på de inderste møtrikker, da polerne ellers kan 
beskadiges hvis disse drejes rundt ved fastspænding af møtrikkerne. Figur 10. 
 
         
      3. Afmonter køretøjets batterikabler. Først afmonteres minuspolen derefter pluspolen. 
 
Advarsel: Automobil batterier indeholder gasser som er brand og eksplosionsfarlige. Anvend 
beskyttelsesbriller ved af og på montering af kablerne. Læn Dem ikke ind over batteriet når der 
af- eller påmonteres kabelforbindelser. Figur 11. 
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4. Før kablerne fra spillet og over til batteriet. For at sikre mod beskadigelse af isolationen på 
kablerne, bør der anvendes gummigennemføringer, flexrør og ekstra tape omkring kablerne, der 
hvor disse kommer forbi skarpe metalhjørner og lign. Monter termo-sikringen på det røde plus 
kabel, og isoler termo sikringen, således at kortslutning undgås ved kortvarige berøringer . 
 
Bemærk: Såfremt man ønsker at anbringe spillet længere væk fra batteriet end kablerne fra spillet 
kan nå, må man montere længere kabler med større kvadrat (kraftigere kabler) for at få den bedste 
ydelse af spillet. Kablerne skal være kraftigere når man overstiger en længde på 3 meter.  
 
Monter den anden ende af termo sikringen på batteriets + pol, og monter batterikabelskoen på 
batteriet. 
Forbind nu minus kablet til batteriet igen. 
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5. Sæt friløbs-koblingen til på kontakten, således at spillets tromle er frakoblet, se figur 15. Træk 
wiren er stykke ud. Udløs friløbs-koblingens kontakt igen, således at wiretromlen atter har kontakt 
med motoren. Sæt stikket fra kabel-fjernbetjeningen ind i stikdåsen på spillet (gælder kun for typer 
med Kabel-fjernbetjening). Skyd glidekontakten på bagsiden af fjernbetjeningshåndtaget til venstre, 
hvor mærkaten viser at wiren kører ud.. Tryk med små ryk den røde kontakt på fjernbetjeningen 
ind, og kontroller om wiren og tromlen kører den rigtige vej. Hvis tromlen kører den forkerte vej, 
kontroller da om kablerne er rigtigt monteret. Ved spil uden Kabel-fjernbetjening udføres samme 
procedure, blot ved hjælp af den almindelige vippekontakt for ud og ind wire. 
 
Fjernbetjeningen aktiverer relæerne i spillet som derved slutter strømmen til motoren. Der er et relæ 
for udkøring af wiren og et relæ for indkøring af wiren.  (Fig. 12).  Det samme gør den almindelige 
vippekontakt. 
 
Forsigtig: For at undgå, at uautoriserede personer kører med spillet, anbefales det at man fjerner 
kabel-fjenbetjeningen fra spillet, når det ikke bruges, og gemmer denne et tørt sted, f.eks. i 
handskerummet. Spil med almindelig vippekontakt, her må andre sikkerhedsforbehold tages. 
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Fjernbetjeningen 
Fjernbetjeningens røde knap afbryder automatisk når den slippes (Figur 12-A). Skydekontakten på 
bagsiden bestemmer hvilken vej tromlen skal køre ”wire ind eller wire ud” (Figur 12-B). 
Glidekontakten er monteret med en indvendig lås, således at motoren ikke kan begynde at køre i 
modsat retning hvis den røde ud/ind kontakt er trykket ned. For at ændre retning slippes den røde 
ud/ind kontakt, og glidekontakten flyttes hvorefter ud/ind kontakten trykkes ned igen. 
 
Forsigtig: Fjernbetjeningen skal holdes fri for snavs og fugt for en sikker drift af spillet. 
 
For at tilslutte kabel-fjernbetjeningen, løftes støvdækslet op på stikdåsen (se figur 13). Stikket på 
kablet fra kabel-fjernbetjeningen har en slids, således at dette kun kan sættes ind på èn måde. 
 
 
 
 
 
                     Fig. 13                                                       støvdæksel 
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Wiren er monteret på spillet under minimal belastning. Wiren skal genspoles på tromlen under  
belastning, således at de enkelte wirelag ikke går ned imellem hinanden. Derved undgås at wiren 
beskadiges.  
 
Forsigtig: Friløbet skal slås til og være låst, før der køres med spillet. Om spillet er i lås 
kontrolleres ved at man tager og trækker lidt i wiren, herved høres et klik, og spillet er låst.  
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  Tips til forlængelse af spillets levetid  
 
Hold wiren stramt oprullet på tromlen. Oprul aldrig wiren løst. En løs oprullet wire vil under 
belastning tillade wiren at gå i klemme imellem de andre lag. Når dette sker kiler wiren sig ned 
imellem lagene på tromlen, og wiren bliver da beskadiget. For at forebygge dette problem, skal 
man sørge for at wiren altid bliver oprullet i pæne lag på tromlen. Det er en god ide at genoprulle  
wiren under belastning efter hvert brug. 
 
Spillets motor kræver afkøling, husk den er kun til kortvarigt arbejde. Ved fuld belastning af spillet 
i længere tid bliver motoren varm. Ved fuld belastning af spillet skal spillet have tid til at køle af 
efter 20 sekunders brug. Ved halv belastning af spillet skal spillet afkøle efter 2 minutters brug. Lad 
bilens motor køre hele tiden under brug af spillet, dette sikrer fuld spænding på batteriet, samt 
opladning af batteriet  og ekstra opladning i pauserne hvor spillets motor afkøler. 
 
Spillet må ikke bruges til fastsurring’s opgaver.  For  eksempel hvis en genstand eller ved større spil 
et automobil er trukket op på en lad, må spillets wire ikke fastholde køretøjet til ladet under 
transporten. 
   
Brug en kasteblok ved meget tunge træk, en sådan giver spillet 50 % ekstra kræfter, og aflaster 
spillet og spillets motor. Kasteblokke kan købes hos Deres Superwinch forhandler. 
 
Brug Deres spil med omtanke – God fornøjelse. 
 


