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märkt
I överensstämmelse med kraven i medicintekniska direktivet 93/42/eec
Utförd i överensstämmelse med norm en 12184, el-scooter i klass c
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Kapitel 1

Introduktion

Du har nu övertagit en el-scooter som är konstruerad för utomhusanvändning för aktiva brukare.
En så kallad klass C rullstol enligt den europeiska klassificeringen av elektriska scooters.
För att få full glädje av ditt fordon - och för att undvika driftstörningar och olyckor - rekommenderar vi att Du läser igenom denna bruksanvisning grundligt!
Som ny el-scooter användare skall Du vara extra uppmärksam på kapitel: »Körning med Mini
Crosser«.
I bruksanvisningen finns det avsnitt som beskriver situationer där personskador kan uppstå och
därför kräver extra uppmärksamhet. Dessa avsnitt framhävs med denna symbol:

Mini Crossern driver på båda bakhjulen genom en differential, som på en bil.
En Mini Crosser är ett mycket kraftigt fordon med hastighet och kraft så stor att det krävs en ordentlig instruktion/utbildning innan användning!
Låna därför, med tanke på säkerhet, aldrig ut el-scootern till någon som inte är förtrolig med hur
scootern fungerar. Scootern är avsedd för en person.
Mini Crosser-T modell klarar en brukarvikt på 150 kg,. Den kan specialanpassas till en brukarvikt
på upp till 200 kg.
Mini Crosser-T modell har en beräknad livslängd på 10 år, dock max 5.000 drifttimmar om den
genomgår en inspektion vart år eller 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.
Har du frågor som inte omedelbart besvaras av denna bruksanvisning kan Du vända Dig till Din
Hjälpmedelscentral eller direkt till oss.
Det går att kontakta oss på:
Produceret av
Mini Crosser A/S
Enggaardvej 7
DK-7400 Herning
Danmark
www.minicrosser.com

Företagspartner
Minicrosser AB
Tel.: 0303-24 52 00
Fax.: 0303-24 52 28
E-mail: info@minicrosser.se
www.minicrosser.se
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Kapitel 2

Manöverpanel

Se till så att manöverpanelen inte blir utsatt för stötar och slag vid körning.
Fabrikanten påtar sig inget ansvar i samband med oauktoriserad öppning, justering eller modifiering av manöverpanelen.

Batteriindikator
Handbroms

Varningsblinkers
Hastighetsväljare

Belysningskontak

Hastighetsreglage
Fyrfingergrepp
Blinkers

Signalhorn/«tuta«
Figur 1

Handtag för reglering
av styrets lutning.

Laddkontakt

Nyckelkontakt

Figur 2
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Nyckelkontakten vrides från stopp (0) till körning (1).
Laddkontakt
Stäng av nyckelkontakt under laddning. Lägg märke till att det inte går att köra scootern under
laddning. För övrigt se kapitel »Batterier/Laddning«.
Handbromsen
Verkar på framhjulet och bör enbart användas som extra broms/nödbroms och som parkeringsbroms. Den kan blockeras i låst läge. Den kan även levereras som fotbroms.
Batteriindikatorn
Lyser upp när nyckeln är i läge (1). Indikerar efter ca ½ sekund batteriernas laddningstillstånd. Ger
en precisare indikation efter ca 1 minuts körning.
När både röd, gul och grön lyser är batterierna fulladdade. När sista biten av det gula fältet lyser
bör laddning ske så fort som möjligt. Är det enbart ljus i det röda fältet eller om det blinkar i det
röda fältet skall batterierna laddas med det samma.
Batteriindikatorn används också för att visa eventuella elektriska fel på scootern. Se kapitel »Felsökning« för att se vilken typ av fel som indikeras.
Hastighetsväljaren
Vrids till önskad position. Sköldpaddan indikerar lägsta hastighetsområde ca: 6 km/t.
Haren indikerar högsta hastighetsområdet.
Inom varje hastighetsområde regleras hastigheten steglöst med hjälp av hastighetsreglaget/gasreglaget.
Tillbehör/tillägg:
1.
Hastighetsväljaren kan tilläggsutrustas med en kontakt för inställning av hög/låg
hastighet.
2.
En extra hastighetsväljare (potentiometer) kan monteras på aluminiumplattan under
bakskärmen.
3.
En extra (föräldra-) nyckel för hastighetsbegränsning kan monteras vid sidan av
laddkontakten.
Gasregleringen.
Främre arm aktiveras långsamt, och Mini Crossern börjar köra framåt.
Ju mer reglaget påverkas ju fortare går Mini Crossern. När hastighetsreglaget släpps återgår det till
nolläge och Mini Crossern stannar. Vid aktivering av den bakre armen backar scootern. Magnetbromsen på bakhjulen slår till när stolen har stannat som parkeringsbromsen på en bil.
Med gasreglaget regleras även farten utför en backe. Motorn verkar då som en broms.
Hastighetsreglaget kan, som här visas, levereras som fyrfingergrepp. Gasreglagen kan fås på höger
eller vänster sida, med vridgas (som på en motorcykel), fotgas som på en bil. Eventuellt kombinerad höger och vänster sida.
Figur 3

Viktigt vid användning av fyrfinger- gashandtag.
Vid användning av framkorg skall man vara uppmärksam på,
att varor i korgen inte kan stöta till gas- handtaget, då detta
kan förorsaka okontrollerad körning med risk för olyckor.
Vid vridning av styret mot sig själv, skall man vara uppmärksam på, att last i korgen kan sätta sig fast i gas- handtaget. Detta kan förorsaka okontrollerad körning med risk för
olyckor.

Gasreglering.

Om det sker en okontrollerad körning, stäng genast av fordonet genom att vrida nyckeln om till
”0”, och fordonet kommer nu bromsa omgående.
För att tillmötesgå denna risk kan Mini Crossern utrustas med vridgas i stället för fyrfinger- gashandtag. Kontakta din hjälpmedelscentral eller det ställe du fått din Mini Crosser ulevererad ifrån
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Belysningskontakten.
Tänder framlykta och baklyktor, nyckelkontakten ska vara aktiv.
Varningsblinkers.
Tänder alla blinkljus på en gång. Verkar även om nyckelkontakten ej är aktiv.
Blinkers.
Pil vänster: Blinkljus vänster sida. Pil höger: Blinkljus höger sida. Aktivera samma knapp för att
stänga av blinkljusen.
Signalhorn.
Kraftig elektrisk signal. Aktiveras genom att trycka på signalkontakten.
På serienummerskylten är modell, produktionsår, månad samt serienummer angivet. Var vänlig
och uppge detta nummer vid förfrågan om service, reservdelar osv.
Denna är placerad mellan baklyktorna på Mini Crossern. (figur 4A)
Serienummerskylt

Max. personvikt
Streckkod

Modellbeteckning
Serienummer

Figur 4
Egen vikt med batterier och standardsäte.

Placering av serienummerskylt

Figur 4A
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Kapitel 3

Iordningsställande/Anpassning

Avsnitt 3A

Höjdinställning av sätet

Lyft av sätet och ta bort bakkåpan.
Lossa skruvarna som håller sitsröret och justera detta upp eller ned till önskad position. Kontrollera att sitthöjden är korrekt samt att sätet är rakt. Dra åt skruvarna mycket hårt!
(Se fig. 5,6,7,8 och 9).
För att bibehålla scooterns stabilitet får sitsröret inte dras längre upp än till den vågräta skåran på
sitsröret.

Figur 6

Figur 5

Sätet lyfts upp från sitsröret.

Figur 7

Skärmen dras fram, mot styret, och kan därefter tas
av.
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Rattskruven på framsidan av bakskärmen vrides moturs och tas av.
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Sitsrör

Figur 8

De 2 skruvarna på sitsröret lossas.

Skruvarna

Figur 9

Avsnitt 3B

Sitsröret kan nu dras upp eller ned allt efter behov. Sitsröret får inte dras
längre upp än angivet.

El-sitslyft

Som extra tillbehör kan Mini Crossern utrustas med el-sitslyft.
För att lyfta upp sätet, förs knappen uppåt. För att sänka sätet förs knappen ned. Släpper man knappen stannar sätet automatiskt.
När sätet har lyfts 2 cm från nedersta ställning, går det bara att köra med halv fart.

Knapp till el-sitslyft

Figur 10

El-sitslyft.
När knappen förs upp, lyfts sätet. Förs knappen ned, sänks sätet.
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Avsnitt 3C

Sitsvridning

Spaken för sitsvridningen dras bakåt. Sätet kan nu vridas 360º. När man släpper handtaget låses
sätet var 45°.
Andra säten som kan levereras till Mini Crossern är uppbyggda efter liknande principer.
Viktigt!
Scootern är som stabilast när sätet är i lägsta position. Kör därför försiktigt när sätet är upplyft.
Använd aldrig sitslyften när man kör på ojämnt underlag eller i kuperad terräng.
Var särskild uppmärksam när sätet sänks på en scooter med elektrisk sitslyft.
Var säker på att inget kommer i kläm i mellanrummet mellan chassit och sätet.

Spak för glidning fram/back
Sitsvridning

Figur 11

Avsnitt 3D

Spak för sitsvridning
Spak för glidning framåt/bakåt

Styrstången

Kan justeras framåt/bakåt med hjälp av handtaget. Drag ned handtaget och dra styret närmare för
att få en bra körställning. Använd handtaget igen och skjut styret framåt för att lättare kunna stiga
ur.
Styret kan höjdjusteras ca 11 cm upp/ned. Tag först bort gummiproppen som täcker insexskruven.
Höjden fininställes med hjälp av en 4 mm insex nyckel som visas på figur 12 A. Detta gäller både
för 3W och 4W. Kom ihåg att spänna fast ordentligt igen efter justeringen.
Handtag för reglering av
styrrets lutning

Insexskruv för
höjdjustering

Figur 12 A Justering av styrets
lutning Gäller både 3W
och 4W

Figur 12 B Justering av styrets höjd.
Gäller både 3W och 4W
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Kapitel 4

Körning med Mini Crosser-T

Avsnitt 4A

Säker i och urstigning av Mini Crosser

Det är viktigt att lära sig en säker teknik vid in och urstigning av scootern.
I huvudsak bör följande metod användas:
1.
2.
3.
4.
5.

Var säker på att scootern är avstängd ( se kapitel ”kontrollpanel och hastighetsväljare”)
vid i och urstigning, annars kan scootern köra framåt/bakåt om gasreglaget rörs av
misstag.
Var säker på att scootern är bromsad. (Handtaget till motorfrikopplingen är i översta position). Se figur 22 sida 21.
Ställ styrstången i lodrät position.
Vrid sätet 45° eller 90° och förvissa Dig om att det är i låst läge.
Fäll upp armstödet.

För de brukare som behöver assistans. Bör hjälparen:
1.

Vara uppmärksam på att undvika skador i samband med att lyfta/sänka/stödja brukaren.

2.

Försäkra Dig om att scootern står stabilt och se till så att den står still. Stäng av scootern
och kontrollera att den är bromsad och att sitsvridningen har gått i lås i antingen 45° eller
90°.

3.

Försäkra Dig om att sätet man flyttar till är i låst läge.

Viktigt!
Mini Crossern stänger av sig automatiskt efter 10 minuters stillestånd, även om nyckeln står i körställning (Se figur2). För att återstarta scootern måste scootern stängas av med nyckeln och sättas
på igen.

Avsnitt 4B

Körning med Mini Crosser

Mini Crosser har tre bromssystem :
Motorbroms, magnetbroms och handbroms.
1.

Motorbromsen anpassar scooterns fart nedför en backe.

2.

Magnetbromsen är automatisk och slår till efter att Mini Crossern har stannat. I nödfall
kan scootern stoppas ögonblicklig genom att stänga av nyckelbrytaren. Tänk på att det
blir en mycket stark inbromsning. Bakhjulen låser sig! Får ej användas vid normal
körning! Bromsen får aldrig frikopplas mekaniskt med hjälp av frikopplingshandtaget i
lutningar. Funktionen är bara beräknad för användning när scootern ska puttas på plan
mark.

3.

Handbromsen är tänkt som en nödbroms och parkeringsbroms. Den måste användas med
försiktighet vid färd i halt väglag och vid körning utför en backe.
- 10 -
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Avsnitt 4C

Allmänna säkerhetsråd

1.

Se till att ryggstödet är i lodrät position, och att sätet är i sitt lägsta läge.

2.

Positioneringssele rekommenderas om brukaren själv inte är i stånd till att hålla en bra
körställning.

3.

Kör efter förhållandena. Tag hänsyn till ljus, trafik och väderlek. Var särskild uppmärksam vid körning i mörker eller vid dåligt väder som regn och snö. Undvik körning på
lutningar med dåligt underlag, som: snö, is, nyslaget gräs, vått gräs och våta löv.

4.

Kör aldrig i påverkat tillstånd. Gäller såväl alkohol som andra droger och/eller
mediciner.

5.

Bromsa om du känner att du tappar kontrollen.

6.

Använd blinkers när du byter riktning.

7.

Kontrollera att ljus och blinkers fungerar. Använd ljus vid körning i skymning.

Håll styret, om möjligt, med ett fast grepp med båda händer.

Avsnitt 4D

Körning med scootern

Viktigt!
Även om scootern är mycket stabil så kan den välta. Undvik plötsliga ändringar i hastighet och
riktning vid hög hastighet, i dåligt före och inte minst vid körning på skrå.
Mini Crosser kan på korta sträckor köra uppför brantare lutningar än den är testad för i dynamisk
stabilitet. Det samma gäller för körning nedför sådana branta backar. Vid dessa tillfällen finns det
en större risk för att scootern kan tippa och även välta. Var därför extra uppmärksam på att följa
följande rekommendationer.
Vid körning i mycket kuperad terräng rekommenderas tippskydd. (Extra utrustning)
Nybörjare bör träna på ett område där det inte finns någon annan trafik.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ställ in scootern på låg hastighet. Kör framåt och bakåt. Justera hastighetspotentiometern
sakta uppåt och lägg märke till ändringen av scooterns hastighet.
Träna på att börja köra och att bromsa. Bli förtrolig med scooterns reaktionstid.
Träna på att köra på trånga platser som motsvarar en dörröppning eller gångarna i en
butik.
Träna på att vända och hur mycket plats det behövs. Kör alltid långsamt när man ska
svänga. Träna också på att backa.
Träna på körning i kurvor och uppför/nedför hinder, körning i lutningar. Kör alltid rakt
upp eller nedför trottoarkanter och ramper. Aldrig på skrå. Se figurer på nästkommande
sidor.
Prova att bromsa vid olika hastigheter och lägg märke till bromssträckan.
Prova, om möjligt, att köra på olika underlag (väg, gräs och grus).
Träna på att uppskatta hur långt man kan köra på en batteriladdning. Lägg märke till hur
snabbt batteriindikatorn går från grönt till gult till rött.
Tänk på att körsträckan reduceras vid körning i kuperad terräng, motvind, kallt väder och
med lågt däcktryck.
Varukorgen får inte fyllas mer än upp till kanten, eftersom varor eller liknande riskerar att
komma i kontakt med gasreglaget och på så vis kan ge upphov till okontrollerad drift.
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Varning
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Mini Crosser uppfyller de krav som ställs på scootern i en miljö med elektrisk störning. Det kan
trots det, i sällsynta fall, förekomma att elektromagnetiska störningar kan påverka scootern, såsom
radio och tv stationer, amatörradiosändare och mobiltelefoner.
Används sådan utrustning i närheten anbefalls det att scootern stängs av. Mobiltelefoner bör inte
användas under körning.
Skulle det uppstå ofrivilliga rörelser av scootern, eller om bromsen frigörs, så stäng av scootern, så
snart det är säkert att göra det. En Mini Crosser kan i vissa fall utlösa butikslarm.

Avsnitt 4E

Trafikregler

Trafikregler för scooter är olika från land till land. Innan scootern tas i bruk utomhus är det brukarens ansvar att ta reda på vad som gäller enligt lag.
I Sverige gäller följande:
Elektriska rullstolar, som Mini Crosser, med max. fart upp till 15 km/tim. betraktas som cykel och
skall följa alla regler som avser cyklister vid hastighet högre än ca: 5-6 km/t.
Vid låga farter, under ca: 5- 6km/tim. räknas man som fotgängare och kan köra på trottoaren.
Belysning behöver bara användas under dygnets mörka timmar. Hjälm och säkerhetsbälte är inget
krav.
Scootern är, precis som en cykel, till för bara en person.
Var särskild uppmärksam på följande vid körning i trafik:
1.
2.
3.
4.

Scootern är ett lågt fordon som inte alltid är lätt för andra trafikanter att se. Var helt säker
på att andra trafikanter har sett dig innan du kör ut på körbanan.
Håll ett öga på trafik bakom dig. Kör så långt intill kanten som möjligt när du kör på
trafikerade vägar.
Höger och vänstersväng i korsningar. Var uppmärksam på cyklister och fotgängare.
Följ trafikregler för cyklister.
Hur snabbt saker händer. Hur länge är det grönt ljus? Hur snabbt närmar bilen sig? Och
så vidare.
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Avsnitt 4F

Specifika körsituationer med illustrationer och beskrivningar:

Uppför trottoarkant
A

Stanna vinkelrät, 5 -10 cm framför trottoarkanten. Håll ett öga på medtrafikanter.

B

Böj kroppen framåt.

C

Ge normal gas, så att scootern kan passera hindret, stanna inte halvvägs, reducera
hastigheten när scootern är uppe på trottoaren.

D

Är trottoarkanten för hög, låt bli att göra fler försök och ta en annan väg.

Nedför trottoarkant
A

Luta kroppen bakåt.

B

Kör man ut på en trafikerad väg så håll ett öga på trafiken.

C

Kör framåtlutad ned i låg fart. Var uppmärksam på att eventuella tippskydd inte blir
hängande på kanten.
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Uppför ramp/backe:
A
B
C

Kontrollera att en eventuell ramp är stabil.
Böj kroppen framåt.
Ge normal gas så att scootern kan passera hindret, stanna inte halvvägs, reducera ha
stigheten när scootern är uppe. Ska man starta i en backe, accelerera långsamt för att inte
tippa bakåt.

Nedför ramp/backe:
A
B
C

Kontrollera att en eventuell ramp är stabil.
Luta kroppen bakåt.
Kör långsamt nedåt. Undvik att stanna i branta korta backar. I långa backar rekommenderas det att stanna upp emellenåt, om man känner att farten blir för hög.

På skrå i en backe:
A.
B.
C.

Luta kroppen åt den sida som går uppåt.
Undvik plötsliga och snabba manövrar. Gäller framförallt vid körning bakåt.
Kör alltid med låg fart.

Avsnitt 4G

Tippskydd

Mini Crosser är en mycket stabil scooter.
Vid felaktig viktfördelning eller oaktsam
körning kan det dock finnas en tipprisk.
Vid dessa tillfällen rekommenderar vi därför montering av tippskydd..
(Tippskydd är extra tillbehör)
Tippskydd
Figur 13
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Kapitel 5

Underhåll

Utöver kontroll av däcktryck vid luftfyllda hjul, däckslitage samt batteriladdning, är det i stort sett
inget underhåll nödvändigt för Mini Crossern. Se till att hålla Mini Crossern i gott skick. Se till att
hålla manöverpanelen, laddkontakt och elektronikbox under sätet fri från fukt.
Använd gärna vanliga rengöringsmedel, men inte skarpa rengöringsmedel som klorin, sprit eller
liknande.
Använd aldrig lösningsmedel som till exempel terpentin, thinner eller liknande.
Punkteringsfria hjul kan fås mot pristillägg.
För att försäkra sig om att Mini Crossern är säkerhetsmässigt sett i gott skick rekommenderar vi
att göra regelbundna kontroller:
Dagligt:
1.
2.

Test av kör- och blinkljus
Testa blinkljusen. Testa också strålkastare och bakljusen innan scootern används i mörkret eller vid nedsatt sikt.

Kvartalsvis:
3.

Test av broms och motorfrikoppling.
När frikopplingshandtaget är bakåtdraget ska Mini Crossern inte kunna puttas.

4.

Test av broms frikopplings funktion. När bromsen frikopplingshandtaget är draget framåt,
ska batteriindikatorn blinka, om scootern är påslagen. Scootern får då inte kunna köras
när gasreglaget aktiveras.

5.

Test av handbroms. Aktivera handbromsen ett par sekunder vid låg hastighet. Därmed ser
man till så att vipparmen och bromsbackar inte beckar ihop.

6.

Smörj vipparmen på frambromsens nav med syrefri olja.

7.

Smörj sitsröret under sätet med vanligt lagerfett.

Säkerhetsmässigt underhåll:
Mini Crosser-T modell har en beräknad livslängd på 10 år, dock max 5.000 drifttimmar om den
genomgår en inspektion vart år eller 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.
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Avsnitt 5A

Däck lufttryck:

Korrekt däcktryck för såväl framhjul som bakhjul är 3.5 bar. Tänk på att för lågt däcktryck ökar
strömförbrukningen och därmed reduceras körsträckan.
Påfyllning av luft: Det är samma ventil som används till bilar.
OBS! Kom ihåg att släppa ut luften ur slangen innan fälgen skiljs av i samband med punktering/
däckbyte.

Avsnitt 5B

Demontering av bakhjul:

Skruvar 5 st

Avsnitt 5C

Figur 14

På bilden syns 5 skruvar som ska tas bort. Därefter kan hjulet
tas av. Vid återmontering ska fjäderbrickor monteras mellan
hjulfälg och skruvar. Insexnyckel 5 mm. Skruvarna ska dras åt
ordentligt.

Figur 15

Demontering av bromswire .

Demontering av framhjul:

Bromswire

Fast nyckel 17 mm

Insex nyckel 6 mm

Figur 16
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Tag bort monteringsbult mha 17 mm fast nyckel och 6 mm
insex nyckel

Minicrosser AB

Figur 17

Hjulet kan nu tas av.
Figur 18

Nav och bromstrumma demonteras från fälg
mha 5 mm insex nyckel.

Figur 19

Montering av framhjul. Var uppmärksam på att broms ok
placeras i stoppskruven överst

Kom ihåg
- Att släppa ut all luft innan hjulet tas av för eventuell lagning
- Att säkra bultarna med brickor och låsbrickor
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Avsnitt 5D

Säkringar

säkringar

Figur 20

Lossa bakskärmen. Plastlocket tas av genom att klämma på
sidorna. Nu kan man byta säkringar.

MiniCrossern är utrustad med följande säkringssystem:
1.

Automatiskt överbelastningsskydd som begränsar strömmen till motorn. Denna säkring
är inbyggd i elektroniken och kan inte justeras. Säkringen skyddar mot överbelastning av
både motor och elektronik.
Vid överbelastning minskas strömmen till motorn - efter avkylning i 2 till 5 minuter kan
man köra normalt igen.

2.

Säkringen för elektroniken skyddar mot fel i ledningssystemet. De sitter under bakskärmen. Översikt över säkringar se sida 27.

3.

Huvudsäkringen skyddar mot kortslutning i huvudströmkretsen. Den är också åtkomlig
under bakkåpan. (Se fig.20) Typbeteckning DIN 2581.

4.

Om tändningsnyckeln vrids samtidigt som man påverkar gasreglaget kan scootern av
säkerhetsskäl inte köras.

5.

Ljus och signal är avsäkrade med elektroniska säkringar som skyddar mot eventuell kortslutning. För att förebygga oavsiktlig kortslutning vid byte av glödlampor, skall scootern
stängas av vid byte av glödlampor. När bytet är klart kan scootern sättas på igen.
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Avsnitt 5E

Batterier/laddning

I Mini Crossern används slutna underhållsfria batterier (Exide 12V/56Ah / 110 Ah och Trojan
12V/ 73Ah). De bildar, normalt sett ingen gas och får inte fyllas på med vatten.
Enbart batterier av GEL-typ får användas till Mini Crosser T-modell.
Tänk på att batteriernas kapacitet avtar med tiden och vid låga temperaturer. Detta betyder praktiskt sett att en scooter med gamla batterier har kortare körsträcka än den hade när batterierna var
nya.
Batterikapaciteten vid –10 ºC är ca. hälften av kapaciteten vid +20 ºC.
Batteriproducenten kräver att batterierna laddas vid en temperatur från + 10 ºC till + 30 ºC, för att
uppnå en laddningstid som anges under »Tekniska Data«. Laddningstiden förlängs med ca. 60%
vid en laddningstemperatur på + 5 ºC i förhållande till en laddningstid vid + 20 ºC. Detta beror på
att batteriet, rent kemiskt, har svårare att ta emot ström. För att undvika djupurladdade batterier
rekommenderas ett uppvärmt laddningsrum. Om detta inte är möjligt varje dag, är det en god idé
att ladda scootern i ett varmt rum en gång i veckan. (Se sid. 20, punkt 5F)
Nya batterier når först full kapacitet efter ca. 20 ur – och uppladdningar.
Begagnade batterier ska lämnas in hos Er leverantör eller på miljödepå. Var försiktig med hanteringen av eventuellt otäta batterier, då de innehåller frätande syra som är bunden i en gel-massa.
Det är viktigt att batterierna monteras korrekt. Batteripoler och snäpplås är märkta med +/-. De
skall monteras som skissen nedan visar. Försäkra dig om att snäpplåsen är ordentligt låsta. Polerna
skall vara rena och felfria.

Röd kabel till plus. Svart/blå kabel till minus.

Placering av 100A säkringar.

Mini Crossern ska laddas när den inte används. Den typen av laddare som levereras från fabriken
känner automatiskt av batteriernas laddningstillstånd och stänger av laddningen när batterierna är
fulladdade. Laddaren förbrukar enbart ström när den laddar.
Laddaren står och blinkar tills den är klar,. Därefter lyser den konstant.
Om Mini Crossern ställs undan för en längre tid räcker det att ladda den 1 gång i månaden. Vid
förvaring skall batterierna alltid vara fulladdade då de inte tål att stå oladdade en längre tid.
Laddaren får ej stå på sätet vid laddning.
På nästa sida kan man se, hur laddkontakten sätts i scootern. Därutöver gäller instruktionen för
medföljande laddare. Här kan man bl.a. läsa hur laddaren visar att batterierna är fulladdade.
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Använd aldrig någon annan laddare än den som följer med från fabriken, utan att kontakta leverantören.
Om laddning ska ske utomhus ska det användas en stängd laddare utan fläkt. Använd enbart en
laddare som är avsedd för torra underhållsfria GEL batterier. Max. laddström är 12A. Laddkabeln
får ej förlängas. Figuren nedan visar polariteten för laddkontakten.

Till laddaren.
Laddkontakt NEUTRIK NC3MX

Laddkontakt

Figur 21

Laddkontakten sätts i en 3 polig kontakt på styret. Det vita
strecket ska vara uppåt.
Laddkontakten är placerad under skyddslocket.

Så här gör man när man ska ladda:
A
B
C

Stäng av scootern. Nyckeln ska stå i nolläge.
Sätt laddkontakten in i Mini Crosserns laddkontakt.
Sätt laddarens nätkontakt i väggkontakten.

När laddningen är klar:
D

Drag ut kontakten ur väggkontakten och ta ut laddkontakten ur Mini Crossern.
Det går inte att köra Mini Crossern när laddkontakten sitter i scootern.

Avsnitt 5F

Förvaring

Mini Crossern är designad för all slags väderlek. Förvaring och laddning bör ske under tak och
vid temperaturer över 10 ºC. Dessutom skall laddaren stå torrt, den får ej täckas över vid användning.
Det rekommenderas också att täcka över scootern för att skydda den mot damm och smuts och
solljus.
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Avsnitt 5G

Frikoppling och bogsering

Frikoppling (Fig. 21):
1.

Stäng av Mini Crossern med nyckeln.

2.

Frikopplingshandtaget bak skjuts ned.
Nu är motorbromsen frikopplad och scootern kan puttas eller dras, men man kan inte
köra.

OBS!!
Frikoppling får ej ske på lutande plan.
När frikopplingen är gjord kan Mini Crossern bara bromsas med handbromsen.

Frikopplingshandtag

Figur 22

Skjut ned handtaget vid frikoppling. Nu kan scootern puttas.
Skjut tillbaka handtaget för aktivering av motorn (Standardinställning).
Handtaget ska bara ned när scootern ska puttas.
När bogseringen är klar ska frikopplingshandtaget upp igen.
Nu är scootern bromsad och kan köras normalt igen.

Bogsering
Mini Crossern kan dras eller puttas när den är frikopplad.Om Mini Crossern ska dras fastgöres
draglinan i ögat på stötfångaren framtill – vid gulmarkeringen.
Dra inte fortare än max. 5 km/t.
Ha alltid nyckeln i nolläget , dvs. scootern är avstängd, under bogsering.
När bogseringen är klar skjuts spaken för frikopplingen upp igen. Nu kan scootern köras normalt
igen.

Avsnitt 5H

Rengöring

Rengöring av Mini Crossern ska ske med en lätt urvriden trasa, eftertorkning kan ske med sämskskinn. Användning av högtryckstvätt eller vattenslang kan förorsaka skada på elektroniken.
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Kapitel 6

Transport

MiniCrossern ska alltid vara fastspänd och handbromsen låst vid transport i bil. Lyft inte i styret,
armstöd eller i skärmarna.
Ska man göra ett mindre lyft kan man ta tag i kanten mellan baklyktorna baktill och i stötfångaren
framtill.
Vid transport i kombibil kan sätet lyftas bort
och styret fällas ned. Härmed reduceras max.
höjden till 68 cm.
Fastspänning i bil sker med remmar fastsatta
i öglorna på Mini Crossern fram och bak, alla
gulmarkerade.
Mini Crossern kan användas som säte under
transport i bil eller buss om den är ordentligt
fastspänd i bilen/bussen med hjälp av godkända fyrpunktsremmar, fastgjorda i de därtill
avsedda öglor på Mini Crossern.
Mini Crosserns fastspänningspunkter är testade och godkända enligt ISO 7176-19.
Hämvisning till bilaga A sida 33.
Brukaren ska dessutom alltid vara fastspänd till själva bilen/bussen enligt trafikreglerna.
Kom ihåg att stänga av scootern under transport.
Om det är möjligt rekommenderar vi dock att brukaren använder sätet i bilen/bussen för större
säkerhet

Kapitel 7

Transport i flyg.

Vid transport i flyg kan flygbolaget kräva att batterierna är flyggodkända samt att luften i däcken
släpps ur.
Vissa flygbolag kräver dessutom att batterierna är frånskilda, genom att ta bort huvudsäkringen (se
sid. 19 kapitel 5E). För att göra detta ska bakskärmen demonteras, se fig. 5,6 och 7, sida 7.
Extra batterifrånskiljare kan levereras. (Extra utrustning)
Flygcertifikat kan rekvireras hos leverantören.

Kapitel 8

Försäkring

En Mini Crosser, med max. hastighet 15 km/t, är klassad som cykel. Det behövs alltså ingen trafikförsäkring.
De flesta hem-/villaförsäkringar gäller som ansvarsförsäkring för cyklister och därmed också för
brukare av Mini Crosser.
Det finns även försäkringsbolag som har speciella el-rullstols försäkringar. Kontakta Ditt eget försäkringsbolag för närmare information.
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Kapitel 9

Felsökning

Nedanför visas en översikt över olika fel, möjliga orsaker och åtgärd, som kan uppstå.

Fel

Möjlig orsak

Mini Crosser går ej att köra . Nyckeln är ej i körläge.
Batteriindikatorn lyser inte.

Batterierna är helt urladdade.
Elektroniksäkringen har gått.
Huvudsäkringen är avbränd.

Åtgärd
Vrid om nyckeln, vänta i 5 sek.
innan gasreglaget aktiveras.
Ladda batterierna.
Byt säkring.
Kontakta leverantören

Mini Crossern går ej att
köra.
Batteriindikatorn lyser.

Mini Crossern har varit överbelastad.
Handbromsen är dragen.
Det är ett elektronikfel.
Batterierna är urladdade.
Laddkontakten är inte urdragen.

För låg hastighet

Hastighetsväljaren står på lägsta
hastighet.
Elektroniken är överbelastad.
Det är för lågt tryck i hjulen.

Körsträckan per laddning är
för kort.

Vänta ca. 1 min. innan det går att
köra igen. Scootern ska då vara
avstängd (se sid. 10, körning med
Mini Crosser).
Lossa handbromsen.
Kontakta leverantören.
Kontakta leverantören
Drag ur laddkontakten.
Öka på hastighetsväljaren.
Stanna och vänta ett par sekunder
innan start.
Pumpa hjulen till rätt tryck.

Batterierna är inte OK.

Ladda batterierna ordentligt och
kontrollera att laddarens gröna
lampa lyser före körning.

Laddaren fungerar ej riktigt.
Det är för lågt tryck i hjulen.
Handhavandefel vid laddning.

Kontakta leverantören.
Pumpa hjulen till korrekt tryck.
Läs bruksanvisningen.

Laddlampan på laddaren ly- Ingen ström i kontakten.
ser inte när laddaren ansluts
till Mini Crossern.
Kabelfel.
Se laddarens bruksanvisning. Fel på laddaren.

Kolla kontaktens säkring eller
kontakta elektrikern.
Kontakta leverantören.
Kontakta leverantören.

Klarindikering på laddaren
Det har varit strömavbrott.
lyser inte, även om laddaren Laddaren håller på med underhar laddat i 10-12 timmar.
hållsladdning.
Se laddarens bruksanvisning.
Batterierna är inte OK.
Det är fel på laddkontakten till
Mini Crossern.

Anslut laddaren på nytt och starta
en ny laddningscykel.
Kontrollera igen en halv timme
senare.
Kontakta leverantören.
Kontakta leverantören.

Laddarens färdiglampa lyser Säkringen i laddaren är avbränd.
vid tillkoppling av delvis
Fel i laddkontakten.
urladdade batterier.
Se laddarens bruksanvisning.

Kontakta leverantören.
Kontakta leverantören.

Laddarens lampa felindiLaddkontakt är ej rätt insatt, eller Skjut in laddkontakten ordentligt
kerar.
fel på kabel.
eller kontakta leverantören.
Se laddarens bruksanvisning.
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Tabellen nedan visar feltyper som batteriindikatorn kan visa i samband med ett elektroniskt fel på
Mini Crossern. Ett antal lampor kommer att blinka. Räkna dessa och se vilken typ av fel det är
frågan om. Vid fel 2,3,8,9 och 10 kan man som brukare inte åtgärda dem. Men man kan upplysa
leverantören om hur många dioder som lyser.
1 lampa

Batterierna ska laddas upp eller så är det en dålig förbindelse
till ett batteri. Kontrollera alla förbindelser mellan elektronikbox och batterier. Om dessa är OK så prova att ladda batterierna.

2 lampor

Det är en dålig förbindelse till motorn. Kontrollera förbindelsen mellan motor och elektronikbox.

3 lampor

Det är kortslutning från motorn till en batteriförbindelse.

4 lampor

Används inte

5 lampor

Används inte

6 lampor

Laddaren är inkopplad, tag bort laddaren.

7 lampor

Fel på gasreglaget. Försäkra dig om att gasreglaget står i neutralställning när Mini Crossern sätts på.

8 lampor

Det är fel i elektronikboxen.

9 lampor

Det är en dålig förbindelse till motorbromsen eller magnetbromsen är frikopplad. Kontrollera förbindelser från broms till
elektronikboxen eller återställ frikopplingen.

10 lampor

En hög spänning, över 38V har legat på elektronikboxen. Ses
normalt vid en dålig batteri förbindelse. Kontrollera alla förbindelser från batteri till elektronikboxen.

Programmering.
Scooterns köregenskaper kan ändras med en programmeringsenhet. Parametrarna som hastighet,
acceleration och deceleration kan ändras. Av säkerhetsskäl får dessa ändringar enbart utföras av
utbildad personal, såsom Mini Crosser tekniker eller auktoriserade servicetekniker på hjälpmedelscentraler eller liknande.

- 24 -

Minicrosser AB

Kapitel 10

Garanti

Mini Crosser AB lämnar 3 års garanti på allt med undantag av batterier, däck och andra slitdetaljer.
På dessa delar ges 12 månaders garanti.
Garantin bortfaller om :
1. MiniCrossern repareras av icke auktorisad person.
2.Garantin på batterierna bortfaller om annan icke godkänd laddare används.
3.Batterierna stått urladdade mer än 1 vecka.
Mini Crosser A/S och Minicrosser AB står ej för transportskador.
Mini Crosser-T modell har en beräknad livslängd på 10 år, dock max 5.000 drifttimmar om den
genomgår en inspektion vart år eller 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.
OBS! Garanti gäller enbart inom Sverige.

- 25 -

Minicrosser AB

Kapitel 11

Tekniska data
MC 125 T 3W MC 130 T 3W MC 140 T 3W MC 125 T 4W MC 130 T 4W MC 140 T 4W

Transporthöjd utan säte.
(Styrstång nedfälld)
68 cm.

68 cm.

68 cm.

68 cm.

68 cm.

68 cm.

Total vikt

142 kg.

142 kg.

179,5 kg.

151,5 kg.

151,5 kg

188 kg.

Vikt utan säte

123,5 kg.

123,5 kg.

161,5 kg.

133,5 kg.

133,5 kg

170 kg.

Batterivikt 2 stk
56 Ah
73 Ah
110 Ah

43 kg.
50 kg.

43 kg.
50 kg.

43 kg.
50 kg.

43 kg.
50 kg.
80 kg.

80 kg.

Statisk stabilitet i alla 15°
riktningar

15°

15°

15°

15°

15°

Dynamisk stabilitet i alla 10°
riktningar, vid lägsta fart

10°

10°

10°

10°

10°

Stigförmåga med person 15°
på 150 kg

17°

15°

15°

17°

15°

Hindertagning

12 cm.

12 cm.

12 cm.

12 cm.

12 cm.

12 cm.

Max. hastighet

13 km/t.

15 km/t.

15 km/t.

13 km/t.

15 km/t.

15 km/t.

Bromssträcka vid max.
hastighet
2,8 meter

3,5 meter

3,5 meter

2,8 meter

3,5 meter

3,5 meter

Effektiv sittdjup*

44 cm.

44 cm.

44 cm.

44 cm.

44 cm.

44 cm.

Effektiv sittbredd*

48 cm.

48 cm.

48 cm.

48 cm.

48 cm.

48 cm.

Höjd från sätets framkant 58 cm.
till marken

58 cm.

58 cm.

58 cm.

58 cm.

58 cm.

Höjd från fotplatta till 40 cm.
sätets framkant

40 cm.

40 cm.

39 cm.

39 cm.

39 cm.

Ryggstödsvinkel*

Ca. - 25° til Ca. - 25° til Ca. - 25° til Ca. - 25° til Ca. - 25° til Ca. - 25° til
+30°
+30°
+30°
+30°
+30°
+30°

Ryggstödshöjd

53 cm.

53 cm.

53 cm.

53 cm.

53 cm.

53 cm.

Ca. laddtid vid 20º C

8 timmar

8 timmar

8 - 12 timmar

8 timmar

8 timmar

8 - 12 timmar

Däck dimension
(6 lager)

3.00-8 max. 3.00-8 max. 3.00-8 max. 3.00-8 max. 3.00-8 max. 3.00-8 max.
ytterdiameter ytterdiameter ytterdiameter ytterdiameter ytterdiameter ytterdiameter
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm

Däcktryck

3.5 bar

3.5 bar

3.5 bar

3.5 bar

3.5 bar

3.5 bar

Klassificering, ISO

Klass C

Klass C

Klass C

Klass C

Klass C

Klass C

Not till tabellen
* Sätet är ett KAB säte.
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Kapitel 11 Tekniska data
Fortsättning
Mini Crosser
125 T 3W & 4W

Mini Crosser
130 T 3W & 4W

Mini Crosser
140 T 3W & 4W

v. Standard

v. Standard

v. Standard

40 km. för 3 W

40 km. för 3 W

80 km. för 3 W

35 km. för 4 W

35 km. för 4 W

70 km. för 4 W

v. Option

v. Option

60 km. för 3 W

60 km. för 3 W

55 km. för 4W

55 km. för 4W

2 x 12V / 56 Ah
2 x 12V / 73 Ah

2 x 12V / 56 Ah
2 x 12V / 73 Ah

2 x 12V / 110 Ah

27,8 x 17,5 x 22

27,8 x 17,5 x 22

27,8 x 22,9 x 28,3

Energiförbrukning
i
KWh, vid laddning från
»tom«

Ca. 1,5

Ca. 1,5

Ca. 3,0

Laddare, 24V DC

8 - 10 A

8 - 10 A

12 A

Glödlampa fram

24 V - 21 W

24 V - 21 W

24 V - 21 W

Glödlampa bak

24 V - 5 W

24 V - 5 W

24 V - 5 W

Glödlampa blinkers

24 V - 10 W

24 V - 10 W

24 V - 10 W

Standard färg

Blå - metallic

Blå - metallic

Blå - metallic

56 Ah batterier
Max. körsträcka med nya
batterier och vid 20º C på
plan fast väg
73 Ah batterier
Max. körsträcka med nya
batterier och vid 20º C på
plan fast väg
Batterityp:
Standard:
Option:
Max. batterimått i cm

Mini Crossern är testad med hänsyn till kraven beskrivna i standarden EN 12184 som ligger till
grund för CE-märkningen. Dvs. att den också är testad för att uppfylla kraven på hållbarhet (ISO
7176-8), krav om brandsäkerhet (ISO 7176-16) och krocktest ISO 7176-19.
Säkringarna sitter under bakskärmen (se sida 18):
1
40 A
Säkring, 1:
Säkring, 2:
Säkring, 3:
Säkring, 4
Säkring, 5:

2
10 A

1x40A säkring:
1x10A säkring:
1x10A säkring:
1x40A säkring:
1x10A säkring:

3
4
10 A 40 A

5
10 A

Laddning
Kontroll system
Sitslyft
Extra
Extra

Huvudsäkringarna, 100A, är placerade på kablarna vid varje batteri.
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Transporthöjd 68 cm. Justerbar
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Transporthöjd 68 cm. Justerbar
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Kapitel 12

Bruksanvisning för säten
Handtag för sitsvridning:
För att frikoppla sätet ska handtaget dras tillbaka. Sätet kan då
vridas 360º, med stopp vart 45º.
Handtaget är fjäderpåverkad, och sätet låses automatiskt, när
handtaget släpps.
Detta handtag placeras som standard på höger sida, men kan
också placeras på vänster sida.

Kapitel 12A

Bruksanvisning KAB säte

Handtag för säte framåt/bakåt:
För att frikoppla sätets glidskenor, skall handtaget dras utåt/
uppåt.
Därefter kan sätet dras framåt eller bakåt efter önskemål. När
handtaget släpps, låses sätet automatiskt vid närmaste stopp.
På glidskenan finns det ett automatiskt stopp längst fram och
längst bak.

Inställning av armstödsvinkel:
Längst in under armstödet sitter det en skruv som man kan variera armstödsvinkeln med. Armstöden är höjdinställbara.

Justering av ryggvinkel:
Genom att dra upp handtaget kan sätets ryggvinkel justeras
30º fram och 30º bakåt från lodrät ställning.
OBS!
För att behålla stabiliteten får ryggstödet inte läggas längre
bakåt än 25º vid körning. KAB sätet kan förses med nackstöd.
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Kapitel 12B

Bruksanvisning - Ergo Standard säte
Handtag för sitsvridning:
För att frikoppla sätet ska handtaget dras bakåt.
Sätet kan då vridas 360º, med stopp för vart
45º.
Handtaget är fjäderpåverkad, och sätet låses
automatiskt, när handtaget släpps. Detta handtag placeras som standard på höger sida, men
det kan också placeras på vänster sida.

Handtag för säte framåt/bakåt:
För att frikoppla sätet på glidskenan, ska handtaget
dras utåt/uppåt. Därefter kan sätet dras fram eller
bakåt efter önskemål. När handtaget släpps, låses
sätet automatiskt vid närmaste stopp. På glidskenan
finns det ett automatiskt stopp längst fram och
längst bak.

Inställning av armstödsvinkel:
Justerskruven möjliggör att armstödsvinkeln kan justeras ca.
15º.
Armstödet kan fällas upp helt för att underlätta i och urstigning.
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Justering av ryggvinkel:
Standard:
Ryggstödsvinkeln kan justeras med ca. 30º. Detta
görs genom att lossa justerskruven och ändra avståndsstyckets position. Efter justeringen dras skruvarna åt igen.

Extra utrustning:
Kan utrustas med gascylinder , som visas, för justering av ryggstödsvinkel.

Armstöd framåt/bakåt:
Armstöd kan förskjutas framåt/bakåt i C-skenan.
Detta görs genom att lossa skruvarna som visas. Efter
inställningen dras skruvarna åt igen.

Justering av ryggstöd framåt/bakåt:
Sittdjupet kan regleras genom att skjuta ryggstödet
framåt/bakåt samtidigt som man håller fast sittkudden. De angivna skruvarna lossas på båda sidorna.
Ryggstödet kan då skjutas bakåt till slutet på Cskenan och ca. 15 cm framåt.
Skruvarna spänns fast efter justeringen. Skruvarna
ska vara minst 2 cm från C-skenans slut.
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Bilag A
Mini Crosser T-serie är krocktestad enligt ISO 10542/ISO 7176-19 & SAE J2249 standarderna.
Standarderna säger att en 85 kg tung rullstol ska användas för test, men eftersom Mini Crosser Tmodellen är betydligt tyngre, är testen utförd enligt samma specifikationer, som krävs för en lättare
stol.
Ovannämnda standarder utförs således så att ,Mini Crosser spänns fast med Q`Straint 4-punkts
fastspänning och krocktestas dynamiskt vid 48 km/t, med en inbromsning på 25 millisekunder.
Detta påverkar med en kraft av 20 G. En eventuell person på scootern spänns fast med ett 3-punkts
säkerhetsbälte, som är integrerat i scooterns fastspänningssystem. Vi rekommenderar dock att
brukaren använder säterna i bil/bussen. Det är trots allt mera säkert.
Bruksanvisning för Q`Straint QRTTM Deluxe 4 punkt fastspänning med statisk 3-punkt
säkerhetsbälte
Fastspänning av rullstolen med 4 rullremmar:
1.
Montera de två främsta rullremmarna i golvet, så att avståndet är större
än bredden på el-scooterns markerade fastspänningspunkter.
2.

Placera el-scootern max. 70 cm från de främsta fastspänningar.

3.

Drag ut remmarna och placera krokarna i de tilltänkta beslagen, de är
gulmarkerade på el-scootern.

4.

Kör fram scootern tills rullremmen har en lutningsvinkel på ca. 45º.

5.

Montera de bakersta rullremmarna i golvet, rakt bakom scooterns
markerade fastspänningspunkter.

6.

Drag ut rullremmarna och placera dem på ramen av scootern, så att de
har en rak lutningsvinkel på 45º.

7.

Stäng av scootern. Spänn eventuellt remmarna manuellt på de 2 handtagen, de är placerade på sidorna.

fastspänningspunkt

fastspänningspunkt

OBS: Det har ingen betydelse vilka rullremmar som placeras var, för att de är 100 % identiska.
Fastspänning av passager med statisk 3-pumkt säkerhetsbälte:
1.

Fastgör de 2 höftbälten på de bakersta rullremmarna. Lägg märke till att ”han” delen av
höftbältet, som har en fastgöringsknopp till axelbältet, ska monteras på samma sida som
axelbältet är monterad. Se till att bältet har en stigning på ca. 45º, är åtdragit
och inte kommer i beröring med armstödet och liknande delar av scootern.

Hon-kontakt

Höftbältets fastspänningspunkt
på rullremmen

Han–kontakt

2.

Montera axelbältet så att bältet vilar mot nyckelbenet och går diagonalt
ned till höften, där bältet görs fast på knoppen på höftbältets kontakt.

3.

Bältena dras åt genom att dra i den lösa stroppen, och lossas genom att öppna spännet, på
samma sätt som ett bälte på flygplan.
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Bilag B

Montering av höftbälte
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