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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 Joy är avsedd för en person som väger max 
150 kg .

Joystick

Joystickens styrbox får inte utsättas för extrema temperaturer 
eller fuktiga omgivningar under någon längre tid.

Styrboxen får inte heller utsättas för kraftiga slag.

Stäng inte av styrboxen under körning utom i nödfall, eftersom 
detta kan skada elektroniken.

Rengör med en fuktig trasa och mild tvållösning. 
Det får INTE komma in vatten eller fukt i styrboxen.
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Inledning

Denna manual är ett komplement till bruksanvisningen, och 
innehåller anvisningar om användning och inställning av 
fordonet Mini Crosser M Joy.

Detta eldrivna fordon är avsett att användas utomhus av den 
aktiva användaren. Ett s.k. klass C-fordon enligt den europeiska 
klassifi ceringen av elektriska skotrar.

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

Minicrosser AB ansvarar inte för eventuella skador och 
personskador som uppstår till följd av olämplig eller osäker 
användning av Mini Crossern. 

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

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

OBS! Med förbehåll för tryckfel samt eventuella ändringar i 
specifi kationerna.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna bruksanvisning 
efter behov.
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Beteckningar

Nedanstående beteckningar hänvisar till förklaringar längre fram 
i bruksanvisningen

JoystickManöverpanel

Nackstöd (visas inte)
(Extrautrustning)

Termosäkring

Frikopplingshandtag

Vridning av säte

Utlösarhandtag
fram/tillbaka.

Ögla för fästanordning

Blinkers

Fingerskruv

Laddningskontakt

Fordonets 
serienummer

Ögla för 
fästanordning
bespænding

Handbroms
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Beteckningar joystick G90T og G90A

Dynamic G90T Dynamic G90A
1A Start-/Stopp-knapp (tryckknapp) 1 Start-/Stopp-knapp

1B Start-/Stopp-knapp (vippbrytare) 2 Display

2 Display 3 Val av program

3 Växel ned/upp 4 Display för sätesfunktioner (Inte 
tillgänglig)

4 Display för sätesfunktioner (Inte 
tillgänglig)

5 Batteriindikator

5 Batteriindikator 6 Magnetlås

6 Magnetlås 7 Tuta

7 Tuta 8 Joystick

8 Joystick 9 Sätesfunktion / ljus, varningsblinkers 
och blinkers

9 Sätesfunktion / ljus, varningsblinkers 
och blinkers

10 Blinker vänster / ljus

10 Val av sätesfunktion (vippkontakt) 
(Inte tillgänglig)

11 Höger blinker / varningsblinkers

Ekstra låsesystem:
Mini Crosser har utanför start / stopp (I / O knappen) en extra 
låsningssystem för att skydda mot obehörig användning av 
körstolen. 

Det är en liten magnetisk nyckel som medföljer Mini Crosser i 
en nyckelring. När det magnetiska knappen hålls till det centrala 
bilden på joysticken, hörs en signal och efter några sekunder 
kan körstolen inte köras. Om man tänder stolen på I/O-knappen 
nu lyser en röd lampa. När man vill köra igen håller man 
magnetnyckeln på nytt mot nyckelsymbolen. 

Om man har tappat magnetnyckeln kan vilken magnet som 
helst användas som nyckel.
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Handhavande G90T och G90A

Val av hastighet: G90T Val av hastighet: G90A
1 För att starta Mini Crosser:

Tryck på knappen 1A eller använd 
vippbrytaren 1B.
Vänta tills batteriindikatorn har 
stabiliserat sig (3–5 sekunder).

1 För att starta Mini Crosser:
Tryck på knappen 1 och vänta tills 
batteriindikatorn har stabiliserat sig 
(3–5 sekunder).

2 Välj max. hastighet:
Tryck upprepade gånger på knapp 3 
eller på vippbrytaren så att siffran 1, 
2, 3, 4 eller 5 visas på displayen. 1 
är den lägsta hastigheten och 5 den 
högsta. (Kan variera. En del stolar 
har bara tre hastigheter.)

2 Välj max. hastighet:
Tryck upprepade gånger på knapp 3 
så att siffran 1, 2, 3, 4 eller 5 
visas på displayen. Välj siffra efter 
önskad hastighet. 1 är den lägsta 
hastigheten och 5 den högsta.

Körning Körning
1 Börja köra genom att föra 

joysticken i den riktning du vill köra. 
Hastigheten regleras med utslaget 
på joysticken. För att bromsa för du 
joysticken tillbaka till utgångsläget i 
mitten.

1 Börja köra genom att föra 
joysticken i den riktning du vill köra. 
Hastigheten regleras med utslaget 
på joysticken. För att bromsa för du 
joysticken tillbaka till utgångsläget i 
mitten.

2 Det är viktigt att kontrollera 
batteriindikatorn med jämna 
mellanrum för att undvika att stolen 
stannar på grund av att batterierna 
tagit slut. 

2 Det är viktigt att kontrollera 
batteriindikatorn med jämna 
mellanrum för att undvika att stolen 
stannar på grund av att batterierna 
tagit slut.

Obs!
Vid körning på lutande underlag med dåligt väggrepp som 
grus, snö, o.d. är det viktigt att du bromsar mjukt för att inte 
tappa kontrollen över stolen. Mjuk inbromsning: För joysticken 
LÅNGSAMT in till mitten.
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Höjdreglering av säte

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

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

Sätet lyfts av sätesröret.

Dra ut utlösaren och vrid runt den. På så 
sätt stannar den ute. Nu kan sätesröret 
lyftas eller sänkas till önskad höjd.

Utlösaren utdragen. Vrid runt den för att 
få den att ”hoppa” in igen.
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Sätesröret i översta positionen. Det fi nns 
5 justeringshål i sätesröret. Utlösaren 
ska fästas i ett hål för att sätet ska sitta 
stabilt.

Sätesrör

Utlösare

Elektrisk säteslyft

Som extra tillbehör kan Mini Crosser förses med elektrisk 
säteslyft.

När sätet ska höjas, för man upp knappen. När sätet ska 
sänkas, för man ned knappen. När man släpper knappen 
stannar sätet automatiskt. (Se bilden nedan.)

Elektrisk säteslyft. Förs knappen upp, lyfts sätet upp. Förs 
knappen ned, sänks sätet.

Kontakt till elektrisk 
säteslyft.
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Sätesvridning

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

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

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

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

Se till att inget kommer i kläm när sätet sänks.

Utlösarhandtag för vridning av säte.  Utlösarhandtag för säte fram/tillbaka.
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 Körning med Mini Crosser M Joy 

I- och urstigning

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

I huvudsak bör man göra på följande sätt:

• Kontrollera att Mini Crosser M Joy är avstängd.
• Kontrollera att bromsen är åtdragen på Mini Crossern. (Handtaget 

till motorfrikopplingen är i översta läget.)
• Vrid eventuellt sätet 45° eller 90°och försäkra dig om att 

säteslåset är låst (fallit ner i hacket).
• Fäll eventuellt upp armstödet.

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

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

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

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

Stäng av Mini Crossern, fäll upp 
styrstången, vrid sätet och fäll upp 
armstödet. 
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Introduktion till Ergo Standard-säte

Handtag för vridning av 
säte.

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

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

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

Handtag för säte fram/
tillbaka

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

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

På framdelen och bakdelen av glidskenan har en stoppkloss 
monterats.

Inställning av 
armstödsvinkel

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

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

(Höjdinställning av armstöd är 
extra utrustning.)
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Inställning av ryggstödets 
vinkel

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

Extra tillbehör:

Sätet kan utrustas med 
gascylinder för justering av 
ryggstödets vinkel.

Justering av armstöd i 
djupled:

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

Justering av ryggstöd i 
djupled:

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

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

Justering av armstödets 
vinkel

Armstödet kan vinkeljusteras 
genom att man skruvar på 
denna skruv.

Justering av armstödets 
höjd:

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

Nackstöd:

Nackstödet kan justeras 
steglöst uppåt och nedåt

Introduktion till Mando säte
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