BRUKERVEILEDNING

1. GENERELT
Gratulerer med kjøp av Tiki Treiler. Alle serieproduserte tilhengere fra Tiki Treiler har EF-typegodkjenning (ECWVTA) og er produsert for å være din langvarige transportpartner.
Oppfølging av kravene i denne bruks- og vedlikeholdsveiledningen sikrer langvarig og trygg bruk av tilhengeren og er samtidig
forutsetningen for gyldigheten av produsentens garanti. Tiki
Treiler anbefaler at du leser denne veiledningen før førstegangs
bruk av tilhengeren og følger kravene gjennom hele brukstiden.
Det er viktig å overholde begrensninger for kjøring av tilhenger
fastsatt av trekkbilens produsent – tilhengerens totalvekt bør
ikke overstige tilhengerens største vekt tillatt av trekkbilens
produsent. Ved bruk av tilhenger er det viktig å følge at høyden
på trekkbilens tilhengerfeste fra bakken er innenfor det tillatte
430±35 mm.
For tilhengere med bremser (kategori O2) stilles det krav om
bruk av vinterdekk av samme type som trekkbilen har (enten
M+S eller piggdekk).
Ved bruk av tilhenger skal man unngå at lysene kommer i kontakt
med vann, f.eks. ved rygging eller kjøring i vann (unntaket er lys
med IP57 og høyere beskyttelsesgrad). Kontakt med vann kan
forårsake kortslutning i elektrisk utstyr. Dersom du allikevel må
kjøre i vann, ta først ut støpselet av trekkbilens stikkontakt og la
lyspærene avkjøle i 10 min.

-hemper. Lastebånd skal velges i henhold til lastens vekt. Lastens
bredde skal ikke overstige tilhengerens bredde, i lengderetning kan lasten stikke inntil
en meter ut bak under forutsetning av at belysning og
registreringsnummer forblir
synlige.
Ved lasting eller lossing av båthenger skal man forsikre seg
om at båten støtter seg trygt på kjølrullene. Man må følge med
at hele båtvekten ikke støtter seg kun på tilhengerens bakre
tverrdrager eller vogge.
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Sidestøtter og -ruller er ikke beregnet på å bære vekt fra båten,
men på å støtte båten ved sjøsetting og når man drar den opp
av vannet. Båten skal festes trygt både langsgående og sideveis for transport, minimum med ﬁre festebånd. Vinsjen er ikke
beregnet på festing av last.
NB! Kjølruller, nese- og sidestøtter som brukes på båthengere
er valgt så universelle som mulig av produsenten, men behøver
ikke å passe til alle båtmodeller. For å ﬁnne en passende løsning,
kontakt produsenten eller autorisert forhandler.

2. TILHENGERENS LAST
Tilhengerens totalvekt, nyttelast og største
last på hengerfestets krok er oppgitt på
vognkortet. Det er strengt forbudt å overbelaste tilhengeren! Overbelastning forringer kjøreegenskapene, overbelaster
bremsesystemet, truer traﬁkksikkerhet
og skader deler på tilhengeren. Brukeren
av tilhengeren har det fulle ansvar for å undersøke lastens vekt
og uvisshet om lastens vekt fritar ikke brukeren for ansvar. Velg
trygg kjørehastighet som skåner tilhengeren ved å ta hensyn
til veiens tilstand og tilhengerens last. Vær påpasselig med å
redusere kjørehastigheten når tilhengeren har en last nær tillatt
nyttelast eller dersom veien er hullete/ujevn. Garantien gjelder
ikke for tilhengere som viser tegn på overbelastning.
For å sikre de beste kjøreegenskaper og bremseeffekt, skal lasten
fordeles så jevnt som mulig på tilhengeren (foretrekk plassering
over drivakslene) samtidig som man følger med at lasten på
hengerfestets krok er innenfor det tillatte.
Lasten skal alltid festes slik at den ikke
kan bevege seg, at den ikke forringer
kjøreegenskaper eller forårsaker materiell eller økonomisk skade eller legemsbeskadigelse. For sikring av last i henhold
til krav er tilhengere fra Tiki Treiler utstyrt
med tilstrekkelig antall festekroker og

3. KOPLING AV TILHENGER
1. Frigjør parkeringsbremsen (i tilfelle tilhenger med bremser).
2. Dra tilhengeren (ved hjelp av støttehjul
dersom levert) bak trekkbilen i en slik posisjon at kulekoplingen er over bilens kulehode. (NB! Støttehjul er ikke beregnet på
transport av tilhenger med last!)
3. Sett sikkerhetsvaieren på trekkroken.
4. Senk tilhengerens kulekopling (ved hjelp av støttehjul) ned
på tilhengerfeste. Koplingen går automatisk i lås. Grønt plusstegn vises på kulekoplingen når det er i lås.
5. Sjekk koplingen ved å løfte slepedraget kraftig opp.
6. Sveiv støttehjulet i øverste posisjon og
sjekk at hjulet settes fast i splitten beregnet
på det. Åpne støttehjulets klammer, trekk
hjulet opp og fest til stangen i bevegelsesretning.
7. Kople støpselet til trekkbilen og sjekk at
alle lysene virker.

4. FRAKOPLING AV TILHENGER
1. Frigjør støttehjulet og fest klammeret i opprinnelig posisjon.
2. Dra kulekoplingens håndtak opp i stillingen X.

3. Løft kulekoplingen av kulehode (hjelp til
med støttehjul) og fjern sikkerhetsvaieren.
4. Sett på parkeringsbremsen (dersom tilhengeren har bremser) eller bruk hemsko på
dekk.
NB! I tilfelle lengre parkering av tilhengeren
ved temperaturer under 0° og / eller etter at bremsesystemet
hadde kontakt med vann bør man ikke bruke parkeringsbremsen for å unngå at bremseklossene setter seg fast til bremsetromlene. I dette tilfelle bør man bruke hemsko.
NB! På grunn av tilhengerens konstruksjon virker ikke parkeringsbremsen ved bruk av tipp!

5. FØR KJØRING
1. Sjekk at kulekoplingen har fast grep om kulehode og forskriftsmessig festing av sikkerhetsvaieren (indikatoren på koplingen viser låsestilling – grønt plusstegn).
2. Sjekk strømtilkoplingen mellom trekkbilen og tilhengeren og
alle lysene (bremse-, retnings- og baklys).
3. Sjekk at støttehjulet er løftet opp og festet trygt og at støttehjulet står i kjøreretningen.
4. Sjekk at alle demonterbare deler (f.eks. tilleggskarmer, lokk) er
forskriftsmessig festet og låst.
5. Sjekk at parkeringsbremsen er frigjort i tilfelle tilhenger med
bremser.
6. Sjekk at dekkene er i orden. Maksimale tillatte dekktrykk ﬁnnes
på dekkene. Dimensjoner på tilhengerens dekk og felger, samt
belastningsindeks skal være i samsvar med produsentens krav
som ﬁnnes på vognkortet.
Mønsterdybde på sommerdekk skal som minimum være 1,6 mm,
på vinterdekk 3,0 mm.

6. TILHENGERENS VEDLIKEHOLD
For å sikre at tilhengeren er teknisk i orden, skal tilhengeren
vedlikeholdes regelmessig og ved å følge produsentens
veiledning. Koplingens posisjon skal sjekkes hver gang før
kjøring. Indikatoren på koplingen viser følgende:
„x“ stilling viser at koplingen er åpen.
„+“ stilling viser at koplingen er ordentlig i lås.
„-“ stilling viser at koplingen ikke er ordentlig i
lås eller koplingen/kulehode er slitt.
Det er forbudt å kjøre med tilhengeren!
Etter at du har kjørt de første 50 km skal du sjekke
at hjulboltene er skrudd til med riktig moment. Vi
anbefaler å stramme de til 95 Nm. Det skal sjekkes
at boltene er skrudd til med riktig moment også
etter hver gang man bytter dekk. Senest ett år etter nykjøp av
tilhengeren er eieren av tilhengeren forpliktet til å utføre grundig
teknisk vedlikehold som bør omfatte følgende:
• Sjekk og dersom nødvendig stramme til
boltene til drivakslene, slepestangen og
kulehode.
• Sjekk at koplingen virker og dersom nødvendig tilføre smørefett på denne. Slitt
kopling skal byttes ut.
• Sjekk at bremsene virker og dersom det
oppdages feil, kontakt produsenten eller autorisert forhandler.
• Sjekk slark i hjullager. I tilfelle slark skal hjullagrene byttes ut.
• Sjekk fjæring og støtdempere dersom de ﬁnnes.
• Sjekk alle lysene og kablene. Lyssoklenes kontaktﬂater kan
med tiden bli oksydert og må derfor sjekkes regelmessig og
rengjøres ordentlig. Koplingsskjema for stikkontakter ﬁnnes på
hjemmesiden til Tiki Treiler (www.tikitilhenger.no).
• Sjekk at skvettlappene ﬁnnes og er forskriftsmessig.
• Sjekk at alle bruksspesiﬁkke deler (vinsj, kjølruller, sideruller
o.l.) er i orden og smør dersom nødvendig eller bytt ut slitte
deler.
• Sjekk at dekktrykkene er forskriftsmessige og i orden. Tilhengeren skal vedlikeholdes på godkjent verksted. Garantiarbeider
skal kun utføres av produsenten eller autorisert forhandler.

Videre skal hengeren vedlikeholdes minst 1 (en) gang i året.
Tilhengere fra Tiki Treiler er varmegalvaniserte og / eller produsert av varmegalvanisert metall for å forebygge rust og
forlenge tilhengerens levetid. Oksidasjon er en naturlig foreldelsesprosess i tilfelle overﬂate av sink som beskytter nedre
sinklag mot videre korrosjon. Som følge av oksidasjon kan
overﬂatefargen endre seg fra blank sølv til mørkgrå. Når nylig
varmegalvaniserte ﬂater kommer i kontakt med kjemikalier
som brukes på veier mot avising kan det oppstå mørkgrå eller
svarte ﬂekker.
Dette påvirker ikke sinklagets beskyttende egenskaper, men
produsenten anbefaler at man vasker tilhengeren regelmessig,
spesielt i vintermånedene bør man vaske tilhengeren etter hver
kjøretur. Tilhengeren vaskes på lik måte som med bilen, ved å
bruke bilvaskemidler og vann.
For å unngå korrosjon som skyldes salt sjøvann, og for å
sikre
bremsesystemets lange levetid
anbefaler vi å skylle
tilhengeren / bremsesystemet med ferskvann og bruke egnet
bremsevask for å skylle
bremsene.

7. GARANTIBETINGELSER
Bestnet AS gir tilhengeren 24 måneders garanti. Garantitiden
løper fra overlevering av tilhengeren til sluttbrukeren. Garantien er gyldig under forutsetning av at man oppfyller kravene
i bruks- og vedlikeholdsveiledningen. Produsenten garanterer
at tilhengeren er uten material- og produksjonsfeil under
garantitiden. Dersom material- eller produksjonsfeil oppstår,
er produsenten forpliktet til å reparere disse kostnadsfritt for
kunden.
Reparasjon av feil som oppstår under garantitiden foregår via
forhandlere autorisert av produsenten. Produsenten beholder
deler som byttes ut under garantitiden. Kjøperen organiserer /
betaler transport av tilhengeren til reparasjonsstedet.
Kjøperens utgifter forårsaket av tilhengerens reparasjon under
garantitiden dekkes ikke.
Garantien er ikke gyldig dersom:
1. Kjøperen ikke har oppfylt betingelsene fastsatt i bruks- og
vedlikeholdsveiledningen angående bruk og / eller vedlikehold av tilhengeren.
2. Kjøperen umiddelbart ikke informerte selgeren om mangelen
som oppstod på tilhengeren (senest i løpet av 3 arbeidsdager
etter at feilen oppstod) og ikke ga selgeren mulighet til å
undersøke oppstått mangel og reparere den med en gang.
3. Tilhengeren er tidligere blitt reparert, vedlikeholdt eller
bygget om av et verksted som ikke tilhører produsenten eller
autorisert forhandler.
Garantien dekker ikke:
1. Tilhengerens naturlige slitasje og mangler som har oppstått
som følge av miljøpåvirkning (for eksempel overﬂaterust på
understell, rust på kantene av varmegalvaniserte metalldeler,
fargeforskjeller på sinkoverﬂate).
2. Slitasjedeler (f.eks. kulekopling, bremseklosser, bremsekabel,
lyspærer, dekk, felger, hjullagre osv.).
3. Rust og andre overﬂ ateskader som har oppstått ved bruk
som følge av spesielt agressive elementer (for eksempel sterke
alkalier og syrer, oksyderte metaller og væsker fra disse).
For å sende inn reklamasjon, gjør følgende:
1. Avbryt bruk av tilhengeren umiddelbart når feilen oppstår.
2. Informer produsenten eller autorisert forhandler om feilen i
løpet av maksimalt 3 (tre) arbeidsdager ved å sende inn reklamasjon på offisiell mal. Du ﬁnner reklamasjonsmalen på hjemmesiden til Tiki Treiler (www.tiki.ee).
3. Produsenten eller autorisert forhandler gir instruksjoner for
videre handlinger.
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