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Inledning
Denna manual innehåller anvisningar om hur rullstolen Mini
Crosser M1-modellen ska servas.
Servicemanualen är ett komplement till reservdelskatalogen och
bruksanvisningen.
Mini Crosser M1-modellen 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.
Om du vill ha hjälp med felsökning står Minicrosser alltid till ditt
förfogande med assistans över telefon. Om du antar att felet är
elektriskt och leder till att skotern inte går att köra, kommer du
ombedas att uppge felkoden. Den visas i batteriindikatorn på
instrumentpanelen. Läs om detta i avsnittet Felsökning.
Du bör dessutom ha skoterns serienummer i beredskap
närhelst du kontaktar Minicrosser AB.
Om du har frågor som inte besvaras i denna manual är du alltid
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 eventuella tryckfel och ändringar i
specifikationer.
Mini Crosser förbehåller sig dessutom rätten att uppdatera
servicemanualen i takt med eventuella ändringar eller
förbättringar av produkten.
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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 M-modell är avsedd för en person som väger
max. 175 kg Kan som standard levereras i HD-version, för
personvikt på maximalt 250 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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Säker service
•

För att undvika personskador på såväl tekniker som efterföljande
brukare av skotern är det viktigt att man bekantar sig med
produkten innan man utför något servicearbete på den.

•

Observera särskilt:

•

Mini Crossern SKA stängas av med huvudbrytaren. Om det är
fråga om service på elektriska delar SKA även plus-polen på
batteriet monteras bort.

•

Om du genomför mätningar av spänningen i samband med
felsökning bör du vara mycket uppmärksam på att inte kortsluta
enheten.

•

Var mycket uppmärksam så att du inte kortsluter batteripolerna.

•

Se upp så att du inte tappar eller utför felaktiga lyft av tunga delar
som t.ex. säte, batterier och motor.

•

Se till att det ena bakhjulet inte har markkontakt, för att säkerställa
att skotern inte kör iväg under reparationsarbetet.

•

Använd verktyg som är i professionellt skick.

•

På ställen där fästmuttrar har använts SKA du använda NYA
fästmuttrar när skotern monteras ihop igen.

•

Var noga med att montera nya buntband på samma sätt som de
satt förut. Kontrollera att inga kablar kan komma i kläm vid de
rörliga delarna. De får inte heller sticka ut så att något kan fastna
i dem.

•

Avsluta varje servicetillfälle med att kontrollera att produkten är i
körklart skick:
- att alla kontakter sitter korrekt monterade.
- att alla mekaniska delar sitter ordentligt fastspända.
Slå på skotern och kontrollera
- att magnetbromsen klickar när gasreglaget aktiveras. När
gasreglaget släpps igen ska skotern inte kunna rubbas.
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Verktygslista
Du behöver följande verktyg för att utföra servicearbete på
skotern:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Segerringstång
Insexnycklar
Hylsnycklar 7–17 mm
Fasta nycklar 7–17 mm
Torx- och stjärnskruvmejslar 10/15/20/25
Spetstång
Avbitartång
Plasthammare
Dornar
Hobbykniv
Stålborste
Papegojtång
Kabelskalare
Kabelskotång
Tång till Molex 5556/5558 crimps
Popnittång
Små buntband
Multimeter
Batteritestare
Däcktrycksmätare
Pump med autoventil
Syrafri olja och smörjmedel
Locktite 406 / 603
Buntband
Dator
Datorprogrammeringspaket för S180
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Förvaring
Mini Crossern är avsedd att kunna användas i alla väder.
Förvaring och uppladdning bör dock ske under tak och vid
temperaturer över 0° C. Dessutom ska laddaren även stå torrt.
Om skotern ska stå still under längre tid rekommenderar
vi att däcken skyddas genom att skotern pallas upp. Vi
rekommenderar även att skotern täcks över som skydd mot
damm, smuts och solljus.

Rengöring
Rengör Mini Crossern med en fuktig trasa, eventuellt med lite
urvridet rengöringsmedel. Plastskärmarna kan putsas upp med
vanlig fönsterrengöring eller bilvax.
Obs!
Användning av högtrycksspruta eller vattenslang kan förorsaka
skador på Mini Crosserns elektronik.
Mini Crosseren skall stå på plant underlag för att torka. Den
skall stå inomhus och kan med fördel stå i ett värmerum.
Temperaturen får inte överstiga 50°.
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Försäkran om överensstämmelse
Medema Production AB förklarar härmed att:
Fordon:

Mini Crosser

Användning:
		

(Föreskriven användning enligt
bruksanvisningen)

Typnr:

M1

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 AB

Adress:

Bultgatan 28, S-442 40 Kungälv

Telefon/fax

(+46) 303 245 200

Datum: 2010-04-12

Underskrift: _____________________
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Underhåll
Dagligen:
•

Testa belysning och blinkers innan skotern används i mörker eller
vid nedsatt sikt.

Varje kvartal:
Test av bromsar. När frikopplingshandtaget skjutits uppåt ska
Mini Crossern inte kunna rubbas.
•

Test av bromsfrikopplingsfunktion.
När bromsfrikopplingshandtaget skjutits NEDÅT ska skotern inte kunna köra
när gasreglaget aktiveras. Batteriindikatorn ska blinka felmeddelande 9.
När frikopplingshandtaget skjuts UPPÅT och skotern har varit avstängd och
slagits på, ska den kunna köra igen. Skotern ska då inte kunna rubbas.

•

Test av gasreglage.
När skotern är avstängd aktiveras gasreglaget. Under tiden sätts skotern
igång. Skotern ska nu inte kunna köras. Batteriindikatorn ska gå i vågor.
Med skotern igång aktiveras gasreglaget lite framåt. När reglaget släpps
ska skotern stanna helt och ett klick ska höras från bromsen. Skotern ska
inte kunna rubbas. Gör samma test genom att aktivera gasreglaget lite
bakåt.

•
•
•

Smörj vipparmen på frambromsnavet med syrafri olja.
Kontrollera däcktryck och däckslitage.

Årlig:
Säkerhetsmässig översyn
Mini Crosser M1-modellen 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.

Servicemanual P9-0155-S

10 av 62

Version 2.0.5/2018

Minicrosser AB

Serviceöversikt Mini Crosser M1-modell
Område

Komponent

Kontroll och åtgärd

Fjädring och hjul

Fjädring bak.

Kontrollera om skoterns bakända
hänger. Bakhjulet får inte skrapa
mot stänkskärmen när sätet
är belastat. Byt stötdämpare/
fjädrar bak vid batterierna. Se
reservdelskatalogen.
Kontrollera stötdämparna efter
oljeläckage
Kontrollera att svängarm/drivaxel
sitter ordentligt fastmonterad.
Efterspänn eller montera bultar/
muttrar.

Servicemanual P9-0155-S

Kontrollera att inga
kablar kan komma
i kläm vid de rörliga
delarna.

Sätt på buntband.

Kontrollera hjulen.

Kontrollera fastspänningen och att
fälgarna är i gott skick.

Kontrollera däcktryck
och däckmönster.

Rekommenderat däcktryck: 2,8 bar
(50 p.s.i.)
Minsta mönsterdjup för ett bra
väggrepp är ca 1 mm.
Se reservdelskatalogen för
isärtagning. OBS! Bakhjul
och framhjul på 4W SKA alltid
monteras av med hjälp av de 5
skruvarna. Lossa ALDRIG själva
flänsen med skruven i mitten. Se
reservdelskatalogen. OBS! Släpp
ALLTID ut luften ur slangen innan
ett hjul tas av!

Kontrollera att
handbromsen fungerar.

Smörj vipparmen på
bromsnavet med syrafri olja.
Justera kabellängden med
hjälp av justernippeln. Vid
förekomst av defekta delar: Se
reservdelskatalogen.

3W: Framgaffel.
Fjädring och rätlinjighet.

Kontrollera att framgaffeln fjädrar.
Är den sned?
Finns det oljeläckage?
Om det rör sig om ett fel som måste
repareras, ska hela framgaffeln och
tätningsring Ø42 - Ø20 - 10 bytas
ut. Se reservdelskatalogen.

3W: Framhjul.

Kontrollera om det finns glapp eller
slitage i kullagret.

4W: Fjädring fram.

Kontrollera att framhjulen inte stöter
mot undersidan av framskärmarna.
Kontrollera att gummidämparna
är fastmonterade. De ska
precis röra vid framaxeln. Se
reservdelskatalogen.
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Område

Komponent

Kontroll och åtgärd

Fjädring och hjul
(forts.)

Ny text från Jens Ole

Kontrollera att T-fjädringsklossen
fungerar och inte hänger.

Framhjulsupphäng.

Kontrollera att styrstänger och
styrlager är i gott skick och
ordentligt fastspända.
Kontrollera att kullagren i framhjul
och styrspindlar inte har glapp/
slitage.
Riktning av framhjul Se skiss
för korrekt hjulriktning, om sned
däckförslitning visar att det finns
behov av det.

Belysning, blinkers,
nödblinkers och tuta.

Kontrollera funktionen och att
kontakterna är i gott skick.
Vid fel på blinkers: Kontrollera
kontaktanslutningarna samt
säkringen i instrumentpanelen.
Eller byt lampa.

Täthet.

Kontrollera att kontakternas
gummiskydd är hela och i gott skick.
Kontrollera att det inte finns hål som
saknar pluggar. Eftermontera vid
behov.
Kontrollera att skylten på
instrumentpanelen sitter fast
ordentligt.

Gasreglage och
styrhandtag.

Kontrollera att gasreglagehandtaget
sitter ordentligt fastmonterat på
potentiometeraxeln.

Styrnings-/
instrumentenhet.

Funktionstest: Slå på skotern
samtidigt som gasreglaget är
aktiverat. Skotern ska inte kunna
köra. Batteriindikatorn ska gå i
vågor.
När skotern är igång aktiveras
gasreglaget lite framåt. När reglaget
släpps ska skotern stanna helt och
ett klick ska höras från bromsen.
Skotern ska inte kunna rubbas.
Gör samma test genom att aktivera
gasreglaget lite bakåt.
Potentiometer för
maximal hastighet

Kontrollera att den tänder
alla lampor när batterierna är
fulladdade. Om inga lampor tänds,
prova med en annan styrning för att
se var signalen kommer ifrån. Om
inget händer ska kretskortet bytas.
Om en enskild lampa är trasig,
beror det på en trasig diod.
Kontrollera att parametern ”True
Charge calibration” är inställd på
99m ohm. Detta ger bäst visning av
strömförbrukningen i backig terräng.
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Område

Komponent

Kontroll och åtgärd

Motor/växel/
bromsar
(transaxeln)

Slitage

Kontrollera: Att motorn går enhetligt
och jämnt. Gör den inte det, brukar
det vara motorkolen som behöver
bytas. Minsta längd på kolen är
1–1,5 cm. Se reservdelskatalogen
för byte.
Kontrollera: Slitage i bakhjulslagret
i växeln. Lyft skoterns bakända. Ta
tag om ett hjul åt gången. För det
upp och ned för att se om det finns
glapp i lagren i transaxeln. Om det
finns glapp bör hela enheten bytas.

Strömförbrukning

Strömförbrukningen vid körning på
jämn väg med 2,8 bar i däcken och
75–100 kg i sätet är:
10 km/tim = 12–15 A
15 km/tim = 17–20 A
Mät med en tångamperemätare på
en av batterikablarna.

Bromsar och frikoppling
Funktionskontroll

När frikopplingshandtaget skjutits
UPPÅT ska skotern inte kunna
rubbas. Ska kunna köras på normalt
sätt när den är igång.
När frikopplingshandtaget skjutits
NEDÅT ska skotern kunna skjutas.
Skotern ska inte kunna köra. Den
ska visa felmeddelande 9 när
gasreglaget aktiveras.
Bromsen ska kunna hålla skotern
stilla på en 15° (26 %) lutning med
75–100 kg på sätet.
Kan den inte det, ska den justeras
eller bytas, beroende på slitage.

Bromssträcka

10 km/tim - 2,0 m (9)
15 km/tim - 3,5 m (9)
Siffrorna inom parentes anger
den normala bromsparametern
som ställs in på fabriken.
Den kan ändras med en
programmeringsenhet (forward
deceleration). Se mer om detta
senare. Var uppmärksam på att
bromssträckorna inte får vara längre
än angivet, för att myndigheternas
krav ska uppfyllas.
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Område

Komponent

Kontroll och åtgärd

Styrstolpe

Glapp/slitage

Kontrollera följande:
- kardanknut
- bultar i styraxel/framgaffel
- att styrets aluminiumunderdel
sitter fast på styraxeln. (*)
Slitage/rost i styrstolpens lager. Övre
bärlager. Lager i kronrör skyddas
av tätningsringar. Om framgaffeln
går lite trögt kan tätningsringarna
smörjas med lite smörjmedel.
(*) På modeller med en 8 mm
lång skruv som går från styrets
aluminiumunderdel in i styraxeln:
Skruven kan lossna vid häftiga
vridningar/slag med styret. Detta
kan åtgärdas genom att man
borrar hål för en klämbult mellan
styraxel och aluminiumdel. Kontakta
Minicrosser AB.

Kablar

Kontrollera att kablarna inte kan
komma i kläm eller utsättas för ryck
när styret vrids och vid nedfällning
av styrstolpen.

Gasfjäder

Kontrollera:
Att styrstolpen hålls ordentligt
fastlåst av gasfjädern.
Kontrollera att det inte finns något
glapp i utlösarhandtaget och i de
skruvar/bussningar som gasfjädern
är fastmonterad med.

Tändningsnyckel/
laddningskontakt

Kontrollera att tändningsnyckeln
inte sitter löst eller glappar när den
används.
Rensa med en hårt urvriden trasa
eller tryckluft om det är smutsigt.
Om det finns ärg i kontakterna,
rensa bort den med kontaktspray
eller byt laddningskontakten.

Chassi/säte/
skärmar

Fotplatta

Kontrollera popnitarna av plast som
fotmattan är fäst med. Byt ut dem
vid behov.

Sätesstång

Kontrollera att den är ordentligt
fastspänd och i gott skick.

Säte

Kontrollera att:
Utlösarhandtaget låser fast sätet
ordentligt
Att sätet är ordentligt monterat på
sätesramen/sätesplattan.
Att sätesröret är i gott skick. Smörj
eventuellt röret med lite syrafritt
smörjmedel.
Att armstödet är i gott skick.
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Område

Komponent

Kontroll och åtgärd

Chassi/säte/
skärmar (forts.)

Skärmar

Kontrollera att plastskärmarna
är i gott skick. Delar med skarpa
och utstickande kanter bör bytas
ut. Det gäller även skärmar som
har en driftsmässig funktion, t.ex.
stänkskärmar och batteriskärm
(vatten på styrningsenheten).
Rengöring: Se avsnittet om
rengöring.

Övriga mekaniska
komponenter

Kontrollera att övriga delar är i
funktionsdugligt, gott skick.

Styrning på elpanel

Kontrollera att den är torr och i gott
skick.
Kontrollera att alla
kontaktanslutningar sitter ordentligt
monterade.

Kablar/kontakter

Kontrollera att kablarna sitter
ordentligt fastmonterade och inte
sticker ut så att de kan fastna i
något eller komma i kläm.
Kontrollera att
kontaktanslutningarna är ordentligt
låsta.

Batteriremmar

Kontrollera att de är ordentligt
fastspända.

Batterier

Kontrollera att det inte finns repor
på batterierna, att de ser fina ut
och att batterianslutningarna sitter
ordentligt fast.

Batterikapacitet

Testa kapaciteten med en
batteritestare. Visar den att nya
batterier måste monteras, se till
att dessa har en noggrannhet på
0,1 V. Smörj lite syrafri vaselin på
batteripolerna före anslutning.

Batteriladdare

Kontrollera att batteriladdaren växlar
till LADDNING på kontrollampan när
den ansluts till skotern.
Mät eventuellt laddningsspänningen
under laddning. Den ska ligga på ca
28,8 V.
Låt skotern stå på laddning över
natten. Koppla bort laddaren och
mät batterispänningen efter ca
15 min. Den ska vara ca 27,6 V för
hela batterier.
Kontrollera att skotern inte kan köra
medan batteriladdaren är ansluten.

Elektriska delar

Batterier/laddare
(se även avsnittet
om batterier)
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Felsökning
Här nedan visas en översikt över olika problem som vi tidigare
har fått frågor om. Möjliga orsaker och lösningar anges.
Problem

Möjliga orsaker

Lösning

Mini Crossern vill inte
köra.

Nyckeln är inte vriden till
startläge.

Vrid nyckeln, vänta 5 sek.
Innan gasreglaget aktiveras.

Det finns inget ljus i
batteriindikatorn.

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

Mini Crossern vill inte
köra.
Det lyser i
batteriindikatorn.

Körhastigheten är för
låg.

Körsträckan är för liten
per uppladdning.

Ladda upp batterierna.
Byt säkring.
Kontakta din återförsäljare.

Mini Crossern har varit
överbelastad.

Vänta ca 1 minut innan du
börjar köra igen. Fordonet
ska vara avstängt. (Se
sidan 10, Körning med Mini
Crosser).

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

Avaktivera handbromsen.

Hastighetsväljaren står på
långsamt.

Ändra till högre hastighet.

Elektroniken är
överbelastad.

Stanna och vänta ett par
minuter innan du startar
igen.

Det är för lite luft i däcken.

Pumpa upp däcken till rätt
tryck.

Batterierna är i dåligt skick.
Låg temperatur.

Ladda upp batterierna och
kontrollera att gröna lampor
på laddaren lyser innan du
börjar köra.

Laddaren fungerar inte.
Det är för lite luft i däcken.
Tillvägagångssättet vid
laddning är felaktigt.
Laddningslampan på
Ingen ström i kontakten.
laddaren lyser inte när
Fel på ledningen.
laddaren ansluts till elnät Fel på laddaren.
och Mini Crossern.

Kontakta leverantören.
Kontakta leverantören.
Ta ut laddningskontakten.

Kontakta leverantören.
Pumpa upp däcken till rätt
tryck.
Läs bruksanvisningen.
Anslut kontakten.
Kontakta leverantören.
Kontakta leverantören.

(Läs bruksanvisningen
till laddaren)
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Problem

Möjliga orsaker

Lösning

Kontrollampan på
laddaren, som visar att
laddningen är klar, lyser
inte även om laddaren
har laddat i 10-12
timmar.

Det har varit strömavbrott.

Anslut laddaren igen och
återuppta laddningen.

Laddaren håller på med
efterladdning.

Kontrollera igen en halvtimme senare.

Batterierna är i dåligt skick.

Kontakta leverantören.

(Läs bruksanvisningen
till laddaren)

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

Det är fel på
laddningskontakten till Mini
Crossern

Tryck in laddningskontakten
helt och återuppta
laddningen.

Säkringen på laddaren har
gått.

Kontakta leverantören.

Laddningskontakten
fungerar inte.

Kontakta leverantören.

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

Tryck in laddningskontakten
eller kontakta din
återförsäljare.

(Läs bruksanvisningen
till laddaren)
Laddarens lampas lyser
fel:
Läs bruksanvisningen till
laddaren.

Batterispänningen är för
låg för att uppladdningen
ska kunna starta.
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Om det uppstår ett elektroniskt fel på fordonet, visar batteriindikatorn vilket slags fel det rör sig om. Det är bra om du kan
ange antalet tända dioder/lampor när du kontaktar leverantören.

Servicemanual P9-0155-S

Antal lampor

Elektroniskt fel

1 lampa

Batterierna behöver laddas eller så är batterianslutningen
dålig. Kontrollera alla kopplingar mellan styrenhet och
batterier. Om allt är OK, prova med att ladda batterierna.

2 lampor

Det är dålig anslutning till motorn. Kontrollera anslutningarna
mellan motor och styrning.

3 lampor

Det är kortslutning mellan motor och en batterianslutning.

4 lampor

Används inte.

5 lampor

Används inte.

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.

7 lampor

Ett potentiometerfel har inträffat. Se till att gasreglaget är i
neutralläge när Mini Crossern startas.

8 lampor

Ett styrfel har inträffat. Kontrollera att alla anslutningar är OK.

9 lampor

Magnetbromsen har dålig anslutning. Kontrollera
magnetbromsen och anslutningen till motorn. Kontrollera att
anslutningarna till styrningen är OK.
Scootern är frikopplad eller så är frikopplingsreglaget påverkat.

10 lampor

Styrenheten har utsatts för överspänning. Detta beror oftast
på dålig batterianslutning. Kontrollera batterianslutningarna.
Det kan även bero på för hög återkoppling med fullt laddade
batterier.

Löpande ljus

Laddare är ansluten. Ta bort laddaren.
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Programmeringsenhet
Mini Crosserns köregenskaper kan i viss utsträckning ändras
med en programmeringsenhet av typen SP1B via dator och
datorprogrammeringspaketet för S180.
OBS! SP1B kan inte användas för att ändra hastigheten. Det
kan endast utföras via datorprogrammet.
Var uppmärksam på att värdena för hastighet, deceleration,
throttle gain och motor compansation, inte får ökas. De har stor
inverkan på säkerheten vid användning och för hållbarheten av
produkten.
Om man inte har fått utbildning i användning av
programmeringsenheten avråder vi bestämt att man
använder den. Körparametrar av standardtyp för de olika
skotermodellerna finns på nästa sida.
På vår hemsida finns de senaste standardparametrarna, gå in
på: www.minicrosser.dk
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Programmering via dator
Det finns två olika versioner av datorprogrammet. En OEMversion och en återförsäljarversion. Med OEM-versionen
har man full åtkomst till alla inställningsparametrar. Med
återförsäljarversionen har man begränsad åtkomst.

Innan programmering kan
påbörjas ska den 5-poliga
kontakten som förbinder S-180
med de två termobrytarna i
transaxeln avlägsnas.

Scootern kommer att
blinka med 6 lampor i
batteriindikatorn.
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Observera att
programmeringsanslutningen
i den röda cirkeln leds ut från
S-180-styrenheten via en kort
kabel med en 4-polig Molexkontakt.
Anslut datorn via den 4-poliga
Molex-kontakten, datorkabel
och USB till seriell adapter.
Det går att köpa ett komplett paket som innehåller
datorprogrammet, kabel och USB till seriell adapter:
DATORPROGRAMMERINGSPAKET SR-03030 FÖR S-180
Detta paket är OEM-versionen och kommer inledningsvis inte
att säljas till återförsäljare. Ett annat artikelnummer kommer
senare för återförsäljarversionen.
lös kabel har artikelnummer:
SR-03028 DATORPROGRAMMERINGSKABEL S-180
Lös USB till seriell adapter har artikelnummer:
SR-03029 USB TILL SERIELL ADAPTER

Efter avslutad programmering
stängs scootern av med
nyckeln. Den 5-poliga
kontakten sätts tillbaka och
scootern kan därefter startas.
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Information om fordonet via dator
När man dubbelklickar på programikonen för S-180 kommer
följande skärmbild att visas. Tryck på ”Continue” (fortsätt) för att
gå vidare.

Den röda neråtriktade pilen berättar att programmet känner av
att en styrenhet är ansluten. För att läsa in programmet från
styrenheten: Tryck på den röda pilen.
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Om det inte är filen från styrenheten man vill läsa in utan man
vill komma åt ett program man har på datorn väljer man PC PROGRAMME
PG DRIVESistället
TECHNOLOGY
”Filer” - ”Öppna”. Välj önskat program. Tryck sedan på ”Öppna”.
Efter
ändring iALL
programmet
använder
man knappen
”Program”
Write Controller
- Downloads
the program parameter
information
into the control
system connected.
för att flytta över programmet till styrenheten.

Read Controller - Inputs all the program parameter information from the control system connected.
Preset -

Restores all program parameters to factory settings.

Timers

3.2.3 Tools

This menu contains
specificom
control
information
tools.
Information
hursystem
många
timmar
styrenheten

Välj ”Tools” - ”Timers”

varit i drift.

Följande
meddelande visas:
If the connected control system is in a tripped state then this option will display the specific trip co

Diagnostics System Log -

Displays the diagnostic Log of the connected control system. Within the window is also the optio
the Log information. For detailed information on the System Log window refer to section 4.

Timers -

Displays the connected control system’s timer information. This is in the form of an hour read out,
to the time the control system has been driven.

Controller Info -

Displays control system specific information such as the identification number.

Protect -

Allows PC Programmer to be secured using a password. Once the program has been protected
can only Open / Close , Read From / Write To and Program attached control systems.

Comms -

Allows the user to select which communication Port to attach the control system to the PC.

File Type -

Displays the format in which the file was created. ie. a Dealer or OEM Programmer.

3.2.4 Help
This menu contains specific information about the PC Programmer software.
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Write Controller - Downloads ALL the program parameter information into the control system connected.
Read Controller - Inputs all the program parameter information from the control system connected.
Preset -

Restores all program parameters to factory settings.

3.2.3 Tools

Systemlogg
This menu contains
specific control system information tools.

Systemloggen visar information om vilken styrenhet som just nu
If the connected control system is in a tripped state then this option will display the specific trip co
är ansluten
till datorn.

Diagnostics System Log Timers -

Displays the diagnostic Log of the connected control system. Within the window is also the optio
the Log information. For detailed information on the System Log window refer to section 4.

Loggen visar de åtta senaste registrerade systemfelen. Varje fel
Displays the connected control system’s timer information. This is in the form of an hour read out,
har en
felkod (Trip Code) och en kort beskrivning av felet.
to the time the control system has been driven.

Controller Info -

Displays control system specific information such as the identification number.

Protect -

Allows PC Programmer to be secured using a password. Once the program has been protected
can only Open / Close , Read From / Write To and Program attached control systems.

Comms -

Allows the user to select which communication Port to attach the control system to the PC.

File Type -

Displays the format in which the file was created. ie. a Dealer or OEM Programmer.

3.2.4 Help
This menu contains specific information about the PC Programmer software.

Contents -

En beskrivning av samtliga felkoder (Trip Code) finns under
”Hjälp” - ”Index”.

About Box -

Displays the available Help topics. This follows a Windows typical control method.

Displays the PC Programmer software issue information.

SK76668/7
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Menyerna längst ner i skärmbilden gör att man kan:
”Copy” – kopiera loggen till en annan fil.
”Warning” – Det är viktigt att man läser varningar och förstår
dem, innan man försöker korrigera eventuella fel.
PG

”Print” – skicka utskrift till en skrivare

PC PROGRAMME

DRIVES TECHNOLOGY

”Clear System Log” – Radera datorns systemlogg
Write Controller - Downloads ALL the program parameter information into the control system connected.

”Clear Control Log” – Radera fordonets styrenhetslogg.

Read Controller - Inputs all the program parameter information from the control system connected.
Preset -

all program
parameters to
factory
settings.
”OK”Restores
– Lämnar
systemloggen
och
återgår
till programmeringen.

3.2.3 Tools

Diagnostik
This menu contains
specific control system information tools.

Om den anslutna styrenheten är behäftad med fel kan man få
If the connected control system is in a tripped state then this option will display the specific trip co
information om felkod och beskrivning via ”Diagnostics”.

Diagnostics System Log -

Displays the diagnostic Log of the connected control system. Within the window is also the optio
the Log information. For detailed information on the System Log window refer to section 4.

Timers -

Displays the connected control system’s timer information. This is in the form of an hour read out,
to the time the control system has been driven.

Controller Info -

Displays control system specific information such as the identification number.

Protect -

Allows PC Programmer to be secured using a password. Once the program has been protected
can only Open / Close , Read From / Write To and Program attached control systems.

Comms -

Allows the user to select which communication Port to attach the control system to the PC.

File Type -

Displays the format in which the file was created. ie. a Dealer or OEM Programmer.

3.2.4 Help
Exempel på felförhållande.
This menu contains specific information about the PC Programmer software.
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Write Controller - Downloads ALL the program parameter information into the control system connected.
Read Controller - Inputs all the program parameter information from the control system connected.
Preset -

Restores all program parameters to factory settings.

3.2.3 Tools

This menu contains
specific control
system information tools.
Fordonets
identitet

”Controller
Info” visar styrenhetens nummer, programversion
If the connected control system is in a tripped state then this option will display the specific trip co
och serienummer.

Diagnostics System Log -

Displays the diagnostic Log of the connected control system. Within the window is also the optio
the Log information. For detailed information on the System Log window refer to section 4.

Timers -

Displays the connected control system’s timer information. This is in the form of an hour read out,
to the time the control system has been driven.

Controller Info -

Displays control system specific information such as the identification number.

Protect -

Allows PC Programmer to be secured using a password. Once the program has been protected
can only Open / Close , Read From / Write To and Program attached control systems.

Comms -

Allows the user to select which communication Port to attach the control system to the PC.

File Type -

Displays the format in which the file was created. ie. a Dealer or OEM Programmer.

3.2.4 Help
This menu contains specific information about the PC Programmer software.

För mer information om hur man använder datorprogrammet
hänvisas till online-manualen från PG Drives Technology. Den
finns på cd-skivan som programmet installerats från.

Contents -

Displays the available Help topics. This follows a Windows typical control method.

About Box -

Displays the PC Programmer software issue information.

SK76668/7
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Säkringar och glödlampor
Bild av säkringarnas placering
Säkring 1

1 x 20 A säkring

Laddning

Artikelnr. SR-00066 (40 A)

Säkring 2

1 x 10 A säkring

Kontrollsystem

Artikelnr. SR-00066 (10 A)

Huvudsäkringar, 100 A, säkringstyp DIN 2581 – 100 A, artikelnr
SR-00977

Översikt över batterianslutningar
Säkringar och extra kontakt på elpanel

Säkringar på kretskort i instrumentpanel. Använd pincett vid
byte.
F6 Horn - 5A Littlefuse: 154 005.RA900
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Kontakt- och instrumentpanel
MiniCrosser A/S
T-127-5-002
Issue 2.0

J1
J2

J19

J5

J3

J15

J13

J18

J6
J16

J7
J8

J9

J10

J11

J12

J17

En del av kontakterna på kretskortet är till extra tillbehör. Vissa
av dem har stängts på fabriken, och har i stället placerats på de
områden på skotern där de ska användas.
Tabellen ”Panelen öppnas för tillgång” visar när
instrumentpanelen ska öppnas.
Anslutning av säteslyft gäller inte säteslyft av typen S-modell.
På M1-modellen sitter upp-/ned-kontakten även under
armstödet.
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Nedanstående nummer hänvisar till uttag på kretskortet i
manöverpanelen.
1

Tändningsnyckel

2

Bakåt

3

Nödstopp

5

Framljus

6

Kabelstam

7

Varningsblinkers

8

Kabelstam

9

Blinker HÖ

10

Säteslyft

11

Pot. för max. hast.

12

Kurvreduktion

13

Gasreg.pot.

15

24 V tuta

16

Ljuskontakt

17

Blinker VÄ

18

Föräldranyckel

19

Red. hast. (N.O.switch)

Glödlampor
Glödlampor
Framljus

BA15s 24V/21W MC artikelnr SR-00066

Diod blinkers/bromsljus 24V/2W MC artikelnr M-127-5-019
Dioder bakljus

Servicemanual P9-0155-S
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Batterier
Batteriindikatorn indikerar hur mycket ström skotern har tillgång
till.
•
•
•

Rött, gult och grönt visar att batterierna är fulladdade.
Rött och gult visar att batterierna snarast bör laddas.
Rött visar att batterierna bör laddas så snart som möjligt, eftersom
skotern annars slutar att fungera.

I Mini Crossern används slutna, underhållsfria batterier
GEL (Exide 12V/56Ah eller AGM typ 12V/75Ah). De utvecklar
normalt inga gaser och behöver inte fyllas på med vatten.
Använd endast en laddare som är avsedd för laddning av torra,
underhållsfria batterier.
Max. laddningsström 12 A.

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.
INFORMATION!
Nya batterier kan köpas hos Minicrosser AB.
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Laddning
Batteritillverkaren rekommenderar att batterierna laddas vid en
temperatur mellan +10 °C och +30 °C för att den laddningstid
som anges i avsnittet ”Tekniska data” ska gälla.
Laddningstiden förlängs med ca 60 % vid en temperatur på +5°
C i förhållande till en temperatur på +20° C. Det beror på att
batteriet rent kemiskt har svårare att ta emot strömmen.
Vi rekommenderar att Mini Crossern laddas i ett uppvärmt rum.
Om det inte går att uppnå varje dag, så i alla fall en gång i
veckan.
Tänk på att batteriernas kapacitet avtar med tiden och vid
låga temperaturer. Batterikapaciteten vid -10 °C är hälften av
kapaciteten vid +20 °C.
Nya batterier uppnår full kapacitet först efter ca 20 upp- och
urladdningar.
Ska Mini Crossern inte användas någon längre tid, räcker det
att ladda den en gång i månaden. Vid uppställning av fordonet
ska batterierna ALLTID vara fulladdade, eftersom de inte tål att
vara urladdade någon längre tid.
Obs!
Laddaren får INTE stå på sätet under själva uppladdningen.
Mini Crossern bör laddas när fordonet inte är i bruk. Den
typ av laddare som levereras från fabriken fungerar så att
den automatiskt slår över på underhållsladdning (mycket låg
elförbrukning) när batterierna är fullt uppladdade. Laddaren står
och blinkar tills den är färdig. Därefter lyser laddaren konstant.
Laddaren kan INTE överladda batterierna! Låt laddaren vara på
och ansluten tills du ska använda Mini Crossern igen.
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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 finnas hack på polerna.

Var uppmärksam på att Mini Crossern kan vara utrustad med
flera typer av laddare (för information om de olika typerna,
kontakta återförsäljaren)
Använd aldrig en annan laddare än den som levererats från
fabriken utan att först kontakta återförsäljaren.
Använd ALDRIG en laddare som inte är avsedd för laddning av
torra, underhållsfria batterier.
Polaritet i laddningskontakten

0V

24 V
1

2
3
INHIBIT

Laddningskontakt NEUTRIK NC3MX sedd från
pin-sidan.
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Montering av gasreglagekontakt
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.
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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.
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Montering av hastighetsmätare

Enheten består av dessa delar.

Ta av sätet och kåpan och montera av
vänster bakhjul.

Skruven skruvas in så långt att den
sticker ut 2–3 mm genom bakplåten.

Kontakten i den andra ändan sätts ihop
med kabeln märkt “KM”

Avlägsna pluggen. Öppna
manöverpanelen.

Skruva på hastighetsmätarens hållare.
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Hastighetsmätaren monteras med det
medföljande monteringsbandet.

Leta reda på kontakten märkt KM under
gummiskyddet.

Montera kontakten och placera kontakt
och kabel under gummiskyddet igen.

Färdigt resultat.
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Montering av kurvminskning 3W

Enheten består av dessa delar.

Ta av plasthandtaget från
gasfjäderutlösaren.

Montera av den bakre plastskärmen
med hjälp av de 6 plastskruvarna.

Montera av framhjulet.

Sensor monterad på kronröret - 3W
Omvandlaren monteras på framgaffeln.

Sensorn ansluts till kontakt nr 5. Var
noga med att binda upp kablarna, så att
de inte kan komma i kläm.
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Montering av kurvminskning 4W

Enheten består av dessa delar.

Montera av framskärmen.

Beslaget monteras på bottenramen i de
förborrade hålen.

U-bygel med rörbeslag och skruvar
monteras på styrstången. Observera att
avståndet till magneten ska vara ca 3 mm

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

Sätt i den i kontakt nr 5.
Montera framskärmen igen.
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Föräldrapotentiometer

Potentiometer med kontakt och
”förbindningstråd”.

Montera av säte och kåpa. Montera
potentiometern.

Montera av hastighetsreglaget.

Montera framåt-/bakåtkontakten.

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

Montera förbindningstråden på
kontakten till framåt-/bakåtkontakten.
Montera manöverpanelen igen.
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Montering av timmätare

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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Montering av föräldranyckel

Föräldranyckel.

Gummipluggen i plastkåpan avlägsnas.

Plasthandtaget tas av.

Bakre plastskärmen monteras av med
hjälp av de 6 plastskruvarna.

Anslut nyckeln till kontakt nr 3.

Montera plastskärmen igen.
Slå på skotern och kontrollera (se
föregående sida).
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Montering av fotgaspedal

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.
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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.

Servicemanual P9-0155-S

43 av 62

Version 2.0.5/2018

Minicrosser AB

Montering av höger och vänster
vridgasreglage

Sats till vänster vridgasreglage.

Sats till höger vridgasreglage.

Montera av plastkåpan.

Ta bort gummipluggen.

Ta bort handtaget.

Montera av potentiometern.
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Kontakt och plugg monteras i hålet.

Montera vridgasreglaget på styret.

Dra åt skruvarna.

Anslut drivgasreglaget till den 3-polskontakt 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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Programmeringen ändras till ”Single-ended” via SP1, SP2 eller dator. Se separat
beskrivning för programmering.

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.
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Montering av tillbehör i C-skena
Exempel

Ta bort spärren i den ena ändan.

Dra ut listen.

Anpassa listens längd. Montera
käpphållaren i C-skenan. Montera
spärren igen.

På samma sätt monteras hållare för
syreapparat.

Och hållare för rullator.

Samt hållare för rullstol.
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Byte av framlyktans glödlampa

Framlyktans glödlampa sitter fast med
en bygel.

Bygeln skjuts ned. Lampfattningen kan
nu tas ut och glödlampan bytas.

På 4W kan man lossa glödlampan och
dra ut den för att byta den, utan att
montera av skärmen.

På 3W ska framskärmen monteras av
innan man kan byta glödlampan.
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Montering av sidospegel

Ta upp gummipluggen från de gängade
bussningarna på styret. Vrid av knoppen
i mitten.

Montera pluggen igen och dra ned
gummikanten längs den runda
bussningens kant.

Monterad plugg.

Montera sidospegeln.
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Elektrisk sätesvridning från höger till vänster

Säte med elektriskt vred.

Elektriskt sätesvred som vrider åt höger
är monterat som standard.

1. Lyft sätet.
2. Vrid sätet 90° i pilens riktning.
3. Fäst sätet igen.

Det elektriska sätesvredet vrider nu åt
vänster.
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Fastspänning med selar i bilgolv
Q’ strain-sele för fastspänning i bil. Artikelnr C2-0234.
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.

45˚
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Fixpunkt
Fixpunkt
Större än fastspänningspunkterna på
skotern

Centerlinje
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Vid transport i en mindre bil kan
man lyfta av sätet och fälla ner
styret. Då minskas maxhöjden till
68 cm.

Mini Crosser kan användas som säte under transport i bil eller
buss, om körstolen är ordentligt fastspänd i bilen eller bussen
med hjälp av godkända fyrpunktsbälten, som fästs i därför
avsedda fastspänningspunkter på Mini Crossern.
Mini Crosserns fastspänningspunkter är testade och godkända
enligt ISO 7176-19.
Användaren ska dessutom själv alltid vara fastspänd till själva
bilen eller bussen enligt trafiksäkerhetsreglerna.
Exempel
Fastspänning av
passagerare med statiskt
3-punkts säkerhetsbälte:
Fastgörs på de bakre
åtdragarna.
Skulderbältet ska vila
mot nyckelbenet och löpa
diagonalt ned till höften,
där bältet spänns.

Bältet sträcks genom att man drar i den lösa stroppen. Det
lossas igen genom att spännet lyfts upp. På samma sätt som
säkerhetsbälten i passagerarplan.
Åtdragare
med bälte.
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Kom ihåg att stänga av Mini Crossern under transport. Nyckeln
vrids till “0”.
Om det är möjligt rekommenderar vi dock att användaren
utnyttjar ett av sätena i bilen eller bussen. Det är trots allt lite
säkrare.

Transport i flyg
Om Mini Crossern ska transporteras med flyg, kräver
flygbolagen:
•
•
•

att batterierna är flyggodkända
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 flygtransport finns 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 finns 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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Framhjulsinställning 4W

Framhjulsinställning (toe-in) 4W
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Tekniska data
M1 3W

M1 4W

Transporthöjd utan säte: (Styrstolpe
nedfälld.)

69 cm

69 cm

Längd total:
Längd total inkl. stödhjul
Bredd total:

134 cm
143 cm
65/68 cm

140 cm
148,5 cm
65/68 cm

Total vikt. inkl. batterier och Ergo Std.
säte.

151 kg

168 kg

Vikt utan säte (Ergo Standard 45 cm)

130 kg

147 kg

Dynamisk stabilitet i alla riktningar.

10° - 17 %

10° - 17 %

Passage av kantsten

11 cm

11 cm

Max. hastighet.

15 km/tim

15 km/tim

Bromssträcka.
10 km/tim
15 km/tim

2,0 meter
3,5 meter

2,0 meter
3,5 meter

Styrning

S-180

S-180

KW drivaxel

0,7 kW

0,7 kW

Vändradie:

105 cm

141 cm

Max brugkarvikt standard.

175 kg

175 kg

Max. brukarvikt inkl. tillbehör, version
HD

------

250 kg

Däckdimensioner (6 lager).

3.00-6 Max.
ytterdiameter 340
mm.

3.00-6 Max.
ytterdiameter 340
mm.

Däcktryck

2,8 bar

2,8 bar

Klassificering, ISO

Klass C

Klass C

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
-----35, 37 cm

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

Allmän information:

Säter:
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M1 3W

M1 4W

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

64 - 74 cm
61 - 71 cm
64 - 74 cm
61 - 71 cm

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

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°

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

Standard

Standard

Batterier:
56 Ah batterier.

Max. körsträcka med nya batterier och 40 km
vid +20° C på jämn, hård väg.

35 km

Option

Option

Max. körsträcka med nya batterier och 60 km
vid +20° C på jämn, hård väg.
Optimal batterikapacitet uppnås efter
ca 20 upp-/urladdningar.

55 km

Option

Option

Max. körsträcka med nya batterier och 80 km
vid +20° C på jämn, hård väg.

75 km

75/80 Ah batterier.

110/115 Ah batterier

Optimal batterikapacitet uppnås efter
ca 20 upp- och urladdningar.
Batterityp:
Standard:
Option:
Option:

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

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

26,5 x 17 x 22
28,4 x 26,7 x 23

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

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

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

Max batterimått i cm.
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M1 3W

M1 4W

Laddare, 24 V likström
56 Ah
75 Ah
110 Ah

6–10 A
6–10 A
10–12 A

6–10 A
6–10 A
10–12 A

Ca laddningstid vid 20° C

8 timmar

8 timmar

Glödlampa framljus

24 V - 21 W

24 V - 21 W

Dioder baklykta

24 V - 2 W

24 V - 2 W

Dioder blinkers

24 V - 2 W

24 V - 2 W

Standardfärg

Grå metallic

Grå metallic

Lykta:

Kontrollista för service av M1:
Mini Crosser M1 - 3W och 4W

Utf. Datum

Sign.

Område:
Fjädring och hjul
Fjädring bak
Inga klämda kablar vid rörliga delar
Hjulfastsättning och fälgar
Ringtryck och däckmönster
Handbromsfunktion
3W – Framgaffel – fjädring och rakhet
3W – Framhjul
4W – Fjädring, främsta
Framhjulsupphängning

Styrning – Manöverenhet
Ljus, blinkers, nödljus och tuta
Täthet
Gasreglage och styrhandtag
Maxhastighetspotentiometer

Motor/växlar/bromsar (transaxeln)
Slitage
Strömförbrukning
Broms- och frilägesfunktion
Bromslängd
Kollängd
Transaxel - oljeläckage/smuts

Styrstag
Spel/slitage
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Mini Crosser M1 - 3W och 4W

Utf. Datum

Sign.

Kablar
Gasfjädring
Nyckelbrytare/laddkontakt

Chassi/säte/skärmar
Durkplåt
Sätesstolpe
Säte
Skärmar
Övriga mekaniska komponenter

El-komponenter
Styrning på el-kort
Kablar/kontakter
Batteriremmar

Batterier/laddare
Batterier – sprickor och batterianslutningar
Batterikapacitet
Batteriladdare

Tillbehör
Alla tillbehör funktionstestas. Saknade skruvar och
handtag ersätts. Defekta delar bytas ut.

För ytterligare information om punkterna se i avsnitt:
Serviceöversikt modell Mini Crosser M1.
Alla funktioner testas i innersta resp. yttersta läge. Utrustningen
ska provköras med en belastning som motsvarar vad den är
godkänd för.
Av säkerhetsskäl är det ytterst viktigt att intervall för service
och säkerhetskontroll efterlevs, detta för att minimera risken för
förlorad bromsverkan, kortslutningar i kablar, som kan orsaka
värmeutveckling och eldsvåda.
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