Bruksanvisning Hjulbrakker
Vi gratulerer dem med deres nye hjulbrakke fra WIKS.
Generelt.
Ved normalt vedlikehold vil WIKS hjulbrakker ha meget lang levetid.
Normalt vedlikehold innebærer renhold og visuell kontroll, utvendig og innvendig og
utbedring av avvik så snart de gir seg til kjenne.
Sikkerhetsdetaljer.
Håndbrekk må aldri stå aktivert i mer enn 3 dager. Det vil da kunne fastne, og bremsene vil
ikke fungere som forutsatt. Ved hensetting av hjulbrakke må minst de 2 bakre støttebeinene
settes ned. Dersom bremsene har låst seg, kan de kunne løsne ved å rygge en halvmeter før
en kjører fremover igjen. Støttebein må alltid felles helt opp før kjøring.
Bremsene justeres ved å stramme bremsewire ved bremsehandtak.
Påløpet til påløpsbrems skal løpe lett. Grease skal gjerne presses inn i smørenippel 2
ganger i året, og om nødvendig hyppigere dersom en merker at påløpet går tregt.
Viktig
Overhaling av bremser, med åpning av bremsetrommel skal overlates til godkjent verksted.
Støttehjul
Løft alltid støttehjulet til øverste posisjon før kjøring, slik at dette ikke slår i bakken under
kjøring.
Hjul og dekk.
Benytt kun dekk merket for aktuell aksellast. Lufttrykk i dekk skal være fra 40 til 60 PSI (2,7 –
4,0 Bar).
Viktig
Kjøring med for lavt lufttrykk gir dårlige og farlige kjøreegenskaper, og kan medføre
dekkeksplosjoner.
Omregningstabell lufttrykk
PSI
40
50
60
70

kPa
275,79
344,74
413,69
482,63

Atm
2,72
3,40
4,08
4,76

Bar
2,69
3,36
4,03
4,70

Kontroller alltid lufttrykk visuelt før kjøring. Dersom det ser ut til å være lite luft i dekkene,
etterfyll så raskt som mulig, fortrinnsvis før kjøring. Kontroller gjerne temperaturen i dekkene
etter ca 10 min kjøring ved å legge hånden mot dekksidene. Dekksidene skal alltid være
kalde (samme temperatur som omgivelsene)
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Alle vanntanker og varmtvannsberedere må tømmes før transport. Vogner med kun ett
kjemikalietoalett kan transporteres over begrenset strekning uten at tankene er tømt. Kun i
spesielle tilfelle, der understellet er dimensjoner for det, kan vogner med flere
kjemikalietoaletter transporteres uten å tømme tankene først.
Hensetting/parkering av hjulbrakke.
Hjulbrakken må alltid hensettes/parkeres slik at vekten av brakken hviler på hjulene.
Støttebein er kun for stabilisering av hjulbrakken og skal ikke bære last. Sideveis avretting
gjøres ved å fore under hjulene på den siden som ligger lavest. Avretting i lengderetningen
gjøres ved hjelp av støttebeina.
Kjemikalietoalett.
Kjemikalietoalett fylles med ca 30 l vann og tilsettes sanitærvæske i samsvar med
leverandørens resept. Kjemikalietoalettet må ikke benyttes før det er påfylt ovennevnte
vannmengde. Avføring vil da bli liggende tørt, og dette vil medføre luktproblemer. Det må
hele tiden mens toalettet er i drift sikres at innholdet i tanken er lett flytende. Dersom
innholdet blir tyktflytende, vil sanitærvæsken ikke kunne fungere. Dersom innholdet på
tanken skulle bli tyktflytende eller tørt, må det tilsettes vann slik at innholdet blir lettflytende.
Kjemikalietoalettet tømmes ved åpning av ventil under vognen. Kjemikalietoalettet kan
tømmes på mottaksstasjon for campingvogner/bobiler, direkte til avløp eller til sugebil.
Vannklosett med kvern
Vannklosett benyttes som vanlig vannklosett. Avløpskvern fungerer ved hjelp av nivåkontroll.
Dersom avløpskvernen skulle stanse, og det ikke er fremmedlegemer i den, vil propp av
toalettpapir kunne løsnes ved å helle en bøtte kokende vann opp i reservoaret ved pumpa.
Skulle dette ikke hjelpe, forsøk da med flytende avløpsåpner.
Viktig
Ingenting som tidligere ikke er spist, med unntak av toalettpapir, skal skylles ned i toalettet.
Dersom dette skulle skje, vil kvernen kunne bli ødelagt.
Elektrisk 12V
Alle lyspærer er dimensjonert i samsvar med gjeldende regler. Ved bytte av lyspærer, erstatt
alltid med pære med samme styrke og fatning.
Elektrisk 230V
La alle inngrep i 230V anlegg og 400V/230V tilkobling bli utført av autorisert installatør.
Tilkoblinger
Dersom elektrisk tilkobling ikke skulle ha jordforbindelse, medfølger jordspyd som skal
stikkes ned i bakken og tilkobles egen skrue for jordforbindelse.
Vanntilkobling gjennom ¾” slange. La vannet renne en stund slik at partikler i slangen
vaskes ut. Sand i keramiske pakninger i kraner vil medføre lekkasje og drypp.
Avløpstilkobling gjennom 1” slange. Avløpskverna har en løftehøyde på inntil 5m. Eventuelt
kan avløpsslangen forlenges til inntil 50m totalt.
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