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Symboler

Används i bruksanvisningen vid beskrivning av situationer 
där personskador kan uppstå och som därför kräver extra 
uppmärksamhet.

Används när texten handlar om elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC). 

Varning!

Av säkerhetsskäl får fordonet inte lånas ut till personer som 
inte känner till dess funktioner. Fordonet är endast avsett för en 
person.

Mini Crosser M1 Kabin är avsedd för en person som väger max 
175 kg Fordonet kan specialanpassas från fabriken för personer 
som väger upp till 200 kg. 

Avfärgning

OBS!
Däcken kan vid vissa tillfällen färga av sig på golvbeläggningar, 
särskilt linoleum. Medema Production påtar sig inget ansvar vid 
avfärgning. 

För att förhindra detta rekommenderar vi att man lägger ett 
skydd under scootern vid förvaring på känsliga golvytor.
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Inledning

Vi önskar dig lycka till med ditt nya, eldrivna fordon 
Mini Crosser M1 4W Kabin

Du har nu mottagit ett eldrivet fordon, som har tagits fram för att 
utnyttjas utomhus av aktiva användare. Ett s.k. klass C-fordon 
enligt den europeiska klassifi ceringen av elektriska skotrar.

För att du ska få ut det mesta av detta fordon, och för att 
undvika driftstörningar och olyckor, rekommenderar vi att du 
noga läser igenom denna bruksanvisning. Du som tidigare inte 
använt detta fordon ska vara särskilt uppmärksam på avsnittet 
”Körning med Mini Crosser M1 Kabin”. 

Mini Crosser M1 Kabin har ur säkerhetssynpunkt beräknats för 
användning i minst 10 år, dock högst 5 000 timmar, förutsatt 
att den genomgår service och säkerhetskontroll varje år, 
motsvarande ca 500 drifttimmar. Servicen ska antingen utföras 
hos Minicrosser AB eller på en auktoriserad verkstad.

VIKTIGT: Av säkerhetsskäl är det ytterst viktigt att intervallet för 
service och säkerhetskontroll sker för att minimera risker för 
bromsfel, kortslutningar i ledningar med eventuell påföljande 
värmeutveckling och brand.

Vi har ett stort urval av tillbehör till Mini Crosser M1 Kabin, 
som kan bidra till att underlätta vardagen för dig. Du är alltid 
välkommen att kontakta oss för mer information om tillbehör 
och anpassningsmöjligheter.

Mini Crosser ansvarar inte för eventuella skador och 
personskador som uppstår till följd av olämplig eller osäker 
användning av Mini Crosser M1 Kabin. 

Har du ytterligare frågor om användningen av Mini Crosser 
M1 Kabin eller om denna bruksanvisning är du välkommen att 
kontakta oss på:

Minicrosser AB
Telefon: (+46) 303 245 200
E-post: info@minicrosser.se
Internet: www.minicrosser.se

OBS! Vi reserverar oss för tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att 
uppdatera denna bruksanvisning efter behov.
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Försäkran om överensstämmelse

Medema Production förklarar härmed att:

Fordon: Mini Crosser

Användning: (Föreskriven användning enligt
  bruksanvisningen)

Typnr: M1 4W Kabin

är CE-märkt i enlighet med direktiv 93/42/EØF från 14 juni 1993 
om medicinsk utrustning.

Produkten är testad och godkänd i enlighet med standard EN 
12184 elektriska rullstolar, scootrar och deras laddare.

Produkten är riksvärderad i enlighet med standard DS/EN ISO 
14971, Medicinsk utrustning – Hantering av riskstyrning av 
medicinsk utrustning.

Mini Crossern kan, mot en avgift, lämnas in hos närmaste 
återförsäljare, som ser till att den bortskaffas efter de vid 
tidpunkten gällande miljöföreskrifterna.

Tillverkare: Medema Production A/S

Adress: Enggårdvej 7, DK-7400 Herning

Telefon/fax +45 7010 2054 +45 9716 8582   

Datum: 2010.04.12 Underskrift: _____________________
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Handtag för reglering av styrdonets 
lutning.

Laddningskontakt

Nyckelkontakt

Blinkers H och V

Tuta

Gasreglage
(fyrfi ngergrepp)

Blinkers H och V

Tuta

Hastighetsväljare

VarningsblinkersBatteriindikator

Handbroms

Ljuskontakt

Instrumentpanel

Undvik att instrumentpanelen utsätts för stötar och slag. Var 
försiktig vid körning och undvik att köra på olika hinder.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för öppnande, justering 
eller modifi ering av instrumentpanelen som utförts av icke 
auktoriserad personal.
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Gasreglage
(fyrfi ngergrepp)

Luftkanal

Vindrutetorkare + munstycke

Kontakt för friskluft/varmluft

Värmestyrning
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Benämning Beskrivning
Nyckelkontakt För att starta fordonet:

Vrid nyckeln till körläge (1). Under den första halva sekunden 
sedan Mini Crossern har startats utför styrenheten en 
säkerhetskontroll av elsystemet. Om gashandtaget rörs under 
denna tid går det inte att köra Mini Crossern förrän du vridit 
nyckeln till 0 och sedan tillbaka till 1 igen.

Hastighetsväljare Sköldpaddan i den nedersta positionen indikerar det lägsta 
hastighetsområdet.  0–6 km/tim.
Haren i den översta positionen indikerar det högsta 
hastighetsområdet. Upp till 15 km/tim.

Batteriindikator Lyser upp när nyckeln vrids om. Indikerar, efter ½ sekund, 
batteriernas laddningstillstånd. Ger en mer exakt uppgift efter 
ca 1 minuts körning. När både de röda, gula och gröna fälten 
lyser är batterierna fulladdade. När indikatorn är nere i botten 
av de gula fälten bör batterierna laddas så fort som möjligt. 
Om endast de röda fälten lyser, eller om dessa blinkar, ska 
batterierna omedelbart laddas.

Handbroms Inverkar på bakhjulet och bör därför bara användas som 
extrabroms/nödbroms och som parkeringsbroms. Den kan 
blockeras i låst ställning. Kan även levereras som fotbroms.

Gasreglage

(Se bild nedan)

Den främsta armen aktiveras långsamt. Mini Crossern 
börjar nu att köra framåt. Ju mer tryck som anbringas, 
desto snabbare kör Mini Crossern. När armen släpps, 
vippar den själv tillbaka till utgångsläget och Mini Crossern 
stannar. Vid aktivering av den bakre armen backar Mini 
Crossern. Magnetbromsen på bakhjulen aktiveras när 
fordonet står still, motsvarande parkeringsbromsen på en 
bil. Med hastighetsreglaget kan hastigheten även regleras i 
nedförsbacke. Motorn fungerar då som broms.

Ljuskontakt Tänder fram- och bakljus. Nyckelkontakten ska dock vara 
vriden till läge 1 (körläge).

Varningsblinkers Tänder alla blinkers på en gång. Fungerar även när nyckeln 
inte sitter i, eller när den är vriden till läge 0 (stoppläge).

Blinkerskontakt Vänsterpil: blinkers vänster sida. Högerpil: blinkers höger 
sida. Aktivera samma knapp igen för att släcka alla blinkers.

Tuta Kraftig elektrisk tuta. Aktiveras med tryck på tutkontakten.
Laddningskontakt Stäng av nyckelkontakten under uppladdningen. Observera 

att det inte går att köra medan batterierna laddas. Se även 
avsnittet ”Batterier och laddning”.

Vindrutetorkare Startar vindrutetorkaren. Observera att inställningen har 
steglöst hastighetsintervall.

Munstycke Sprutar spolarvätska på framrutan.
Friskluft/varmluft Kontakt för att växla mellan uppvärmd och inte uppvärmd luft.
Värmestyrning Steglös inställning av värme i hytten. OBS! Värmen kan 

ha slagit på av sig själv om nyckeln inte sitter i startvredet. 
Värmegallret får INTE övertäckas.
KOM IHÅG! Stäng av värmen när fordonet lämnas. I annat 
fall kan batterierna vara tomma nästa gång fordonet ska 
användas.
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Sätet lyfts av sätesröret.

Färdigställande/anpassning

Höjdreglering av säte

Lyft av sätet och tag bort bakskärmen. Dra ut utlösaren, så kan 
sätesröret justeras till önskad position. Se bilden på nästa sida. 
Kontrollera att säteshöjden är korrekt, och släpp reglaget. Skjut 
sätesröret upp/ned tills utlösaren ”fastnar” i ett hål. 

Se till att skona ryggen när du lyfter sätet, eftersom det är rätt 
så tungt. (Se nedan.)

Sätesutlösare intryckt. Tryck på 
utlösaren för att frigöra sätesröret.

Sätesutlösare ute. Nu kan sätesröret 
höjas eller sänkas till önskad höjd. Tryck 
in utlösaren så den träffar ett av de fem 
hålen i röret.
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Sätesröret i översta positionen. Det fi nns 
5 justeringshål i sätesröret. Utlösaren 
ska fästas i ett hål för att sätet ska sitta 
stabilt.

Sätesrör

Utlösare



1
2
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Se till att inget kommer i kläm 
när sätet sänks.

1. Utlösarhandtag för vridning av säte.  
2. Utlösarhandtag för säte fram/tillbaka.

Sätesvridning

Det går endast att vrida sätet i hytten om båda dörrarna är 
öppna. 

Utlösarhandtaget dras tillbaka. Sätet kan vridas 90° åt vart håll. 
När handtaget släpps, går det automatiskt i lås och stannar 
sätet vid varje vridning på 45°.

Andra säten som kan medfölja Mini Crosser är konstruerade 
enligt liknande principer. Utlösarhandtaget sitter normalt monterat 
på höger sida, men kan på begäran monteras på vänster sida.

VIKTIGT!
Mini Crosser är som mest stabil när sätet är i den lägsta 
positionen. Kör därför försiktigt när sätet är upplyft. Använd aldrig 
upplyft säte när du kör på ojämnt underlag eller i backigt landskap.

Var särskilt uppmärksam när sätet sänks på en Mini Crosser 
med elektrisk säteslyft. Förvissa dig om att inget kommer i kläm 
mellan säte och chassi.
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Justering av styrets 
lutning. 

Handtag för reglering av 
styrdonets lutning.

Justering av styrets höjd. 

Insexskruv för höjdjustering.

Styrstången

Kan justeras i djupled med hjälp av utlösarhandtaget. Dra ned 
i handtaget och dra styret närmare för att åstadkomma en bra 
körställning. Använd handtaget igen och skjut styrstången 
framåt för att underlätta urstigning.

Styrstången kan höjdjusteras ca 11 cm uppåt/nedåt. Avlägsna 
först gummipluggen som täcker insexskruven. Höjden ställs in 
med hjälp av en 4 mm insexnyckel.
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Maximal personvikt

Fordonets egenvikt inkl. 
batterier och säte

Serienummerskyltens placering på fordonet.

Serienummer

Modellbeteckning

Tillverkningsår och 
tillverkningsmånad

Max hastighet

Serienummer

På alla fordon sitter en serienummerskylt där tillverkningsår, 
tillverkningsmånad och serienummer anges. Samma 
serienummer fi nns även på bruksanvisningens framsida.

Uppge detta nummer vid beställning av service, reservdelar 
m.m.
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Stäng av Mini Crossern, fäll upp 
styrstången och fäll upp armstödet. 

 Körning med Mini Crosser M1 4W Kabin

I- och urstigning

Det är viktigt att man lär sig hur man kliver in och ur Mini 
Crossern på ett säkert sätt.

I huvudsak bör man göra på följande sätt:

• Kontrollera att Mini Crosser M1 Kabin är avstängd (nyckeln vriden 
till 0) vid i- och urstigning, annars kan Mini Crossern starta om 
gasreglaget vidrörs av misstag.

• Kontrollera att bromsen är åtdragen på Mini Crossern. (Handtaget 
till motorfrikopplingen är i översta läget.)

• Fäll upp styrstången i lodrät position.
• Fäll eventuellt upp armstödet.

Observera – använd INTE dörren som stöd vid in- och utgång, 
det kan orsaka att dörrarna blir skeva.

För några användare rekommenderar vi att en assistent hjälper 
till. Assistenten bör:

• Vara uppmärksam på att själv undvika skador i samband med att 
denne lyfter, sänker eller stöttar användaren.

• Se till att Mini Crossern står stabilt och är förhindrad att kunna 
komma i rörelse. Stäng av Mini Crossern och kontrollera att den 
är bromsad och att sätet är vridet till antingen 45° eller 90° och 
låst i ett hack.

• Försäkra sig om att sätet är stabilt i det läget det befi nner sig.

VIKTIGT!
Mini Crossern kommer 
automatiskt att stängas av 
efter 10 minuters stillestånd, 
även om nyckeln sitter i 
och är omvriden till läge för 
körning.

För att starta om fordonet ska 
nyckeln vridas till stoppläge 
(0) och därefter till körläge (1).
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När du använder handbromsen 
som parkeringsbroms låser du den i 
bromsläge genom att trycka in knappen 
samtidigt som du bromsar.
Lossa bromsen genom att trycka på den 
igen.

Lås till handbroms.

Bromssystem

Det fi nns 3 bromssystem på Mini Crosser:

• Motorbroms – anpassar fordonets fart även i nedförsbackar.

• Magnetbroms – är automatisk och slår till när Mini Crossern har 
stannat. I nödsituationer kan Mini Crossern stannas ögonblickligen 
genom att man vrider på tändningsnyckeln. Tänk på att det då blir 
en mycket hastig inbromsning. Bakhjulen kommer att låsas. 
Får INTE användas vid normal körning.
Bromsen får aldrig frikopplas mekaniskt med frikopplingshandtaget 
på sluttande underlag. Funktionen är endast avsedd att användas 
när Mini Crossern ska skjutas fram på plan mark.

• Elektrisk säkerhetsbroms: Om det ändå skulle hända att 
Mini Crossern blir frikopplad i en sluttning/backe bromsas 
den automatiskt när den uppnår en tillräckligt hög hastighet. 
Det fi nns en elektrisk säkerhetsanordning i styrenheten 
som fungerar även om batterierna är frånkopplade. Därför 
kan Mini Crossern inte heller bogseras i mer än 5 km/h. Se 
avsnittet om bogsering.

• Handbromsen – är avsedd för användning som nödbroms 
och parkeringsbroms. Den ska användas med försiktighet 
vid körning på halt väglag och vid körning i nedförsbacke.

Allmänna säkerhetsanvisningar

Se till att ryggstödet är i upprätt position och att sätet är 
monterat i lägsta möjliga läge.

Positioneringsbälte rekommenderas om användaren inte själv 
har möjlighet att bibehålla en bra körställning.
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Kör efter förhållandena. Ta hänsyn till ljus, trafi k och väderlek. 
Var särskilt uppmärksam vid körning i mörker eller i dåligt väder 
såsom regn eller snö. Undvik att köra på lutande och dåligt 
underlag, såsom: snö, is, nyslaget gräs, vått gräs och våta löv.

Kör aldrig i påverkat tillstånd. Gäller såväl sprit som 
stimulerande droger och mediciner. Minska genast farten om du 
känner att du håller på att förlora kontrollen.

Använd alltid blinkers vid ändrad körriktning.

Kontrollera att ljus och blinkers fungerar innan du börjar köra. 
Tänd belysningen vid körning efter mörkrets inbrott.

Om möjligt håll alltid i styret med ett fast grepp med båda händerna.

Se till att inte lägga något i korgen som oavsiktligt kan komma 
åt gashandtaget.

VARNING! Ställ inte in styret så lågt att gashandtaget kan 
komma åt benet när fordonet svänger, så att gashandtaget 
vidrörs oavsiktligt. Om man har behov av att justera styret på en 
låg nivå, rekommenderas vridgasreglage. Detta gäller speciellt i 
kombination med benstöd.

Stäng ALLTID av scootern, när den inte används. Nyckeln 
vrides till 0.

Körning

Även om Mini Crossern är mycket stabil kan den välta. Undvik 
plötsliga förändringar av hastigheten eller riktningen vid höga 
hastigheter, dåligt väglag och inte minst vid körning på sluttande 
underlag.

Mini Crossern kan under korta sträckor köra uppför brantare 
lutningar än den har dynamisk stabilitet för enligt tester. Samma 
sak gäller vid körning nedför sådana sluttningar. Vid dessa 
tillfällen är det större risk för att Mini Crossern kan förlora 
balansen och till och med välta. Var därför extra uppmärksam 
på att följa de köranvisningar som nämns nedan.

Vid körning i mycket backig terräng rekommenderas montering 
av stödhjul. (Extra tillbehör)
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Nya användare uppmanas att öva sig på följande inom ett 
område där inga andra fordon vistas:

• Ställ in Mini Crossern på låg hastighet. Kör framåt och bakåt. 
Justera hastighetsväljaren gradvis uppåt och känn hur 
hastigheten för Mini Crossern ändras.

• Öva på att starta och bromsa. Lär känna Mini Crosserns 
reaktionstid.

• Öva på att köra på trånga platser, som inne i en butik eller genom en dörr.

• Öva på att vända runt, och lär dig hur mycket plats detta kräver. 
Kör alltid långsamt när du ska vända. Öva dig också på att backa.

• Öva dig i kurvkörning samt att köra över hinder och i sluttningar. Kör alltid 
rakt uppför eller nedför kantsten och ramper. Aldrig på snedden. Se bilderna 
på efterföljande sidor.

• Prova att bromsa vid olika hastigheter och lär dig hur lång 
bromssträcka du behöver.

• Om det är möjligt bör du prova att köra på olika underlag (väg, 
gräs och grus).

• Träna på att bedöma hur långt du kan köra på en batteriladdning. Lär dig hur 
lång tid det tar för batteriindikatorn att förfl ytta sig från grönt till gult till rött. 

Obs! 
Körsträckan minskas vid körning i backigt landskap, motvind, 
kallt väder och vid lågt däcktryck.

Trafi kregler

Trafi klagarna för skoter är olika från land till land. Innan fordonet 
tas i bruk utomhus är det användarens ansvar att sätta sig in i 
gällande lagstiftning.

I Sverige gäller följande.
Hjälpfordon som Mini Crosser med topphastighet på upp till 15 
km/tim räknas i trafi klagstiftningen som cykel och trafi kregler för 
cykel ska följas vid hastigheter över 6 km/tim.

Vid hastighet under 6 km/tim räknas Mini Crossern som 
”fotgängare” och vid denna hastighet får man lov att köra på 
trottoar. Körning i ”Sköldpaddeläget” motsvarar ca 6 km/tim. 
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Elektromagnetisk kompatibilitet

Om det förekommer oavsiktliga rörelser hos Mini Crossern 
eller om bromsen frigörs, stäng då av Mini Crossern så snart 
det är säkert att göra det. En Mini Crosser kan under vissa 
omständigheter utlösa butikslarm.

Mini Crossern uppfyller de krav som gäller för skoterns 
användning i en miljö med elektromagnetiska störningar. Det 
kan likväl förekomma sällsynta tillfällen då elektromagnetiska 
störningar kan påverka Mini Crossern. Till exempel från radio- 
och TV-stationer, amatörradiosändare och mobiltelefoner.

Används sådan utrustning i närheten rekommenderas att du 
stänger av Mini Crossern. Mobiltelefoner bör inte användas 
under körning.

Vid körning i trafi k

Tänk på att följande gäller vid körning i trafi k:

• Mini Crossern är ett lågt fordon, som inte alltid är lätt att upptäcka 
av andra trafi kanter. Försäkra dig om att andra trafi kanter har sett 
dig innan du kör ut på vägen.

• Var uppmärksam på fordonets blinda vinklar och var extra 
uppmärksam innan du svänger.

• Håll ett öga på trafi ken bakom dig. Håll ordentligt till höger när du 
kör på trafi kerad väg.

• Höger- och vänstersväng i gatukorsning. Var uppmärksam på 
cyklister och fotgängare. Följ trafi kregler för cyklister.

• Hur snabbt trafi ksituationen förändras. Hur länge är det grönt ljus? 
Hur snabbt närmar sig bilarna? O.s.v.

Belysning ska endast användas efter mörkrets inbrott. Hjälm 
och säkerhetsbälte är inte obligatoriskt. 
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Specifi ka trafi ksituationer

Uppför kantsten

• Stanna vinkelrätt mot kantstenen, 5–10 cm framför den. Håll ett 
öga på medtrafi kanter.

• Luta kroppen framåt.
• Gasa lagom mycket så att fordonet kan passera hindret, stanna 

inte på halva vägen, minska hastigheten när fordonet är helt 
uppe.

• Är kantstenen för hög, så låt bli att göra fl er försök, utan sök 
istället efter en alternativ väg.

Nedför kantsten

• Luta kroppen tillbaka.
• Om du ska köra ut på en trafi kerad väg, måste du hålla ett öga på 

trafi ken.
• Kör framåt nedför kantstenen i ett lågt tempo. Se upp så att inte 

eventuella anti-tipp-hjul blir hängande på kanten.
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Uppför ramp/backe

• Det fi nns risk för att välta bakåt om sätet är tillbakaskjutet och 
man startar på en lutning, t.ex. en ramp. Dra fram sätet!

• Kontrollera att en eventuell ramp är stabil.
• Luta kroppen framåt.
• Gasa lagom mycket, så att fordonet kan passera hindret. Stanna 

inte på halva vägen. Minska hastigheten när fordonet är helt 
uppe. Om du ska starta i en uppförsbacke, accelererar du 
långsamt för att inte tippa över baklänges.

Nedför ramp/backe

• Kontrollera att en eventuell ramp är stabil.
• Luta kroppen tillbaka
• Kör långsamt nedför. Undvik att stanna under färd över korta, 

branta sluttningar. I längre backar rekommenderar vi att man 
stannar emellanåt om man tycker att farten blir för hög.
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Tvärs över en backe

• Luta kroppen mot den sida som är upp mot backen.
• Undvik plötsliga och tvära manövrer. Gäller särskilt vid körning 

baklänges.
• Kör alltid med låg hastighet.

Långa backar eller krävande terräng

Om man kör i mycket långa och branta backar eller på mycket 
mjukt underlag, eventuellt i kombination med hög användarvikt, 
fi nns risk för att Mini Crossern överhettas.

För att skydda Mini Crosserns motor mot överhettning fi nns en 
inbyggd termobrytare, som i första hand får Mini Crossern att 
köra med halv fart.

Fortsätter man ändå att köra i krävande terräng stannar till slut 
Mini Crossern helt, och sex lampor blinkar i batteriindikatorn. 
Sedan måste Mini Crossern svalna i 3-5 minuter innan den kan 
köras igen. 

Felet måste återställas genom att stänga av Mini Crossern och 
starta den igen.

Om Mini Crossern inte har svalnat tillräckligt innan den startas 
igen, kommer den till att börja med fortfarande att köra med 
halv fart.

Obs!
Vid normal användning uppstår aldrig ovanstående situaiton. 
Det är bara vid extremt krävande körning.
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Hjul mot plötsliga ryck.

Ryckspärr/stödhjul

Mini Crosser är ett mycket stabilt fordon. MEN vid felaktig 
viktfördelning eller oaktsam körning kan det dock fi nnas en risk 
för att fordonet kan välta.

Vid dessa tillfällen rekommenderar vi därför montering av 
stödhjul. (Se bild nedan)

(Ryckspärr/stödhjul är extra tillbehör).
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Allmän skötsel och underhåll

En Mini Crosser M1 Kabin kräver inte mycket underhåll. 
Men håll den i allmänt gott skick. Följande ska kontrolleras 
regelbundet:

• Däcktryck (vid luftfyllda däck)
• Däckslitage
• Håll instrumentpanelen, laddningskontakten och elektronikboxen 

under sätet fuktfria.
• Laddning av batterier.

Tvätta aldrig Mini Crossern med en högtrycksspruta eller med 
en direkt vattenstråle! Det kan skada Mini Crosserns elektronik.

För att försäkra sig om att Mini Crossern är i ett gott skick ur 
säkerhetssynpunkt rekommenderar vi följande regelbundna 
kontroller:

Dagligen:

• Testa blinkers och belysning innan Mini Crossern används i 
mörker eller vid nedsatt sikt.

Varje kvartal: 

Test av broms- och motorfrikopplingen.
När frikopplingshandtaget skjutits UPPÅT ska Mini Crossern 
inte kunna rubbas.

Test av bromsfrikopplingsfunktionen
När bromsfrikopplingshandtaget skjutits NEDÅT ska 
batteriindikatorn blinka fel när Mini Crossern har startats. Mini 
Crossern ska nu inte kunna köras när gasreglaget aktiveras.

Test av handbromsen.
Aktivera handbromsen i ett par sekunder vid låg hastighet. På 
så vis säkerställer man att vipparmen och bromsbackarna inte 
fastnar.

Smörj vipparmen på bromsnavet med syrafri olja – vänster bakhjul.

Testa vindrutetorkare.
Spruta spolarvätska på vindrutan och kontrollera att 
vindrutetorkaren torkar ordentligt.
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Årlig:

Mini Crosser M1 har ur säkerhetssynpunkt beräknats för 
användning i minst 10 år, dock högst 5 000 timmar, förutsatt 
att den genomgår service och säkerhetskontroll varje år, 
motsvarande ca 500 drifttimmar. Servicen ska antingen utföras 
hos Minicrosser AB eller på en auktoriserad verkstad. 

VIKTIGT: Av säkerhetsskäl är det ytterst viktigt att intervallet för 
service och säkerhetskontroll sker för att minimera risker för 
bromsfel, kortslutningar i ledningar med eventuell påföljande 
värmeutveckling och brand.

(Ytterligare information fi nns i servicemanualen.)

Försäkring

En Mini Crosser M1 med högsta hastighet 15 km/tim räknas 
enligt lagen som en cykel och det krävs inte en särskild 
försäkring.

De fl esta hem-/villaförsäkringar gäller som ansvarsförsäkring för 
cyklister, och i och med detta omfattas också användare av Mini 
Crosser M1 av denna typ av försäkring.

Det fi nns även försäkringsbolag som har speciella el-rullstols 
försäkringar. Kontakta Ditt eget försäkringsbolag för närmare 
information.
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Batterier

I Mini Crossern används slutna, underhållsfria batterier 
GEL (Exide 12V/56Ah eller AGM 12V/75Ah). 

De utvecklar inga gaser och behöver inte fyllas på med vatten. 
 

Laddning

OBSERVERA! att Mini Crossern kan vara utrustad med fl era 
typer av laddare (information om de olika typerna får du hos 
återförsäljaren).

VIKTIGT! Använd endast en laddare som är avsedd för 
laddning av torra, underhållsfria batterier. Max. laddningsström 
är 12 A. 

Om batteriet ska laddas utomhus ska du välja en sluten laddare 
utan fl äkt. 

Batteritillverkaren rekommenderar att batterierna laddas vid en 
temperatur mellan +10 °C och +30 °C för att den laddningstid 
som anges under ”Tekniska data” ska gälla. 

Laddningstiden förlängs vid en temperatur under 20 °C. Det 
beror på att batteriet rent kemiskt har svårare för att ta emot 
strömmen. 

OBSERVERA! att batteriernas kapacitet avtar med tiden och vid 
låga temperaturer. Detta innebär i praktiken att ett fordon med 
gamla batterier har kortare räckvidd än det hade den gången då 
batterierna var nya.

Batterikapaciteten vid -10° C är ca hälften av motsvarande vid 
+20° C.

Undgå att batterierna laddas ur helt. Vi rekommenderar att de 
laddas i ett uppvärmt rum. Om du inte har möjlighet till detta 
varje dag är det en god idé att ladda Mini Crossern i ett varmt 
(ca 20° C) rum en gång i veckan.
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Til laderen. Ladestik NEUTRIK NC3MX Ladestik forbindes til 3-polet stik på styr-
stammen. Ladestikket er placeret under 
beskyttelsespladen.

Nya batterier uppnår full kapacitet först efter ca 20 upp- och 
urladdningar.

Det är VIKTIGT att batterierna monteras på rätt sätt. 
Batteripoler och snäpplås är märkta med +/-. De ska monteras 
som illustrationen nedan visar. Se till att snäpplåsen är 
ordentligt stängda. Det får heller inte fi nnas hack på polerna.

Mini Crossern bör laddas när fordonet inte är i bruk. Den 
typ av laddare som levereras från fabriken slår automatiskt 
över på underhållsladdning (mycket låg strömförbrukning) 
när batterierna är fullt uppladdade. Låt laddaren vara på och 
ansluten tills du ska använda Mini Crossern igen. Laddaren kan 
inte överladda batterierna.

Laddaren står och blinkar tills den är färdig. Därefter lyser 
laddaren konstant. 

Laddaren får inte stå på sätet under själva uppladdningen.

VIKTIGT! Använd aldrig en annan laddare än den som 
levererats från fabriken utan att först kontakta återförsäljaren. 
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Inlämning av batterier

Använda batterier ska lämnas till din återförsäljare eller till en 
miljöstation. 

Var försiktig vid hantering av eventuella otäta batterier, eftersom 
de innehåller frätande syror inneslutna i en gelémassa.

INFORMATION!
Nya batterier kan köpas hos Minicrosser AB.

Förvaring

Förvaring och uppladdning bör ske under tak och helst vid 
temperaturer över 0° C.

Obs!
Laddaren ska stå torrt, men får inte täckas över under laddning.

Vid avställning under längre tid rekommenderar vi att Mini 
Crossern M1 Kabin täcks över så att den skyddas mot damm, 
regn och solljus.

Rengöring

Mini Crosser M1 Kabin rengörs med normal autoshampoo. 
Torka eventuellt efteråt med sämskskinn. 

Skärmarna torkas av och vaxas med bilvax.

Må Tvättas med trädgårdsslangen med en mjuk stråle.

VIKTIGT! Använd aldrig högtrycksspruta eller vattenslang, 
eftersom det kan skada Mini Crosserns elektronik.
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Bränsle till värmeaggregat.

Bränsletanken är placerad bakom sätet och fylls på från 
utsidan. 

Man får ENDAST använda fotogen eller diesel.

Längst fram på höger sida av 
Mini Crosser M1-hytten fi nns 
värmeaggregatets avgasrör. 

OBSERVERA! Detta kan bli 
mycket varmt.

Avgaser från värmeaggregatet.

Värmeaggregat.

Vred för att:
– starta/stänga av
– ställa in temperatur
– Kvittera felstatus.

Kontrollampa för start/
avstängning  och avläsning av 
felkod.

Ytterligare information fi nns i 
Webastos bruksanvisning.
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VIKTIGT!
Värmegaller vid vindrutan och 
vid benen får INTE övertäckas 
när värmen har startats, 
det orsakar överhettning av 
värmeaggregatet

Vindrutetorkare/munstycke

Vindrutetorkaren startas 
genom att man vrider på 
knappen.

Tänk på att hastigheten ställs 
in steglöst.

Vindrutetorkare – vrid på knappen

Spolarmunstycke – tryck på knappen

Behållaren för spolarvätska 
är placerad under den främre 
huven.

Behållare för spolarvätska
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Byte av torkarblad.

Följande ska utföras vid byte 
av torkarblad:

Skruva av skruven.

Lyft försiktigt så att 
torkarbladet kan dras ut över 
tappen.

Montera nytt torkarblad i 
omvänd ordning.

Byte av lampa – framlampa

Öppna den främre huven 
genom att vrida handtaget 
90° moturs och dra utåt.

Ta bort skyddshatten.



Bruksanvisning P9-0151-B  32 av 52 Version 2.0.1/2012

Minicrosser AB

Tryck neråt och vrid moturs -

och lyft av.

Nu kommer man åt lampan.

Lyft ut lampan.

Montera ny lampa i omvänd 
ordning.

OBS!
Se till att dropplisten inte 
kommer i kläm när den 
främre huven stängs.
 
Den SKA sitta ut över 
skärmen
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Byte av hjul 4W

Insexnyckel 5 mm. 

• Montera av de 5 
skruvarna. 

• Ta av hjulet. 
• När hjulet monteras på 

igen ska fjäderskivor 
läggas mellan hjulfälg 
och skruvar. 

Skruvarna ska dras åt 
ordentligt.

KOM IHÅG!
• att släppa ut all luft innan hjulet 

tas bort för ev. lagning.
• att säkra bultarna med 

fjäderskivor.

Hjulbyte

Om du får punktering på något av de luftfyllda däcken eller 
om något däck är så slitet att det behöver bytas ska du följa 
anvisningarna nedan.

Däck och slangar kan köpas hos den auktoriserade 
återförsäljare där du köpte din Mini Crosser.

Mini Crossern ska vara AVSTÄNGD innan du sätter igång.
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Lossa bakskärmen. Lyft på plastlocket genom att klämma på sidorna. Nu kan du byta 
säkringar.

 Säkringar

Mini Crossern är utrustad med följande säkringssystem:

• Automatiskt överbelastningsskydd, som begränsar strömmen 
till motorn. Denna säkring är inbyggd i styrningen och kan inte 
justeras. Säkringen skyddar mot överbelastning av både styrning 
och motor. Vid överbelastning reduceras ström till motorn – efter 
avkylning i 2 till 5 minuter kan man återigen uppnå full fart och full 
dragkraft. 

• Styrsäkringen skyddar mot fel i elnätet. Den sitter under 
bakskärmen.

• Huvudsäkringen skyddar mot kortslutning i huvudströmkretsen. 
Säkringarna sitter under bakskärmen bakom batterierna. 
Säkringstyp DIN 2581.

• Om tändningsnyckeln vrids om samtidigt som gasreglaget 
påverkas kan fordonet inte köra av hänsyn till säkerheten. 

• Lampor och tuta skyddas med elektroniska säkringar som 
skyddar mot eventuell kortslutning. För att förebygga oavsiktlig 
kortslutning vid byte av glödlampa ska Mini Crossern vid isättning 
av en  ny glödlampa stängas av och därefter sättas på igen efter 
att glödlampan har bytts ut.
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Man öppnar den främre 
luckan genom att vrida 
handtaget 90° moturs och 
dra utåt.

Under den främre luckan 
fi nns värmeaggregatets och 
vindrutetorkarens säkringar.

Säkring för vindrutetorkare. 

Säkring för värmeaggregat.

OBS!
Se till att dropplisten inte 
kommer i kläm när den 
främre huven stängs.
 
Den SKA sitta ut över 
skärmen
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 Bromsar

Det fi nns 3 bromssystem på Mini Crosser M

• Motorbroms
• Magnetbroms
• Handbroms.

• Motorbroms: anpassar fordonets fart även i nedförsbackar.

• Magnetbroms: är automatisk och slår till när man släpper 
gashandtaget. Den fungerar även som parkeringsbroms när Mini 
Crossern har stannat.
I nödsituationer kan Mini Crossern stannas ögonblickligen genom 
att man vrider på tändningsnyckeln. Tänk på att det då blir en 
mycket hastig inbromsning. Bakhjulen kommer att låsas!
Får inte användas vid normal körning!
Bromsen får aldrig frigöras mekaniskt med frikopplingshandtaget 
på lutande underlag. Funktionen får endast användas om Mini 
Crosseren ska puttas på plan väg.

• Elektrisk säkerhetsbroms: Om det ändå skulle hända att Mini 
Crossern blir frikopplad i en sluttning/backe bromsas den 
automatiskt när den uppnår en tillräckligt hög hastighet. Det fi nns 
en elektrisk säkerhetsanordning i styrenheten som fungerar även 
om batterierna är frånkopplade. Därför kan Mini Crossern inte 
heller bogseras i mer än 5 km/h. Se avsnittet om bogsering.

• Handbroms: är avsedd för användning som nödbroms och 
parkeringsbroms. Den ska användas med försiktighet vid körning 
på halt väglag och vid körning i nedförsbacke.
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Frikopplingshandtaget trycks ned 
vid frikoppling (endast handbromsen 
fungerar), och skjuts upp för att aktivera 
motorn igen (kan nu köra normalt). 

Frikopplingshandtag

Transport

Mini Crossern ska alltid vara fastsurrad och ha handbromsen 
låst vid transport. 

Undvik att lyfta i skärmar.

Om man ska göra ett mindre lyft kan man ta tag i kofångaren 
där bak och i kofångaren där fram.

Fastsurrning i bil sker med selar som fästs i 2 ”öglor” där 
fram och 2 ”öglor” där bak. Samtliga markerade med gult. Se 
avsnittet Fastspänning med selar.

Frikoppling
• Vrid nyckeln till läge (0).

• Frikopplingshandtaget baktill trycks ned.
Nu är motorbromsen frikopplad och fordonet kan skjutas eller 
dras, men det kan inte köra själv.

OBS!
Frikoppling får inte ske i lutande terräng.

När Mini Crossern är frikopplad kan den bara bromsas med 
hjälp av handbromsen.
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 Fastspänning med selar

Dahl Engineering-sele för fastspänning i bil. Artikelnr C2-0242.

Det ska ALLTID användas 4 selar baktill och 2 framtill.

Dessa ska monteras i godkända monteringsbeslag i bilen och i 
de 4 fastsvetsade öglorna på skotern.

Selarna SKA monteras inom de på bilden visade vinklarna för 
att åstadkomma optimal styrka.
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Större än fast-
spänningspunk-
terna på skotern

Fixpunkt

Fixpunkt

Större än fast-
spänningspunk-
terna på skotern

Centerlinje



Bruksanvisning P9-0151-B  40 av 52 Version 2.0.1/2012

Minicrosser AB

Transport i fl yg

Om Mini Crossern ska transporteras med fl yg, kräver 
fl ygbolagen:

• att batterierna är fl yggodkända
• att luften har släppts ut ur däcken
• att batteriledningarna monterats av (inte alltid men ofta).

För att montera av batteriledningarna ska sätet och kåpan 
monteras av.

Batterideklaration för användning vid fl ygtransport fi nns på Mini 
Crossers hemsida: 

http://www.minicrosser.dk/Download_brochurer.asp

Bogsering

Om du skulle ha otur och få motorstopp kan Mini Crossern skjutas 
eller bogseras fram. Mini Crossern ska alltid vara avstängd och 
frikopplad under bogsering. Se avsnittet om bromsar.

Om Mini Crossern ska bogseras fäster du ett rep i 
bogseringsbeslaget framtill – märkt med ett gult ”krokmärke” . 
Bogsera inte i högre hastigheter än 5 km/tim.
Skotern alstrar ström under bogseringen, eftersom motorn vid 
detta tillfälle fungerar som en dynamo. Vid bogsering i över 5 
km/tim fi nns det risk för att motorn alstrar så mycket ström att 
skotern skadas, eller i värsta fall börjar brinna.

Mini Crossern kommer att försöka bromsa om den bogseras 
med mer än 5 km/h.
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Måttskiss Mini Crosser M1 4W Kabin
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Handtag för vridning av 
säte.

För att frikoppla sätet ska 
handtaget dras tillbaka. Sätet 
kan därefter vridas 90° åt vart 
håll, med stopp på varje 45° .

Handtaget är fjädrande, och sätet låses automatiskt när 
handtaget släpps. 

Detta handtag är som standard monterat på höger sida, men 
kan även monteras på vänster sida.

Handtag för säte fram/
tillbaka

För att frikoppla sätet på 
glidskenan ska handtaget dras 
utåt/uppåt. 

Därefter kan sätet skjutas fram eller tillbaka efter önskemål. 
När handtaget släpps låses sätet automatiskt vid närmaste stopp.

På framdelen och bakdelen av glidskenan har en stoppkloss 
monterats.

Inställning av 
armstödsvinkel

Justerskruven gör det möjligt 
att armstödets lutning kan 
justeras ca 15°.

 Armstödet kan vikas upp 
helt för att underlätta i- och 
urstigning. 

(Höjdinställning av armstöd är 
extra utrustning.)

Introduktion till säten Ergo Standard
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Inställning av ryggstödets 
vinkel

Ryggstödets vinkel kan justeras 
med ca 30°. Detta gör du 
genom att lossa justerskruven 
och ändra avståndsstyckets 
position. Efter justering dras 
skruven åt igen.

Extra tillbehör:

Sätet kan utrustas med 
gascylinder för justering av 
ryggstödets vinkel.

Justering av armstöd i 
djupled:

Armstödet kan skjutas framåt/
bakåt i djupled i C-skenan. 
Detta gör du genom att lossa 
de markerade skruvarna. Efter 
justering ska skruvarna dras 
åt igen. 

Justering av ryggstöd i 
djupled:

Sätesdjupet är justerbart. 
Du justerar det genom att 
skjuta sätesryggen fram och 
tillbaka samtidigt som du håller 
fast sätesdynan. Lossa de 
markerade skruvarna på båda 

sidor. Sätesryggen kan därefter skjutas till kanten av skenan 
bakåt och ca 15 cm framåt. Skruvarna ska dras åt efter justering. 
Skruvarna ska befi nna sig minst 2 cm från C-skenans slut.
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Inställning av ryggstödets 
vinkel
Ryggstödets vinkel kan 
justeras med ca 30°. Den 
justeras genom att man lyfter i 
detta handtag.

Justering av armstödets 
vinkel

Armstödet kan vinkeljusteras 
genom att man skruvar på 
denna skruv.

Justering av armstödets 
höjd:

Armstödet kan höjas/sänkas 
genom att man lossar de två 
skruvarna och fl yttar beslaget 
ett hål uppåt eller nedåt.

Nackstöd:

Nackstödet kan justeras 
steglöst uppåt och nedåt

Introduktion till säten Mando
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Felsökning

Här nedan visas en översikt över olika problem som vi av 
erfarenhet har stött på. Möjliga orsaker anges, samt hur 
problemen eventuellt kan avhjälpas.

Problem Möjliga orsaker Åtgärd
Mini Crossern vill inte 
köra.

Det fi nns inget ljus i 
batteriindikatorn.

Nyckeln är inte vriden till 
startläge.

Batterierna är helt 
urladdade. 
Styrsäkringen har hoppat ur. 
Huvudsäkringarna har gått.

Vrid nyckeln, vänta 5 
sek. innan gasreglaget 
aktiveras.

Ladda upp batterierna.

Byt säkring.

Kontakta din 
återförsäljare.

Mini Crossern kör inte, 
men batteriindikatorn 
lyser.

Mini Crossern har varit 
överbelastad.

Handbromsen är åtdragen.
Det är fel på elektroniken.
Batterierna är urladdade.
Laddningskontakten är inte 
urtagen.

Vänta ca 1 minut innan du 
börjar köra igen. Fordonet 
ska vara avstängt (se 
avsnittet Säkringar).
Avaktivera handbromsen.
Kontakta leverantören.

Kontakta leverantören.
Ta ut laddningskontakten.

Körhastigheten är för 
låg.

Hastighetsväljaren står på 
långsamt.
Elektroniken är 
överbelastad.

Det är för lite luft i däcken.

Ändra till högre hastighet.

Stanna och vänta ett par 
sekunder innan du startar 
igen.
Pumpa upp däcken till rätt 
tryck.

Mini Crossern stannar 
under körning.
Har kört en sträcka med 
halv fart.
Sex lampor lyser i 
batteriindikatorn.

Motorn är överhettad. Stanna fordonet och 
vänta i 3-5 minuter innan 
det startas igen. Vrid 
nyckeln till 0 och sedan till 
1 för att återställa felet.

Körsträckan är för liten 
per uppladdning.

Batterierna är i dåligt skick.
Låg temperatur.

Laddaren fungerar inte.
Det är för lite luft i däcken.

Tillvägagångssättet vid 
laddning är felaktigt.

Ladda upp batterierna och 
kontrollera att den gröna 
lampan på laddaren lyser 
innan du börjar köra.
Kontakta leverantören.
Pumpa upp däcken till rätt 
tryck.
Läs avsnittet Laddning i 
bruksanvisningen.

Laddningslampan på 
laddaren lyser inte när 
laddaren ansluts till elnät 
och Mini Crosser M1.

Ingen ström i kontakten.
Fel på ledningen.
Fel på laddaren.

Anslut kontakten.
Kontakta leverantören.
Läs bruksanvisningen till 
laddaren.
Kontakta leverantören.
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Problem Möjliga orsaker Åtgärd
Kontrollampan på 
laddaren, som visar att 
laddningen är klar, lyser 
inte även om laddaren 
har laddat i 10–12 
timmar.

Det har varit strömavbrott.

Laddaren håller på med 
efterladdning.
Batterierna är i dåligt skick.
Det är fel på 
laddningskontakten till Mini 
Crosser M1.

Anslut laddaren igen och 
återuppta laddningen.
Kontrollera igen efter en 
halvtimme.
Kontakta leverantören.

Tryck in 
laddningskontakten helt 
och återuppta laddningen. 
Läs bruksanvisningen till 
laddaren.

Laddarens 
kontrollampa, som 
visar att laddningen 
är klar, lyser även vid 
anslutning av delvis 
urladdade batterier.

Säkringen på laddaren har 
gått.
Laddningskontakten 
fungerar inte.

Kontakta leverantören.

Kontakta leverantören – 
läs bruksanvisningen till 
laddaren.

Laddarens lampa lyser 
fel.

Laddningskontakten sitter 
inte i, eller så är det fel på 
elnätet.

Batterispänningen är för låg 
för att uppladdningen ska 
kunna starta.

Tryck in 
laddningskontakten 
eller kontakta din 
återförsäljare.
Läs bruksanvisningen till 
laddaren – eller kontakta 
leverantören. 

Värmeaggregatet 
fungerar inte.

Fotogen/diesel saknas
Säkringen har löst ut.

Fyll på fotogen/diesel
Byt säkring.
För mer information: Läs 
i bruksanvisningen från 
Webasto.

Spolaren fungerar inte. Ingen spolarvätska.
Säkringen har löst ut.

Fyll på spolarvätska.
Byt säkring.

Vindrutetorkare 
fungerar inte.

Säkringen har löst ut. Byt säkring.

I samband med elektroniskt fel lyser ett antal lampor i 
batteriindikatorn. Nedanstående tabell visar vad de betyder.

Lampor Orsaker Åtgärd
1 lampa Batterierna ska laddas upp 

eller så är det dålig kontakt till 
ett av batterierna.

Kontrollera alla ledningar mellan 
controller och batterier. Om dessa 
är OK, så försök att ladda upp 
batterierna.

2 lampor Det är dålig kontakt till 
motorn. 

Kontrollera ledningen mellan 
motor och controller. Kontakta 
leverantören.

3 lampor Det är kortslutning 
från motorn till en av 
batteriledningarna.

Kontakta leverantören – ange 
antalet tända lampor. 

4 lampor Används inte.
5 lampor Används inte.
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Lampor Orsaker Åtgärd
6 lampor S180 är spärrad i körläge. 

Spärr 2 är aktiverad. 
Detta kan bero på att: 
Batteriladdare är ansluten, 
kontakten till termobrytarna 
är frånkopplad, fel på 
termobrytare eller att 
scootern är överhettad.

Stanna fordonet och vänta i 3-5 
minuter innan det startas igen. 
Vrid nyckeln till 0 och sedan till 1 
för att återställa felet.

Kontakta leverantören.

7 lampor Fel på gasreglaget. Förvissa dig om att gasreglaget är 
i neutralt läge när Mini Crossern 
startas.

8 lampor Det är fel på controllern. Kontakta leverantören.
9 lampor Det är dålig kontakt till 

motorbromsen 

Magnetbromsen är frikopplad.

Kontrollera ledningen från broms 
till controller eller skjut tillbaka 
bromshandtaget.
Frikopplingshandtaget skjuts upp 
för att aktivera motorn (kan nu 
köra normalt)

10 lampor En hög spänning på över 
38 V har tillförts controllern. 
Ses normalt vid en dålig 
batteriledning. 

Kontrollera alla ledningar mellan 
controller och batterier.

Löpande ljus Laddare är ansluten. Ta bort laddaren.

Programmering

OBS! Av säkerhetsmässiga skäl får ändringar endast utföras 
av utbildad personal, såsom Mini Crosser-tekniker och -säljare 
eller auktoriserad servicepersonal på hjälpmedelscentraler eller 
liknande.

Tekniska data

Tekniska data M1 4W
Allmän information:
Transporthöjd utan säte: (Styrstolpe nedfälld.) 160 cm
Längd total:
Längd total inkl. stödhjul
Bredd total:

161 cm
161,5 cm
73 cm

Total vikt. inkl. batterier och Ergo Std. säte. 243 kg
Vikt utan säte (Ergo Standard 45 cm) 222 kg
Dynamisk stabilitet i alla riktningar. 10° - 17 %
Passage av kantsten 11 cm
Max. hastighet. 15 km/tim
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Tekniska data M1 4W
Bromssträcka.
10 km/tim
15 km/tim

2,0 meter
3,5 meter

Styrning S-180
KW drivaxel 0,7 kW
Vändradie: 223 cm
Max brugkarvikt standard. 175 kg
Max. brukarvikt inkl. tillbehör, version HD 200 kg

Hjul
M-127-3-165
13x5.00-6” ext. Ø325 mm 
Hjul Norge svart - T, E, Nordic, MaxX, MaxX HD och 
M-modell

4,1 bar 

M-127-3-165P
13x5.00-6” ext. Ø325 mm
Hjul Norge svart m/spikar - T, E, Nordic, MaxX, MaxX HD 
och M-modell

4,1 bar 

M-127-3-065
13x3.00-8” ext. Ø340 mm 
Hjul svart - T och M-model

3,5 bar 

T-127-3-068
13x3.00-8” ext. Ø340 mm
Hjul svart punkteringsfria - T och M-model

PUR

Klassifi cering, ISO Klass C

Säter:
Effektiv sätesbredd:
Ergo Standard
Spinalus
Mando
HD (brukarvikt max. 250 kg)
Ergo barn/junior

40,45,50,55,60 cm.
40, 45, 50 cm
48 cm
60, 65, 70 cm
35, 37 cm

Effektivt sätesdjup:
Ergo, Spinalus og HD säten
Mando
Ergo barn/junior

32-52 cm
48 cm
20-30 och 25-40 cm

Sätets ryggstödshöjd:
Ergo standard / HD
Spinalus
Mando
Ergo barn/junior

48 cm
56 cm
53 cm
36-41 cm

Höjd: sätets framkant till vägen.
Ergo Standard m. glidskena
Ergo Standard u. glidskena
Mando-säte m. glidskena
Mando-säte u. glidskena

64 - 74 cm
61 - 71 cm
64 - 74 cm
61 - 71 cm
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Tekniska data M1 4W
Höjd: fotplattan till sätets framkant.
Ergo Standard m. glidskena
Ergo Standard u. glidskena
Mando-säte m. glidskena
Mando-säte u. glidskena

45 - 55 cm
41 - 51 cm
45 - 55 cm
41 - 51 cm

Ryggstödets vinkel.
Ergo standard / HD (manuel)
Ergo standard / HD (EL)
Spinalus
Mando
Ergo barn/junior

Ca. -5° til +20°
Ca. -5° til +30°
Ca. -5° til +20°
Ca.+5° til +30°
Ca. -5° til +20°

Batterier:
56 Ah batterier.

Max. körsträcka med nya batterier och vid +20° C på jämn, 
hård väg.

Standard

35 km

75/80 Ah batterier.

Max. körsträcka med nya batterier och vid +20° C på jämn, 
hård väg.

Option

50 km

110/115 Ah batterier

Max. körsträcka med nya batterier och vid +20° C på jämn, 
hård väg.

Optimal batterikapacitet uppnås efter ca 20 upp- och 
urladdningar.

Option

60 km

Batterityp:
Standard:
Option:
Option:

2 x 12 V / 56 Ah
2 x 12 V / 75 Ah
2 x 12 V / 110 Ah

Max batterimått i cm. 26,5 x 17 x 22
28,4 x 26,7 x 23

Batterivikt, 2 st
56 Ah
75/80 Ah
110 Ah

43 kg
50 kg
80 kg

Energiförbrukning i KWh, vid uppladdning från ”tom”.
56 Ah
75/80 Ah
110/115 Ah

Ca 1,5
Ca 1,5
Ca 3,0

Laddare, 24 V likström
56 Ah
75 Ah
110 Ah

6–10 A
6–10 A
10–12 A

Ca laddningstid vid 20° C 8 timmar

Lykta:
Glödlampa framljus  24 V - 18 W
Dioder baklykta 24 V - 2 W
Dioder blinkers 24 V - 2 W
Standardfärg Grå
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Australien/Nya Zeeland
Pride Mobility Products
Tel.: +61 3 9706-4611
Fax: +61 3 9706-4622
E-post: prideaustralia@pride-mobility.com.au
Internet: www.pridemobility.com/international/Australia/australia.asp

Belgien
Mobile Belgium
Tel.: +32 (0)50 31 79 19
Fax: +32 (0)50 31 10 26
E-post: info@mobilescooter.be
Internet: www.mobilescooter.be

Danmark
Huvudkontor/Jylland:
Medema Danmark A/S
Tel.: 70 10 17 55
Fax: 97 18 88 35 
E-post: info@medema.com
Internet: www.medema.dk

Danmark
Själland:
Medema Danmark A/S
Tel.: 70 10 17 55 
Fax: 56 64 33 88 
E-post: info@medema.com
Internet: www.medema.dk

Danmark
Fyn:
Medema Danmark A/S
Tel.: 70 10 17 55
E-post: info@medema.com
Internet: www.medema.dk

Finland
Respecta OY
Tel. Service:  +358 (0 )207649748  
E-post :  myynti@respecta.fi
Fax: +358  ( 0 )207649735
Tel. Underhåll - Delar och Service: +358 ( 0 )207649747 
E-post : huolto@respecta.fi

Frankrike
ICARE
Tel.: +33 (0)1 60 78 94 84
Fax: +33 (0)1 69 13 09 78
E-post: icarejmb@wanadoo.fr
Internet: http://www.icare-jmb.com   

Grekland
AMEASHOP
Tel.: 210 7777545
Fax.: 210 7777835
Mobil.: 6970021890
Internet: www.ameashop.gr
E-post: faidros@ameashop.gr

Island
Icepharma HF
Tel.: +354 540 8000
Fax: +354 540 8001
E-post: icepharma@icepharma.is
Internet: www.icepharma.is

Italien
Comfort Online s.r.l. - Società Unipersonale
Tel.: +39 041 5461105
Fax: +39 041 5462098
E-post: info@comfortonline.it
Internet: www.comfortonline.it

Nederländerna
Richard van Seenus Nederland B.V.
Tel.: +31 (0) 36 53 20 450 
Fax: +31 (0) 36 53 21 308 
E-post: info@vanseenus.nl 
Internet: www.vanseenus.nl

Norge
Medema gruppen AS
Tel.: +47 67 06 49 00
Fax: +47 67 06 49 90
E-post: fi rmapost@medema.no
Internet: www.medema.no

Polen
J.A.S.
Tel.: +48 667 432 282, +48 605 674 017 
Fax: +48 33 810 54 58
E-post: biuro@jas-bielsko.pl
Internet: http://jas-bielsko.pl/

Schweiz
Degonda Rehab SA
Tel.: +41 033 345 83 00
Fax: +41 033 345 83 01
E-post: info@turbo-twist.ch
Internet: www.turbo-twist.ch

Internationella adresser
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Spanien
Assessorament I Mobilitat. S.L.
Tel.: +34 93 666 55 23 
Fax: +34 93 666 88 85 
E-post: info@assessoramentimobilitat.com 
Internet: http://www.assessoramentimobilitat.com 

Storbritannien
Active Mobility
Tel.: +(44) 0135 77 44 22
Internet: www.active-mobility.co.uk

Storbritannien
Mini Crosser Ltd
Tel. Sales: +(44) 0800 043 0029
Tel. Service & garanti: +(44) 0800 169 9588
E-post: sales@mini-crosser.co.uk 
Internet: www.mini-crosser.co.uk

Sverige
Minicrosser AB
Tel.: (+46) 303 245 200
Fax: (+46) 303 245 228
E-post: info@minicrosser.se
Internet: www.minicrosser.se

Tyskland 
Baden Württemberg Bayern
Draisin GmbH 
Tel.: (+49) 0 78 41 66 77 0
Fax: (+49) 0 78 41 66 77 88 
E-post: info@draisin.com
Internet: www.draisin.com/

Tyskland
Baden Württemberg
Elofahr Palm
Tel.: +49 07225 918 831
Fax: +49 07225 988 070
Mobil: +49 0171 314 7726
E-post: uwepalm@web.de 

Tyskland
Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen, Brandenburg und Sachsen
Conze Elektro-Mobile 
Tel.: +49 030 6789 7969 
Fax: +49 030 6789 7968 
E-post: info@elektro-mobile.de 
Internet: www.elektro-mobile.de 

Tyskland
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Unterfranken
Beromobil GmbH
Elektromobile Treppenlifte
Tel.: +49 06123 - 60 57 22
Fax: +49 06123 - 60 57 23 
E-post: info@beromobil.de
Internet: www.beromobil.de 

Tyskland
Schleswig-Holstein, Niedersachen und Nordrhein 
Westfahlen
Wiggers GmbH - Reha / Rollstuhl Werkstatt
Tel.: (+49) 0441 36 111 302
Fax: (+49) 0441 36 111 309
E-post: wiggers.gmbh@ewetel.net
Internet: www.minicrosser.info; www.ot-wiggers.de 

USA/Kanada
Pride Mobility Products Corp.
Tel.: +1 800 800 8586
Fax: +1 800 800 1636
Internet: www.pridemobility.com
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