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WARN INDUSTRIES, INC. 12900 S.E. Capps Road,
Clackamas, OR USA 97015-8903, 1-503-722-1200, FAX: 1-503-722-3000
Asiakaspalvelu: 1-800-543-9276
Jälleenmyyjän etsintäpalvelu: 1-800-910-1122
Kansainvälinen myynti/Asiakaspalvelu: 1-503-722-3008
 Kansainvälinen faksi: 1-503-722-3005

ASENNUSOHJEET
AURAN UNIVERSAALI ASENNUSSARJA

Osanumero: 91810

Y L E I S E T  T U R V A O H J E E T

   V A R O I T U S
TÖRMÄYKSEN JA LIIKKUVIIN OSIIN TAKERTUMISEN VAARA

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vaikeaan loukkaantumiseen tai kuolemaan

• Lue aina auran ja vinssin käyttöohjeet ja kaikki varoitusmerkinnät ennen niiden käyttöä.
• Ole äärimmäisen varovainen poratessa mitä tahansa ajoneuvoa. Varmista, ettet puhkaise tai vahingoita yhtään polttoaineen tai jarrun putkea, 

sähköjohtoa ja muuta esinettä ajoneuvoa poratessa. Tarkasta ennen porausta huolellisesti porattava alue materiaalin molemmin puolin ja siirrä esineet, 
jotka voivat vaurioitua. Porattavan alueen tarkastuksen laiminlyönti voi johtaa ajoneuvon vaurioitumiseen, sähköiskuun, tulipaloon tai henkilövahinkoon.

• Käytä aina suojalaseja tätä pakettia asennettaessasi. Poraus voi aiheuttaa lentäviä metallinsiruja. Lentävät sirut voivat aiheuttaa silmävammoja.
• Ole aina äärettömän varovainen leikkauksessa ja trimmauksessa asennuksen aikana.
• Poista aina korut ja käytä silmiensuojainta.
• Käytä aina asianmukaista huolenpitoa nostaessa osia paikoilleen.
• Varmista aina, että osat pysyvät turvallisesti kiinni asennuksen ja käytön aikana.
• Kiristä aina huolellisesti kaikki mutterit ja pultit asennusohjeiden mukaan.
• Käytä asennetulla auralla ajoneuvoa aina kävelynopeudella. Älä koskaan ylitä 5 mph (8 km/h), vaikka terä olisi ylhäällä.
• Auraa aina varovaisesti; törmäys piilossa olevaan tai kiinteään kohteeseen voi aiheuttaa ajoneuvon äkillisen pysähtymisen tai hallinnasta poistumisen.
• Älä koskaan käytä ajoneuvoa yli 10 asteen kaltevuudella asennetulla auralla.
• Älä koskaan seiso tai ratsasta auralla.
• Pysy aina etäällä liikkuvista osista ja nivelistä. Pidä aina muut ihmiset poissa, kun käytät tai säädät auraa.
• Suorita aina auran mekanismin, kiinnikkeiden, kaapelien ja niihin liittyvien laitteiden säännölliset tarkastukset ja huoltotyöt.
• Vaihda aina kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat ennen käyttöä.
• Älä koskaan käytä tätä WARN-tuotetta vioittuneilla tai puuttuvilla osilla.
• Aja aina hitaasti kuoppaisella ja epätasaisella maastolla. Ajo auran yläasennossa pomppimista aiheuttavilla nopeuksilla voi saada aikaan vinssin 

kääntövaihteen, aiheuttaen auran laskeutumisen alas. Tämä voi johtaa auran törmäykseen kiinteään esineeseen ja aiheuttaa ajoneuvolle vaurioita ja 
kuljettajan loukkaantumisen tai kuoleman.

• Aja aina sellaisella nopeudella, että aura ei pompi ja ole aina tietoinen auran asennosta ajamisen aikana.
• Älä koskaan nosta auran yläosaa mönkijän valojen yläpuolelle, koska se voi vahingoittaa ajoneuvoa ja auraa.

Lue asennus- ja käyttöohjeet perusteellisesti.

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää. Auttaakseen sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä 
turvallisuudesta, olemme tarjonneet asennus- ja käyttöohjeet ja muun tiedon merkinnöissä sekä tässä oppaassa. 
Nämä tiedot varoittavat sinua mahdollisista vaaroista jotka voivat loukata sinua tai muita. Mahdoton on varoittaa 
sinua tämän tuotteen kaikista mahdollisista vaaroista, sinun tulee käyttää omaa tervettä arvostelukykyä.
HUOLIMATON ASENNUS JA KÄYTTÖ VOIVAT JOHTAA VAKAVAAN VAMMAAN TAI LAITTEIDEN VAURIOITUMISEEN. LUE JA 
YMMÄRRÄ KAIKKI TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET ENNEEN TUOTTEEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ.
Tässä oppaassa kerrotaan mahdollisista vaaroista ja annetaan tärkeitä, sinua ja muita henkilövahinkoja tai kuolemaa 
välttämään auttavia turvallisuusviestejä. VAROITUS ja HUOMIO ovat merkkisanoja vaaran tason tunnistamiseksi. 
Nämä viestit tarkoittavat:

VAROITUS tarkoittaa vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman, jos et noudata suosituksia.  
HUOMIO viestittää vaarasta, joka voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen vamman, jos et noudata suosituksia.

Tässä oppaassa käytetään ILMOITUKSIA, joilla kiinnitetään huomiota tärkeisiin mekaanisiin tietoihin, ja sanaa 
Huomautus, jolla painotetaan yleistä huomionarvoista tietoa.
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1/2” ja 9/16” 9 mm poranterä Rasvakynä tai pistepuikko

I L M O I T U S
LAITEVAURIO

• Ole varovainen, kun asennussarja on ajoneuvossa ilman auraa.
• Poista auran asennussarja ennen vapaata ajoa. Auran asennussarjan osat voivat vahingoittua.
• Säilytä aina tätä tuotetta käyttökertojen välillä sään vaikutusten ulkopuolella suojatakseen sitä korroosiolta ja jäätymiseltä, ja pitääkseen tuote sujuvasti toimivana.

Lue asennus-ja käyttöohjeet perusteellisesti.

   H U O M I O
LIIKKUVIIN OSIIN TAKERTUMISEN VAARA

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen vamman
• Ota aina aikaa lukeakseen ja täysin ymmärtääkseen tuotteen mukana toimitettu asennus- ja käyttöopas.
• Tuotetta ei saa käyttää, jos olet alle 16-vuotias.
• Älä koskaan käytä tuotetta huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Lue asennus- ja käyttöohjeet perusteellisesti.

H U O M A U T U K S E T

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O
Tarvittavat työkalut...................................................................................................................... sivu 2
Osaluettelo ..................................................................................................................................... sivu 3
Asennus ..................................................................................................................................... sivut 4-7
Kiristysmomenttien tiedot ........................................................................................................ sivu 6
Käyttöä edeltävä järjestelmän tarkistus ............................................................................... sivu 7
Huolto/Hoito .................................................................................................................................. sivu 8
Palvelu .............................................................................................................................................. sivu 8

T A R V I T T A V A T  T Y Ö K A L U T

Mittanauha

• Sinun WARN® universaali lumiauran asennussarja sopii useampiin, mutta ei kaikkiin mönkijöihin. Jos sinulla on 
asennusta koskevia kysymyksiä, ota yhteys WARN-tuotteen jälleenmyyjään, jolta ostit universaalin lumiauran 
asennussarjan. Jos et edelleenkään pysty ratkaisemaan ongelmaa, soita Warn Industries asiakaspalveluun: 1-800-543-
9276.

• Täydellisen aurajärjestelmän luomiseksi sinun täytyy ostaa erikseen auran pohja, auran terä ja auran terän nostome-
kanismi. Lisätietoja saatavissa olevista sarjoista kysy valtuutetulta WARN-tuotteen jälleenmyyjältä tai soita Warn Indus-
tries asiakaspalveluun: 1-800-543-9276 (varaosien apu). Voit myös vierailla sivuillamme: www.warn.com.

• Näissä ohjeissa oletetaan, että tehtaan pohjapanssarit poistetaan. Pysyvät tehtaan pohjapanssarit vaativat porausta.
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O S A L U E T T E L O
 Osanumero Kpl Kuvaus
 91811 1 TYÖNTÖPUTKIEN KIINNITYSLEVY
 91809 1 SÄÄDETTÄVÄ TAKALEVY
 91814 1 SELKÄRANKA-LEVY
 63267 6 3/8 - 16 X 3/4 - TÄKKIPULTTI
 6779 6 3/8 - 16 LUKITSEVA KUUSIOMUTTERI
 2002 8 5/16 - 18 LUKITSEVA KUUSIOMUTTERI
 60869 4 5/16 - 18 X 1-3/8 X 2” U-PULTTI 
 60870 4 5/16 - 18 X 1 1/4 X 1 3/4” U-PULTTI(ei näy kuvassa)
 61461 4 5/16 - 18 X 1 1/4 X 2” U-PULTTI (ei näy kuvassa)

3/8 - 16 x 3/4- Täkkipultti

Työntöputkien kiinnityslevy

Selkäranka-levy

Säädettävä takalevy

3/8 - 16 Lukitseva kuusiomutteri

5/16 - 18 X 1-3/8 X 2” U-pultti

5/16 - 18 Lukitseva kuusiomutteri

Loppukokoonpano viittaus

Ajoneuvon etuosa
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A S E N N U S O H J E E T

Tehtaan pohjapanssari

Kuva 1: Etsi pohjapanssari ja poista, jos mahdollista.

VAROITUS  Ole äärimmäisen varovainen poratessa mitä tahansa ajoneuvoa. Varmista, ettet puhkaise tai vahingoita yhtään polttoaineen tai jarrun 
putkea, sähköjohtoa ja muuta esinettä poratessasi ajoneuvoa. Tarkasta ennen porausta huolellisesti porattava alue materiaalin molemmin puolin ja 
siirrä esineet, jotka voivat vaurioitua. Porattavan alueen tarkastuksen laiminlyönti voi johtaa ajoneuvon vaurioitumiseen, sähköiskuun, tulipaloon tai 
henkilövahinkoon.

VAROITUS  Käytä aina suojalaseja tätä pakettia asennettaessasi. Poraus voi aiheuttaa lentäviä metallinsiruja. Lentävät sirut voivat aiheuttaa silmävammoja.

VAROITUS  Ota aina aikaa lukeakseen ja täysin ymmärtääkseen tuotteen mukana toimitettu asennus- ja käyttöopas.

Kuva 4: Väärä sijoittelu - (u-pultit eivät ole rinnakkain ja yli 60 cm toisistaan)Kuva 3: Oikea sijoittelu (u-pultit ovat rinnakkain ja 25 cm - 60 cm toisistaan).

1. ASENNUS 2. ASENNUS

3. ASENNUS 

Kuva 2: Määritä oikea u-pultin koko. U-pulttien tyypin täytyy vastata runkoputken 
poikkileikkausta.

Aseta kaksi u-pulttia rungon etupään lähelle (etuosan a-varsien lähelle tai niiden väliin) ja kaksi u-pulttia rungon takaosaan (jalkatappien 
lähelle tai niiden väliin). Etu- ja takasarjan u-pulttien pitäisi toisistaan olla vähintään 25 cm ja enintään 60 cm.

(4) U-pultit

Ajoneuvon etuosa

U-pultit 25 cm
 - 60 cm

 
toisistaan

Ajoneuvon etuosa
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Kuva 5: Kun keskität selkäranka-levyä, kohdista se etuosan u-pultteihin ja merkkaa 
pohjapanssari välysreiän poraukseen.

4. ASENNUS

Kuva 6: Kun keskität säädettävää takalevyä, kohdista se takaosan u-pultteihin ja 
merkkaa pohjapanssari välysreiän poraukseen.

5. ASENNUS

Kuva 7: Poraa pohjapanssariin u-pulttien välysreiät.

6. ASENNUS 7. ASENNUS

Kuva 8: Aseta etuosan u-pulttien pari läpi pohjapanssarin välysreikien ja selkäran-
ka-levyn. Kiinnitä löyhästi selkäranka-levyn etupää u-pultteihin.

VAROITUS  Ole äärimmäisen varovainen mitä tahansa ajoneuvoa poratessa. Varmista, 
ettet puhkaise tai vahingoita ajoneuvoa poratessasi yhtään polttoaineen tai jarrun 
putkea, sähköjohtoa ja muuta esinettä. Porattavan alueen tarkastuksen laiminlyönti voi 
johtaa ajoneuvon vaurioitumiseen, sähköiskuun, tulipaloon tai henkilövahinkoon.
ILMOITUS  Tarkasta ennen porausta huolellisesti porattava alue materiaalin molemmin 

puolin, siirrä vaurioitua voivat esineet ja sitten poraa u-pulttien välysreiät.
HUOMAUTUS: Pohjapanssarin ja asennussarjan välillä voi käytön aikana esiintyä värähtelyä. 

Ennen kuin asennat auran asennussarjan, voit halutessasi liiallisen värähtelyn 
poistamiseksi pohjapanssarin ja asennussarjan väliin lisätä kumisen erottimen arkin.

(2) U-pultit
(4) 5/16 - 18 Lukitseva kuusiomut-
teri

HUOMAUTUS: Jos pohjapanssaria EI OLE, siirry suoraan  
vaiheeseen 7. (1) Säädettävä takalevy 

(1) Rasvakynä tai pistepuikko
(1) Selkäranka-levy
(1) Rasvakynä tai pistepuikko

<48 cm

Alle 48 cm selkäranka-levyn 
etuosan ja eteenpäin suun-
nattujen renkaiden etupuo-

len välillä.
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<60 cm

Kuva 8: Aseta työntöputkien kiinnityslevy selkäranka-levyä vasten ja säädä 
kunnes reikien sarjan ja eteenpäin suunnattujen renkaiden etupuolen välillä on 

alle 60 cm.

Kuva 9: Kiinnitä löyhästi työntöputkien kiinnityslevy selkäranka-levyyn täkkipul-
teilla ja lukitusmuttereilla.

8. ASENNUS 9. ASENNUS

Reiät

(4) 3/8 - 16 x 3/4- Täkkipultti
(4) 3/8 - 16 Lukitseva kuusiomutteri

Kuva 10: Liu'uta säädettävä takalevy selkäranka-levyn päälle ja kohdista se takao-
san u-pultteihin. Älä kiinnitä tällä kertaa.

10. ASENNUS 11. ASENNUS

Kuva 11: Kiinnitä löyhästi takalevy säädettävään selkäranka-levyyn täkkipulteilla.

(2) 3/8 - 16 x 3/4- Täkkipultti
(2) 3/8 - 16 Lukitseva kuusiomutteri

(1) Työntöputkien kiinnityslevy

(1) Säädettävä takalevy

Reiät
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12. ASENNUS 13.  ASENNUS

(2) U-pultti
(4) 5/16 - 18 Lukitseva kuusiomutteri

Kuva 13: Kiristä koko laitteisto alla olevasta kaaviosta saatujen vääntömomentti-
tietojen avulla.

Kuva 12: Kiinnitä löyhästi säädettävä takalevy lukitusmuttereilla takaosan u-
pultteihin.

(4) U-pultti
(8) 5/16 - 18 Lukitseva kuusiomutteri
(6) 3/8 - 16 x 3/4- Täkkipultti
(6) 3/8 - 16 Lukitseva kuusiomutteri

K I R I S T Y S M O M E N T I T

Ole hyvä ja käytä tätä tuotetta koottaessa suositeltuja vääntömomentti-tietoja, jollei toisin määrätä.

KIINNITTIMEN KOKO KIINNITTIMEN 
MOMENTTI

Hylsyn/jakoavaimen 
koko

lb-ft N.m

5/16" U-pultti 17 23 1/2” hylsy

3/8" Täkkipultti 30 40 9/16” hylsy

K Ä Y T T Ö Ä  E D E L T Ä V Ä  J Ä R J E S T E L M Ä T A R K I S T U S

Suorita järjestelmän tarkistus:
1. Varmista asennussarjan oikea suunta (ks. loppukokoonpano kuva sivulla 3 viitteena).

2. Tarkista kiinnikkeet ja varmista, että ne ovat tiukat ja oikein kiristetty.

3. Varmista että auran terä voi pyöriä vapaasti ja ei puutu renkaita tai auton runkoa. Jos se kuitenkin puuttuu, voi olla tarpeen säätää 
auran asennussarjan sijainti kohti ajoneuvon etuosaa.

4. Tarkista auran suurin nostokorkeus auran asennussarjan, työntöputkien ja rungon vahinkojen välttämiseksi.

Kun järjestelmän tarkastus on suoritettu, olet valmis käyttämään aura-järjestelmää.
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HUOLIMATON ASENNUS JA KÄYTTÖ VOIVAT JOHTAA VAKAVAAN VAMMAAN TAI LAITTEIDEN VAURIOITUMISEEN. LUE JA YMMÄRRÄ KAIKKI 
TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET ENNEN SEN TUOTTEEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ.

H U O L T O / H O I T O
• Tarkista kaikki auran, asennussarjan ja liittyvien laitteiden metalliosat. Vaihda kaikki ruostunut tai epämuodostunut osat ennen 

käyttöä.

• Tarkista auran, auran asennussarjan ja liittyvien laitteiden kaikki ruuvit ja mutterit ennen jokaista käyttökertaa. Kiristä kaikki ruuvit 
ja mutterit, jotka näyttävät olevan löysällä. Kuluneet, murtuneet tai vääntyneet pultit tai mutterit on vaihdettava välittömästi.

• Tarkista kaikki liikkuvat ja pyörivät osat. Poista roskat, jotka voivat estää osia vapaasti liikkumasta. Säilytä käyttökertojen välillä sään 
vaikutusten ulkopuolella suojatakseen sitä korroosiolta ja jäätymiseltä, ja pitääkseen tuote sujuvasti toimivana.

Kuva 14: *Täydellinen asennussarjan kokoonpano esitetty asennettuna työntöputken ja auran terän kanssa.

 
 *   Auran pohja, terä ja terän nostomekanismi myydään erikseen. Täydelliset auran järjestelmän vaihtoehdot katso 

www.warn.com - täydellinen linja auran lisävarusteita.

1.  Katso näistä asennusohjeista universaalin auran asennussarjan asennuksen kuvia ja yksityiskohtaisia tietoja sekä sen turvallisen ja 
asianmukaisen käytön ja kokoamisen kaavioita. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, siirry vaiheeseen 2.

2.  Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit auran asennussarjan. Jos keskustelun jälkeen niiden palveluhenkilöstön kanssa et vieläkään 
pysty ratkaisemaan ongelmaa, siirry vaiheeseen 3.

3.  Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa sinua tyydyttävällä tavalla, soita Warn Industries asiakaspalveluun: 1-800-543-9276. Voit ottaa 
yhteyttä Warn Industries:iin myös vierailemalla verkkosivuillamme: www.warn.com.

P A L V E L U


