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Monteringsanvisning  M-127-3-165  1 av 2 Version 1.0.0/04-2013

Minicrosser AB SE

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.

Ta bort ventilhatten och 
använd en skruvmejsel 
eller likanden för att öppna 
ventilen så att luften 
släpps ut. 

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.

Det fi nns en risk för 
sprängning av fälgen, om 
de två fälgdelarna tas isär 
med luft i däcket.



Monteringsanvisning  M-127-3-165  2 av 2 Version 1.0.0/04-2013

Minicrosser AB

Avmontera fl änsen med 
de 5 skruvarna. (unbrako 
5mm)

Byt ut eller laga slangen.
Kontrollera att det 
inte fi nns smuts eller 
främmande föremål i 
däcket innan slangen 
läggs på plats. Pumpa i 
lite luft, men fyll det inte 
helt ännu.  

Montera på fl änsen igen. 

Pumpa hjulet till rätt 
däcktryck. (se teknisk 
data)

Montera på hjulet på Mini 
Crossern igen. 

KOM IHÅG!
Fjäderbrickorna mellan 
skruvarna och hjulfälgen. 



M8 x 30

M8 x 35

Monteringsanvisning  Höftbälte  1 av 1 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB SE

Höftbälte / rullbälte

Höftbälte / rullbälte-set Avlägsna skruven här.
Tänk på att låsdelen är förd igenom öppningen, för
att komma så tätt som möjligt inpå brukaren.

Skruv M8 x 30 med bricka och distansbit används för 
att sätta fast bälteslåset.

På andra sidan av stolen. Avlägsna skruven här

Skruv M8 x 35 med bricka och distansbit används för 
att sätta fast bältet. Bältet förs igenom öppningen här 
för at komma så nära brukaren som möjligt.

Bältet är ett rullbälte. Det fungerar på samma sätt
som selarna i en bil.



Monteringsanvisning M-127-06-002  1 av 3 Version 1.0.1/2012 

Minicrosser AB

Kryckkäpphållare dubbel

När beslaget på kryckkäppshållaren sitter 
monterat åt vänster, sett bakifrån, skall 
kryckkäppshållaren monteras på höger sida 
av Mini Crossern

När beslaget på kryckkäppshållaren sitter 
monterat åt höger, sett bakifrån. skall 
kryckkäppshållaren monteras på vänster sida 
av Mini Crossern

Demontera plastpropparna i c-skenans 
ytterkanter och därefter demontera 
gummilisten från c-skenan.



Monteringsanvisning M-127-06-002  2 av 3 Version 1.0.1/2012 

Minicrosser AB

Lossa på de fyrkantiga ankarmuttrarna så 
att de kan skjutas in i c-skenan.

Montera den yttre ankarmuttern så nära 
c-skenans ytterkant som möjligt och dra 
åt skruvarna.

Tillpassa längden på gummilisten och 
återmontera den i c-skenan.

Återmontera plastpropparna i c-skenans 
ytterkanter.



1

Monteringsanvisning M-127-06-002  3 av 3 Version 1.0.1/2012 

Minicrosser AB

Reservdelar

Pos Art. nr. Beskrivning Antal
1 M-127-06-005 Övre delen för kryckkäpphållare 1



Monteringsanvisning  M-127-06-117  1 av 1 Version 1.0.1/11-2011 

Minicrosser AB

Forhöjd fotplatta på M1-3W

Montering

SE



2 4 6

7

8

12

1

9

11 4 310

5

Monteringsanvisning  M-127-06-120  1 av 2 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Förlängt fotstöd 

SE

Pos Beskrivning  Antal
1 Förlängt fotstöd vänster 1
2 Beslag till förlängt fotstöd, vänster 1
3 M8 låsmutter  FZB 2
4 8mm bricka  (A2) 4
5 8mm fjäderbricka  (A2 - DIN 128) 2
6 M8 x 25 ch (A2) 2
7 M5 x 20 rh (A2) 2
8 5mm bricka  (A2) 2
9 3M safety walk 1
10 Distansstycke, HDPE Ø15/8 x 5 2
11 M8 x 35 rh (A2) 2
12 M5 låsmutter  FZB 2



6 5 2
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Monteringsanvisning  M-127-06-120  2 av 2 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Pos Beskrivning  Antal
1 Förlängt fotstöd höger 1
2 Beslag till förlängt fotstöd, höger 1
3 M8 låsmutter  FZB 2
4 8mm bricka  (A2) 4
5 8mm fjäderbricka  (A2 - DIN 128) 2
6 M8 x 25 ch (A2) 2
7 M5 x 20 rh (A2) 2
8 5mm bricka  (A2) 2
9 3M safety walk 1
10 Distansstycke, HDPE Ø15/8 x 5 2
11 M8 x 35 rh (A2) 2
12 M5 låsmutter  FZB 2



Monteringsanvisning  T-127-06-103  1 av 1 Version 1.0.1/11-2011 

Minicrosser AB

Amputationsbenstöd på Ergo Standard

Montering

SE



421

3

Monteringsanvisning M-127-06-108  1 av 2 Version 1.0.0/05-2012 

Minicrosser AB SE

Pos Art. nr. Beskrivning Antal
1 SR-03270 M8 x 50 rh A2 2
2 SR-03926 Avståndsstycke, HDPE Ø15/8 x 5 2
3 T-127-06-205 Benstöd utan konsol 1
4 T-127-6-025 Konsol till benstöd 1

Benstöd 3W H + V 



Monteringsanvisning  M-127-06-108  2 av 2 Version 1.0.0/05-2012 

Minicrosser AB

Benstöden kan justeras i höjd, vinkel
och avstånd till sätet.

Fram / tillbaka (avstånd till säte)

Vinkel

Upp / ned



Monteringsanvisning  SR-05206 -SR-05207  1 av 1 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Backspegel 

SE

Tag gummitätningen av spegelfästet på styret. Vräng gummi tätningen och klipp bort mittappen.

Sätt tillbaka gummitätningen. Spegeln skruvas på.Innan den skruvats I botten, skall 
man hitta en lämplig placering. I den placeringen dras 
kontramuttern åt. 

Kontramutter.

Tryck ned plasthylsan.



Monteringsanvisning  M-127-02-005  1 av 4 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB SE

El-sitslyft

El-sitslyft set. Lyft av sätet. Tänk på att stå rätt med ryggen, då sätet 
är tungt.

Skruva av fi ngerskruven och lyft av batterikåpan. Montera av sitstolpen.Skruva ut de två skruvarna här 
och tre stycken under ramen. 

Under ramen skall tre skruvar skruvas ut för att 
sitstolpen skall vara lös.

Montera av den manuella höjdspärren.



1

2

1

3

4

2

Monteringsanvisning  M-127-02-005  2 av 4 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Montera switchen i de förborrade hålen. El-motorn sätts på plats uppifrån..

Slitsen (pos 1) skall passa staget  (pos 2).

Pos 1 och 2: Skilj laddkontakten och montera dessa 
emellan.
Pos 3: Finn den enda 2-poliga fria kontakten och 
förbind med denna.
Pos 4: Monteras med kabeln upp till kontakten.

Pos 1 och 2 Monteras på laddkontakten.

Sitsstolpen återmonteras.



Monteringsanvisning  M-127-02-005  3 av 4 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Pos 3 Monteras med lös 2-polig kontakt. Pos 4 placeras nära sitsstolpen så att den kan nås 
under sätet.

Montera tillbaka batterikåpan och se till att kontakten 
går att nå.

Sätt tillbaka sätet. Tänk på att stå rätt med ryggen, då 
sätet är tungt.

Skruva ur den yttersta skruven på armstödsplattan och 
pressa in två buntband för fastsättning av kabel.

Kontaktboxen monteras.



Monteringsanvisning  M-127-02-005  4 av 4 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Innan vippkontakten monteras, så kontrollera att ned 
blir ned och upp blir upp när vipp kontakten regleras.

Kontakten monteras med gummibälg och mutter.

Kabeln spänns fast med buntband. Se till att kabeln 
inte blir så kort att armstödet inte går att fälla upp och 
ned.

Sätt ihop kontakten från vippkontakten med kontakten 
under sätet. Kontrollera att sätet fungerar som det 
skall.

Kontrollera 
kabellängden 
här



Monteringsanvisning  M-127-07-045  1 av 4 Version 1.0.0/04-2012

Minicrosser AB SE

El-sitsglidning fram/tillbaka

Lyft av sätet. Tänk på att stå riktigt med ryggen, då
sätet är rätt tungt.

Skruva av  fi ngerskruven och montera av batterikåpan..

• Avmontera hättan
• Avmontera muttern
• Sätt kabelskon in över skruven
• Montera muttern igen
• Montera ”klipsen” på batteriet igen
• Montera hättan igen

Den medföljande kabeln  till el-sitsglidning fram/tillbaka.

Kabelskon träs igenom vid bottenramen
här, och  ut till batterierna. Sticket placeras tätt vid
sittstolpen så det är lätt tillgängligt, när sätet med
actuator skall monteras.

Stick



Monteringsanvisning  M-127-07-045  2 av 4 Version 1.0.0/04-2012

Minicrosser AB

Avmontera sätet och sätesunderdelen. Avmontera glidskenan med handtaget för manuell 
fram/tillbaka.

Montera medföljande glidskena utan handtag. Montera sätesunderdelen till El-sitsglidning  fram/
tillbaka..

-  Skruva skruvarna på utan att spänna dem.
-  Kör ett par gånger fram och tillbaka helt ut i 
   ytterställningarna på glidskenorna och se efter att de 
   kör lika.
-  Spänn därefter skruvarna hell.

Montera  beslaget till actuatoren M8 x 50



Monteringsanvisning  M-127-07-045  3 av 4 Version 1.0.0/04-2012

Minicrosser AB

Montera  beslaget till actuatorens andra ände på
Sätesunderdelen. med M8 x 20.

Montéra actuatoren med beslag. Fastgörs med
M8 x 16

Montera actuatorens andra ände med M8 x 35 Sätt sätet på fordonet och sätt i kontakten.
Kontrollera  att sätet kan köra fram/tillbaka.

Tag av sätet från fordonet igen, och montéra 
sätesdynan – 

och montera el-boxen på träplattan. Stripa upp 
ledningarna.



Monteringsanvisning  M-127-07-045  4 av 4 Version 1.0.0/04-2012

Minicrosser AB

Avmonerar den översta skruven på armstödet och 
pressa 2strips in till uppstripningen av kabeln.

Kontaktboxen monteras.

Innan kontakten monteras i boxen, kontrollera då att
ner = framåt och upp = tillbaka.

Kontakten monteras med gummibälg och omlöper.

Kabeln stripas upp. OBS!: ge nog kabel till att
Armlstödet  kan föras ohindrat  upp och ned innan  det 
stripas.

Montera sticket under sätet med sticket från kontakten.
Kontrollera att el-sätet fungerar som det ska.

Kontrollera 
kabellängd 
här



Monteringsanvisning  M-127-07-060  1 av 3 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB SE

El-sitsvridning

Lyft av sätet. Tänk på att stå rätt med ryggen, då sätet 
är tungt.

Skruva av fi ngerskruven och lyft av batterikåpan.

• Ta av hättan
• Avmontera mutter
• Sätt kabelskon på skruven
• Montera muttern igen
• Sätt tillbaka batteriklämman på batteriet 

igen
• Sätt tillbaka hättan  igen

Den medföljande kabeln är till el-vridningen.

Kabelskorna dras in vid ramen och ut till batterierna.
Stickkontakten placeras nära sittstolpen så den är lätt 
tillgänglig när sätet med actuatorn skall monteras.

Stickkontakt



Monteringsanvisning  M-127-07-060  2 av 3 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Montera av bottenplattan. Montera bottenplattan till el-sitsvridningen.

-  Sätt dit muttrarna utan att dra dem.

-  Kör ett par gånger med sitsglidningen, fram och 
   tillbaka, helt ut till ändlägena och se till att den löper 
   riktigt.

-  Dra därefter muttrarna helt..

Byt ut sitsröret till det medskickade. Dra det upp och 
ner så att det fastnar i ett hål.

Montera kontakten under sätet med kontakten från 
batterierna. Kontrollera att el-sätet vrider som det skall.

Montera el-boxen på träplattan. Fäst kablarna med 
buntband.



Monteringsanvisning  M-127-07-060  3 av 3 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Avmontera den yttersta skruven under armstödsdynan 
och pressa in två buntband för fäste av kabel.

Kontaktboxen monteras.

Innan kontakten monteras i boxen, konrollera att 
vipparmen går åt önskat håll.

Kontakten monteras  med gummibälg och muttern.

Kabeln strippas åt med buntband. Var noga med att ge 
kabel när den fästes, så att armstödet kan fällas upp 
och ned utan problem.

Montera kontakten under sätet med kontakten från 
vippkontakten. Kontrollera att sätet fungerar som det 
skall.

Kontrollera 
kabellängden 
här



Monteringsanvisning  5-127-07-703  1 av 1 Version 2.0.1/11-2011 

Minicrosser AB

Elektrisk sitsvridning

Från höger till vänster

SE

• Lyft säte
• Vänd sätet 90 ° i pilens riktning
• Fäst sätet igen

Elektrisk sitsvridning standard till höger.

Elektrisk sitsvridning till vänster.



Monteringsanvisning  SR-04803  1 av 3 Version 1.0.0/04-2013

Minicrosser AB SE

Utbyte av elektronikbox

Montera av säte och batterikåpa. Montera av + polen på det ena batteriet

Demontera den ena ändproppen och 
lossa gummilisten. Lossa de tre bultarna 
som håller bakplattan.

Lossa kontakterna så att bakplattan blir 
fri.

Montera av batterikablarna Montera av kåpan



Monteringsanvisning SR-04803  2 av 3 Version 1.0.0/04-2013 

Minicrosser AB

Lossa kontakterna från motorn. Nu kan elektronikboxen skruvas loss 
och bytas ut.

Återmontera ny elektronikbox och 
montera skruvarna.

Montera kontakterna från motorn. När 
kåpan skall monteras fast igen var 
uppmärksam på att du inte skadar några 
kablar.

Kontakterna från batteriet återmonteras, 
men inte hårt.

Dras med moment 5,5



Monteringsanvisning  SR-04803  3 av 3 Version 1.0.0/04-2013

Minicrosser AB

+ polen monteras igen, kontrollera att 
elektroniken fungerar.

Bakplattan och kontakterna 
återmonteras.

Gummilist och ändpropp återmonteras. Batterikåpan återmonteras.

Sätet återmonteras.



Monteringsanvisning  T-127-5-002  1 av 2 Version 1.0.0/04-2013 

Minicrosser AB SE

Byte av kretskort M1

Stäng av scootern genom att vrida av 
nyckeln. Montera av skyddskåpan.

Montera av eventuella sidospeglar,eller
gummipluggen på båda sidor.

Klipp stripen, så det blir lättare att
arbeta med kablarna.

Ta av kontakten till gasreglaget, samt 
övriga kontakter på kortet.

Ett löst kretskort.Kretskortet frigörs genom att skruva av 
de två muttrarna.



Monteringsanvisning  T-127-5-002  2 av 2 Version 1.0.0/04-2013 

Minicrosser AB

Styrhuvud utan kretskort. Montera ett nytt kretskort.

Montera ihop gaskontakterna igen. Alla kontakter monteras på kretskortet 
igen. Kontakterna är märkta med 
nummer som passar till nummer på 
kretskortet. Kablarna stripas igen. 
Vrid  nyckeln till 1 och kontrollera att 
elektroniken fungerar.

Montera skyddskåpan igen. Eventuella sidospeglar, eller 
gummipluggen återmonteras.



Monteringsanvisning  M-127-3-016  1 av 2 Version 1.0.0/04-2013

Minicrosser AB SE

Byte av instrumentpanel m/display M2

Stäng av scootern genom att vrida av 
nyckeln. Montera av skyddskåpan.

Montera av instrumentpanelen.

Ta loss bygeln som håller huvudkabeln 
på plats.

Ta av kontakten till gasreglaget, samt 
övriga kontakter på kortet.

Instrument panelen byts ut. Koppla in alla kontakter igen. Vrid 
nyckeln till 1, starta scootern och 
kontrollera att elektroniken fungerar.



Monteringsanvisning  M-127-3-016  2 av 2 Version 1.0.0/04-2013

Minicrosser AB

Styrhuvudet och skyddskåpan monteras 
igen.



Monteringsanvisning  T-127-06-574  1 av 2 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Montering av fotgaspedal

SE

Komplett fotgaspedal. Öppna manöverpanelen för att ansluta 
framåt-/bakåtkontakten.

Skär hål för framåt-/bakåtkontakten. Anslut framåt-/bakåtkontakten till kontakt 
nr 2.

Fotgaspedalen kan placeras på höger 
eller vänster sida, eller på mitten. 
Programmeringen ändras till ”Single 
ended”.

Framåt-/bakåtkontakten monterad på 
panelen.



Monteringsanvisning  T-127-06-574  2 av 2 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Fotgaspedal för framåt/bakåt. Kan 
placeras på höger eller vänster sida, 
eller på mitten. För denna pedal ska 
programmeringen vara ”Wig Wag”.

När monteringen slutförts, slå på skotern och kontrollera 
att magnetbromsen klickar när gasreglaget aktiveras. När 
gasreglaget släpps igen, ska skotern inte kunna rubbas.



Monteringsanvisning  M-127-06-116  1 av 2 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Montering av fotgaspedal M2

SE

Komplett fotgaspedal. Avgör var gaspedalen ska monteras. 
Borra ett 13 mm hål för pedalens 
kabel. För igenom den medföljande 
gummigenomföringen.

Gaspedalens kabel dras genom 
hålet och upp vid styrstången. Den 
medföljande kontakten monteras så som 
visas ovan.
Skoterns uttag (nr. 4) för gaspedal dras 
fram (ligger under den främre skärmen) 
och monteras med gaspedalen.

Kontakten för gas i styrningen spärras.



Monteringsanvisning  M-127-06-116  2 av 2 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Använd de medföljande skruvarna för att 
skruva fast gaspedalen.

Ändra programmeringen från wigwag 
till single-ended-styrning. Se avsnittet: 
Programmering, teknikermeny.

Gaspedal, framåt och bakåt. Kan 
placeras till höger, vänster eller i mitten. 
Monteras enligt beskrivningen på 
föregående sida. 

Programmeringen ska vara ”wigwag”.

När monteringen slutförts, slå på skotern och kontrollera 
att magnetbromsen klickar när gasreglaget aktiveras. När 
gasreglaget släpps igen, ska skotern inte kunna rubbas.



Anslutning av två gasreglage samtidigt.

Kan vara:
• Standardgasreglage höger och vänster (wig-wag).
• Vridgasreglage höger och vänster (single-ended).
• Vridgasreglage och fotgaspedal (single-ended).

Gemensamt för alla är att man använder en omkopplare för att 
välja den man ska köra med.

Montering av omkopplare.

Borra ett 6,8 mm stort hål som bilden 
visar.

Montera av instrumentpanelen.

Montera av standardgasreglaget. Avlägsna han-kontakten från kontakten.

Monteringsanvisning  T-127-05-005  1 av 2 Version 1.0.0/02-2013 

Minicrosser AB

Montering av gasreglagekontakt M1

SE



Montera de två gasreglagen. Gasreglagekabel.

Montera kontakten så att den pekar åt 
rätt håll.

Montera instrumentpanelen. Undvik att 
klämma/sträcka ledningarna.

Slå på skotern och kontrollera att magnetbromsen klickar när 
gasreglaget aktiveras. 

När gasreglaget släpps igen, ska skotern inte kunna rubbas.

Monteringsanvisning  T-127-05-005  2 av 2 Version 1.0.0/02-2013

Minicrosser AB



Monteringsanvisning  T-127-05-005  1 av 2 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Montering av gasreglagekontakt M2

SE

Anslutning av två gasreglage samtidigt.

Kan vara:
• Standardgasreglage höger och vänster (wig-wag).
• Vridgasreglage höger och vänster (single-ended).
• Vridgasreglage och fotgaspedal (single-ended).

Gemensamt för alla är att man använder en omkopplare för att 
välja den man ska köra med.

Montering av omkopplare.

Ta bort de fyra skruvarna som håller fast 
manöverpanelen.

Ta tillfälligt loss kontakten på sidan så 
man inte slår till den med borret.

Borra ett hål som är 6,5 mm. Placeras 
enligt bilden.

Montera tillbaka kontakten.



Monteringsanvisning  T-127-05-005  2 av 2 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Montera gasreglageskabeln. Gasreglagekabel.

Montera kontakten så att den pekar åt 
rätt håll. Montera instrumentpanelen. 
Undvik att klämma/sträcka ledningarna.

Displayen kommer nu att visa BAK 
nere i vänster hörn. Använd knappen 
därunder för att slå om till BAK.

Slå på skotern och kontrollera att magnetbromsen klickar när 
gasreglaget aktiveras. 

När gasreglaget släpps igen, ska skotern inte kunna rubbas.

Kontrollera att skotern kör baklänges när man trycker på BAK.



Monteringsanvisning  T-127-06-110/111  1 av 3 Version 1.0.0/04-2012 

Minicrosser AB

Montering av höger och vänster 
vridgasreglage 

SE

Sats till vänster vridgasreglage. Sats till höger vridgasreglage.

Montera av plastkåpan. Ta bort gummipluggen.

Ta bort handtaget. Montera av potentiometern.
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Minicrosser AB

Kontakt och plugg monteras i hålet. Montera vridgasreglaget på styret.

Dra åt skruvarna. Anslut drivgasreglaget till den 3-pols-
kontakt som standardpotentiometern var 
ansluten till. 

Montera framåt-/bakåtkontakten. Anslut till kontakt nr 2 på kretskortet. 
Montera de små crimpsen i kontakten, så 
att färgerna mittemot varandra matchar.  
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Minicrosser AB

Montera kontakten och placera 
klistermärket som bilden visar.

Slå på skotern och kontrollera att magnetbromsen klickar när 
gasreglaget aktiveras. 

När gasreglaget släpps igen, ska skotern inte kunna rubbas.

För att bibehålla styrets vattentäthet är det viktigt att nya 
pluggar monteras i hålen för sidospeglarna. Använd några 
droppar snabbtorkande lim.

Programmeringen ändras till ”Single-ended” via SP1, SP2 eller dator. Se separat 
beskrivning för programmering.
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Minicrosser AB

Montering av drifttidsmätare

SE

Montera av styrstångens plastkåpa. Byts mot en plastkåpa med monterad 
timmätare. 

Ansluts till kontakt nr 6. Montera 
plastkåpan. Se till att inga kablar 
kommer i kläm.

Panel med timmätare.

Slå på skotern och kontrollera att magnetbromsen klickar när 
gasreglaget aktiveras. När gasreglaget släpps igen, ska skotern 
inte kunna rubbas.
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Minicrosser AB SE

Tuta till blinkers - monteringsset.

Klipp den gröna ledningen från höger 
blinkers, och den vita ledningen 
från  vänster blinker, och en av de blå 
ledningarna som en delad minus.

Förbind ledningarna med de medföljande 
klipsen. Pressafast med en tång.

Tänk på att ledningarna skall fastgöras 
med medföljande strips.

Montering av Tuta till blinkers
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Minicrosser AB SE

Syrgashållare 

Ta av ändproppen. Använd eventuellt en skruvmejsel 
för att lossa den.

Dra ut gummiremsan ur C-skenan.

De medföljande glidmuttrarna körs in i c –skenan. Fäst därefter syrgashållaren med de medföljande 
skruvarna. Innan skruvarna dras åt, skjut hållaren till 
önskad plats.

Gummiremsan tillpassas i längd på båda sidor om 
syrgashållaren. 
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Minicrosser AB

Sätt tillbaka ändpropparna.Baksidan av gummiremsan klipps av ca, 5mm. Detta 
för att få en snygg avslutning.

Varianter av Syrgashållare

T-127-06-588SV T-127-06-589SV
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Minicrosser AB SE

Rollator / rullestolshållare 

Ta av ändproppen. Använd eventuellt  en skrvmejsel 
för att lossa den.

Dra ut gummiremsan ur C-skenan.

De medföljande glidmuttrarna körs in i C-skenan. 

Rollatohållaren skruvas fast med de medföljande 
skruvarna och placeras på mitten av skenan.

Gummiremsan tillpassas i längd på båda sidor av 
rollatorhållaren..
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Minicrosser AB

Baksidan av gummiremsan klipps av ca, 5mm. Detta 
för att få en snygg avslutning.

Sätt tillbaka ändpropparna.
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Minicrosser AB

Korg för bakmontering

SE
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Minicrosser AB



4 mm

4 mm

No. : M-127-06-164
V : 6,4 L

 : 15 kgkg

Mounting instruction M-127-06-164  1 of 1 Version 1.0.0/12-2012 

Medema Production A/S
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Minicrosser AB

Ergo Standard

Justering

SE

Min 2 cm.
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Minicrosser AB

Nackstöd på Ergo Standard

Montering och justering

SE

Klipp hål här
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Minicrosser AB

Montering av Armstöd 

SE



5 
cm

5 
cm

M-127-6-906  1 / 2 1.0.0/02-2013 

3W

M-127-6-906

M-127-6-907
 ∑ 10 cm

M-127-6-907



5 
cm

5 
cm

M-127-6-906  2 / 2  1.0.0/02-2013 

M-127-6-908

M-127-6-909
 ∑ 10 cm

M-127-6-909

4W
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Minicrosser AB

Monteringsanvisning Tippskyd 
Minicrosser M-Maxx

SE

Montera tillfälligt av dessa två 
skruvar.



Monteringsanvisning  M-127-02-030  2 av 3 Version 1.0.0/03-2012

Minicrosser AB

Montera tippskydd enligt anvisning på bild. Använd de medföljande 
skruvarna.

Sätt tillbaks de två skruvar som togs av initialt. 
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Minicrosser AB

Pos. Art. nr. Benævnelse Antal
1 M-127-2-100 Hållare för tippskydd 1
2 SR-00202 M10x35 insexbult FZB 4
3 SR-00345 10 Bricka A2 12
4 SR-00575 10 Låsmutter A2 4
5 SR-03326 Bussning till stödhjulet 2
6 SR-01787 Tipp hjul 2
7 SR-04389 10x65, Skruv 8.8 FZB, DIN 931 2
8 SR-00131 M10 Låsmutter 2

1

2 3 4

5 67

8

3

3

4

3



Monteringsanvisning  P9-0170  1 av 4 Version 1.0.0/03-2012 

Minicrosser AB

Eftermontering av tippskydd till M-modell

SE

Transaxeln skall lossas på, men inte 
avmonteras. Lossa bara den ena skruven på 
höger sida, men bägge på vänster sida.

Bakdelen på scootern lyfts med domkraft 
eller liknande. Var noga med att scootern står 
stadigt. Ta av bägge bakhjulen.

Förutom de synliga skruvarna på bilden, 
används 2 muttrar, 2 spännbrickor samt en 
distansbricka på varje sida.

Tippskyddset. Observera att det 
används en skruv med kullrigt 
huvud på vänster sida på grund av 
bromsskivan till handbromsen.



1 2 3 4
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Minicrosser AB

Vänster sida.För att placera tippskyddet är det nödvändigt att 
lyfta lite på transaxeln på vänster sida. 

1 Insex nyckel stl. 6
2 Spärrn yckel stl. 6mm
3 Insex nyckel stl. 5
4 Fast nyckel stl. 13 mm

Verktyg för montering av tippskydd.

Höger sidaKullrig skruv – bricka – låsmutter

Skruv

Bricka

Distansbricka

Bricka

Låsmutter
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Minicrosser AB

Drag fast den kullriga skruven med insexnyckel 
stl. 5

Drag fast skruvarna på tippskyddet med 
insexnyckel stl. 6

Transaxelns bultar sätts tillbaka på bägge sidor 
och spänns därefter.

Lyft bakdelen tillräckligt för att få fastnyckeln 
på plats för mothåll vid åtdragning. Den fasta 
nyckeln är en anpassad 17mm(*).

Fastspänning
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Minicrosser AB

Hjulen återmonteras. Tippskydden är nu färdigmonterade.

(*) Den fasta nyckeln är en 17mm som 
är slipad på bägge sidor för att ta bort 
rundningen.

Slipad
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Minicrosser AB SE

Blinkers motstånd – M-Joy 

Montera av framskärmen

Blinkers-
kontak

Blinkers-
kontak
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