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Symboler
Används i bruksanvisningen för att beskriva situationer som kan
leda till personskador och som kräver extra försiktighet.
Används där texten behandlar elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC).

Varning!
Av säkerhetsskäl får fordonet inte lånas ut till personer som inte
är fullt förtrogna med fordonet. Fordonet är endast avsett för en
person.
Mini Crosser X2 är konstruerat för en personvikt på max 175
kg. Kan levereras som standard i HD-version, för personvikt på
maximalt 250 kg.

Larm
Temperaturmätare, stöldlarm och lutningslarm finns inbyggt
i samma box, denna kan köpas som extrautrustning till Mini
Crossern.
OBS!
Vid leverans är larmet ALLTID frånkopplat. Se avsnittet ”Programmering, användarmeny” om hur larmet aktiveras.

Missfärgning!
OBS!
Som standard är Mini Crosser X utrustad med däck som inte
missfärgar, men om man väljer en annan däcktyp kan det
hända att däcken missfärgar golvmaterial, speciellt linoleum.
Medema AS åtar sig inget ansvar för eventuell missfärgning.
För att förhindra detta rekommenderar vi att man lägger ut
skyddande underlag på känsliga golv.
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Hjälp för synskadade
Om du har problem att läsa texten i bruksanvisningen rekommenderar vi att du går in på vår webbsida, där finns möjlighet
att läsa bruksanvisningen i PDF-format. PDF-bruksanvisningen
kan förstoras på datorskärmen, helt efter eget behov.
Om du tycker bruksanvisningen är svår att förstå eller har allmänna frågor om produkten är du välkommen att kontakta oss.
Du hittar kontaktinformationen på sida 2 i denna bruksanvisning.

FSN (Fields Safety Notice)
All information rörande säkerhet återfinns på www.medema.
com, sidan hålls alltid uppdaterad med den senaste säkerhetsinformationen. Vid viktigare ändringar rörande säkerhet kommer
vi direkt skicka ut meddelande (FSN) till våra kunder.

Förskrivarinformation 1533-2002-T

5 av 36

Version 2.0.0/2021

Minicrosser AB

Inledning
Denna manual är ett komplement till bruksanvisningen, och
innehåller anvisningar om användning och inställning av fordonet Mini Crosser X2.
Detta eldrivna fordon är avsett att användas utomhus av den
aktiva användaren. I enlighet med europeisk standard EN
12184 ett klass C fordon.
Vi har ett stort urval av tillbehör till Mini Crosser X2, 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 X2
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 specifikationerna.
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna bruksanvisning
efter behov.
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Manöverpanel
Utsätt inte manöverpanelen för stötar och slag. Kör försiktigt så
du inte kör på något/någon.
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för obehörig öppning, inställning eller modifiering av manöverpanelen.

Meny/information
Aktuell hastighet

Antal körda kilometer

Batteriindikator

Varningsblinkers

Ljussensor

Hastighetsnivå

Ljuskontakt
Handbroms

Blinkers H och V
Gasreglage
(fyrfingergrepp)

Stöldlarm

Blinkers H och V

Signalhorn
1 och 2

Extrakontakt
Kan användas
för valfria
funktioner.

Hastighetsväljare Trippmätare
+/-

Signalhorn
3 och 4

Handtag för inställning av styrets lutning
Laddkontakt
Nyckelbrytare

Gasreglage
(fyrfingergrepp)
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Användarmeny
Meny/information

Tryck på knappen för att växla menyn överst i displayen mellan: ”Datum”, ”Klocka”, ”Totalt antal km”,
”Total körtid”, ”Batterispänning”, Service” och ”Lutning.
”Lutning” är extrautrustning och visas endast om så
utrustad.
Knappen Meny/information används även för att redigera användarparametrar.
Man kommer åt användarparametrarna genom att
hålla menyknappen intryckt i ca. 3 sekunder.

Nyckelbrytare

För att starta fordonet:
Vrid nyckeln till körläge (1). Den första halvsekunden
efter att Mini Crossern startats utför styrenheten en
säkerhetskontroll av det elektriska systemet. Om
gasreglaget flyttas under den här tiden kommer Mini
Crossern inte kunna köras innan nyckeln vrids tillbaka
till 0 och därefter tillbaka till 1 igen.

Hastighetsväljare

Sköldpaddan indikerar lägsta hastighetsområde.
0-6 km/h.
Haren indikerar högsta hastighetsområdet på upp till
15 km/h. Ändra upp eller ner med knappen +/-.
Indikeringen med sköldpadda och hare kan startas/
stängas av i användarmenyn.

Batteriindikator

På displayens vänstra sida visas batteriindikatorn.
Indikerar batteristatus efter ungefär 1/2 sekund. Efter
ungefär 1 minuts körning ges en mer exakt indikation.
Batteriet är fulladdat när fälten rött, gult och grönt lyser. Kan vara uppdelat i tio eller tre fält. När indikatorn
är nere i boten av det gula fältet bör batteriet snarast
laddas. Om det endast lyser i det röda fältet eller detta
blinkar ska man omgående ladda batteriet.

Trippmätare

Knappen TRIP nollställer trippmätaren. Knappen kan
användas när man kör.

Handbroms

Verkar på vänster bakhjul och bör endast användas
som extrabroms/nödbroms, samt som parkeringsbroms. Kan spärrars i låst läge.
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Gasreglage

Fram/bak

Det främre reglaget aktiveras långsamt och Mini Crossern börjar köra framåt. Ju mer man trycker desto
snabbare kommer Mini Crossern att köra När man
släpper reglaget går armen själv tillbaka till utgångsläget och Mini Crossern stannar.
Genom att aktivera det bakre reglaget backar Mini
Crossern. Magnetbromsen på bakhjulen slår till när
man står still, detta motsvarar parkeringsbromsen på
en bil. Med hastighetsreglaget kan man även reglera
hastigheten ner för en backe. Motorn kommer då att
fungera som broms.

Ljuskontakt

Tänder främre och bakre lampor. Tändningsnyckeln
måste dock vara i läge 1 (körläge).

Varningsblinkers

Tänder alla blinkande lampor samtidigt. I användarparametrarna kan man ställa in så denna fungerar även
när nyckeln inte sitter i tändningen eller har vridits till 0
(stoppläge).

Blinkerskontakt

Pil vänster: blinkers vänster sida. Pil höger: blinkers
höger sida. Tryck på samma knapp en gång till för att
släcka blinkersen. Kan ställas in så att blinkersen slår
från efter angiven tid.

Signalhorn

Elektrisk tuta med programmerbar ljudstyrka, utförs
under knappen Meny/information. Aktiveras genom att
trycka på signalkontakten.

Laddkontakt

Slå från nyckelbrytaren under laddning. Observera
att det inte går att köra medan batteriet laddas. Läs i
övrigt avsnittet ”Batterier och uppladdning”.
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Benämning

Beskrivning

Extrautrustning
Stöldlarm

Om denna parameter är ”TILL” kommer stöldlarmet att
aktiveras varje gång man stänger av Mini Crossern.
Ett aktiverat larm stängs av genom att starta Mini
Crossern med nyckeln.
Om man inte kan ta sig till Mini Crossern med nyckeln
kommer larmet att stängas av efter ca. 20 sekunder.
Om Mini Crossern skakas/flyttas på nytt aktiveras
larmet igen.

Lutning

Lutningssymboler.

Lutningslarm, sidled

Om inställda värden överskrids blinkar symbolen och
ljudsignalen tutar, om denna parameter aktiverats.

Lutningslarm fram/bak

Om inställda värden överskrids lyser symbolen och
ljudsignalen tutar, om denna parameter aktiverats.

Överupphettning, steg 1

Steg 1: Symbolen blinkar och Mini Crossern går ner
på halv styrka. Vänta 3-5 minuter och starta igen.

Överupphettning, steg 2

Steg 2: Symbolen lyser och Mini Crossern stannar.
Vänta 3-5 minuter och starta igen.
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Programmering, användar meny
Man kommer åt menyn genom att hålla menyknappen intryckt
i ca. 3 sekunder. Man kan bläddra upp och ner mellan parametrarna med knappen +/-. Den aktiva parametern markeras med
gul text och blå bakgrund. Man väljer parametern genom att
trycka på ”Enter”. Själva värdet ändrar man med knappen +/-.
Bekräfta med ”Enter” och lämna genom att trycka på menyknappen.
Datumformat

Välj mellan:
ddmmyy - dag/månad/år
mmddyy - månad/dag/år
yymmdd - år/månad/dag

Enhet för temperatur Välj mellan Celsius och Fahrenheit. Visar omgivande tem(Temperatursensor är peratur.
extrautrustning)
Beg. hast (Till/Från)

Begränsad hastighet till/från.
Denna funktion aktiveras/stängs av genom att man anger
en fyrsiffrig kod. Som standard är koden 1234 inställd, men
denna kan ändras av en servicetekniker.
De fyra siffrorna anges med hjälp av knappen +/-. Hoppa
till nästa siffra genom att trycka på ”Nästa”. Bekräfta med
”Enter”. Besvara därefter reducerad max hastighet till/från.
Bekräfta med ”Enter”.

Beg. hast (värde)

Begränsad hastighet - värde.
För att redigera funktionen måste man ange en fyrsiffrig
kod. Som standard är koden 1234 inställd, men denna kan
ändras av en servicetekniker. Med hjälp av +/- väljer man
ett %-värde som man vill sänka Mini Crosserns maxhastighet till. I steg om 5 %.

Bakgrundsbelysning
(värde)

Displayens bakgrundsljus ändras i steg om 5 %. Används
vanligtvis på vintern eller om man kör i mörker, då ett för
starkt ljus från displayen kan vara störande.

Bakgrundsbelysning
Auto (till/från)

Väljer man ”Till” minskas bakgrundsljusets intensitet automatiskt när det blir mörkt eller om man kör in i en tunnel
eller liknande. Ljussensorn sitter precis ovanför ljuskontakten. Se avsnittet Manöverpanel.

Bakgrundsbelysning,
tröskel

Här anger man ljusintensitet i %. I steg om 5 %.

Signalhorn bak (från/
bip/summer)

Samma varningssignal som för backande lastbilar.
Välj mellan ”Från”, ”Bip” – svagt horn eller ”Buzzer” – starkt
horn.

Knappljud (till/från)

Med till/från väljer man om kvittering ska göras med ett
”bip” efter man tryckt på en knapp på manöverpanelen.
Detta gäller för knapparna: blinkers, belysning, varning,
meny, +/- och ESC.

Blinkersljud (från/bip/
summer)

Man kan välja detta om man önskar ett ljud när man aktiverat Mini Crosserns blinkers. På samma sätt som det fungerar på en bil. Man kan välja mellan ”Från”, ”Bip” – svagt
horn eller ”Buzzer” – starkt horn.
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Parameterbeskrivning
Klocka

Ställ in tid och datum med hjälp av knappen +/-. Man flyttar
till nästa val med knappen ”Nästa”. Avsluta med ”Enter”.

Varningsblinkers
aktiv (till/från)

Som standard kan varningsblinkers användas även om
Mini Crossern är avstängd eller nyckeln borttagen.
Om man däremot vill att varningsblinkers inte ska kunna
aktiveras när Mini Crossern är avstängd ska man välja
”Från”.

Larm aktivt (till/från)
Extrautrustning

Om denna parameter är ”TILL” kommer stöldlarmet att
aktiveras varje gång man stänger av Mini Crossern. Den
lilla lampan intill trippmätaren blinkar med några sekunders
mellanrum.
Ett aktiverat larm stängs av genom att starta Mini Crossern
med nyckeln. Om man inte kan ta sig till Mini Crossern med
nyckeln kommer larmet att stängas av efter ca. 20 sekunder. Om Mini Crossern skakas/flyttas på nytt aktiveras
larmet igen.

Lutningslarm (till/
från)
Extrautrustning

Om denna parameter är ”TILL” kommer lutningssymbolen
att växla till rött och blinka och en signal hörs (om den är
aktiverad) om man kör i lutning som är brantare än vad
som är tillåtet.

P&G-fel logg

Här visas de fel som registrerats av P&G-motorstyrningen.
Systemet kan registrera åtta olika typer av fel. Varje fel kan
registreras upp till 30 gånger.
Det senast registrerade felet anges överst på listan.
Visas på följande sätt:
[1502] 2
None
None
None
None
None
None
I detta exempel har felet 1502 inträffat två gånger. Om man
trycker på ENTER vid felet visas en beskrivande text. I
detta exempel ”solenoide brake fault”
”None” innebär att inga andra fel inträffat.
Om det blir fel på Mini Crossern är det till stor hjälp om
feltypen kan meddelas till Medema A/S eller företagets
representant för att underlätta felsökningen.

Temperaturmätare, stöldlarm och lutningslarm finns inbyggt
i samma box, denna kan köpas som extrautrustning till Mini
Crossern.
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Färdigställande/anpassning
Höjdinställning av säte
Lyft båda armstöden, och fäll ihop sätet helt. Frilägg handtaget
så sätet kan vridas. Vrid det lite och lyft av sätet.
Se till att stå rätt med ryggen när du lyfter sätet eftersom detta
är ganska tungt.

Frilägg handtaget så sätet kan vridas.. Sätet lyfts upp längs sätesröret.
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Höjdinställning av standard sätesstolpe

Skruva loss spärrskruven.
Användgaffel-nyckel, 17 mm.
Justera in sätesstolpen till önskat läge.
Sätesstolpen är markerad med en ring
för varje centimeter.

Var uppmärksam på att den svarta linjen skall vara på samma ställe efter justeringen
som innan, så sätet inte sitter snett.
Spänn skruven och därefter spärrmuttern.
Montera sätet. Efterjustera sätesläget om nödvändigt.

Höjdinställning av sätesstolpe med positionsskruv (tillval)

Tryck in sätesutlösaren. Tryck på
utlösaren för att frigöra sätesröret.
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Sätesrör

Utlösare

Sätesrör i översta läget. Sätesröret har
fem hål för inställning. Utlösaren ska
gripa tag i ett hål såt att sätet blir stabilt.

Elektrisk säteshiss
Som extrautrustning kan Mini Crossern utrustas med elektrisk
säteshiss.
Man för knappen uppåt för att hissa upp sätet. För knappen neråt för att sänka sätet. När man släpper knappen stannar sätet
automatiskt. (Se nedanstående bild.)
Av säkerhetsskäl finns en inbyggd brytare som sänker hastigheten till hälften om sätet höjs upp mer än 7,5 cm.

Kontakt för elektrisk
säteshiss.

Elektrisk säteshiss. Sätet hissas upp när knappen förs upp.
Sätet hissas ner när knappen förs ner.
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VIKTIGT!
Mini Crossern är stabilast när sätet är i det lägsta läget. Kör väldigt försiktigt om sätet är upphöjt. Använd aldrig säteshissen när
du kör på ojämna underlag eller i kuperad terräng.
Var extra uppmärksam när sätet sänks ner på Mini Crosser med
elektrisk hiss. Se till att inget kommer i kläm mellan säte och
chassi.

Undvik att få något i kläm när sätet sänks ner.

Sätesvridning
Utlösarhandtag dras uppåt. Sätet kan vridas 90° åt varje sida.
När handtaget släpps griper det själv tag och håller fast sätet i
varje 45°.
Andra säten, som kan levereras till Mini Crossern, är konstruerade efter liknande principer. Vanligtvis är utlösningshandtaget
monterat på höger sida men kan, om så önskas, monteras på
vänster sida.

Utlösningshandtag för sätesvridning. Utlösningshandtag för att flytta sätet framåt/bakåt
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Styrstång
Kan justeras framåt/bakåt med hjälp av utlösarhandtaget. Dra
handtaget neråt och dra styret närmare dig för bästa körställning. Använd handtaget igen för att flytta fram styret och underlätta avstigning.
Styrstången kan justeras i höjd, ungefär 11 cm upp/ner. Ta först
bort gummihatten som skyddar insexskruven. Höjden justeras
med en 4 mm insexnyckel.
Detta gäller för både 3W och 4W. Glöm inte att dra åt skruven
efter inställning.

Justering av styrets
lutning. Gäller för både
3W och 4W.

Handtag för inställning av
styrets lutning

Justering av styrets
höjd. Gäller för både
3W och 4W.
Insexskruvar för höjdjustering.
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Köra med Mini Crosser X2
På- och avstigning
Det är viktigt att lära sig hur man säkert stiger på och av sin
Mini Crosser.
I huvudsak bör följande metod användas:
•

•
•
•
•

Kontrollera att Mini Crosser X2 är avstängd (nyckeln i läge 0) vid
på- och avstigning, i annat fall kan Mini Crossern startas av sig
själv om man oavsiktligt rör vid gasreglaget.
Kontrollera att Mini Crossern är bromsad. (Handtaget till motorfrikoppling i översta läget).
Fäll upp styrstången i lodrätt läge.
Vrid eventuellt sadeln 45° eller 90° och var säker på att säteslåset
är spärrat (har grepp i ett hål).
Vrid eventuellt upp armstödet.

Vissa användare kan behöva hjälp av en assistent. Assistenten
bör:
•
•

•

Vara uppmärksam på att själv undvika skador i samband med att
användaren lyfts/sänks ner/ges stöd.
Kontrollera att Mini Crossern står stabilt och inte kan röra sig.
Stäng av Mini Crossern och kontrollera att den är bromsad och att
sätet har hakat i endera 45° eller 90°.
Se till att sätet är stabilt om det flyttas.

VIKTIGT!
Mini Crossern stängs automatiskt av efter 10 minuters
stillestånd, även om nyckeln
vridits om till körläge. Batteriindikatorn blinkar med 6
lampor med en intervall på
ungefär 3 sekunder.
För att starta om fordonet ska
nyckeln vridas till stoppläge (0),
därefter tillbaka till körläge (1).

Förskrivarinformation 1533-2002-T

18 av 36

Stäng av Mini Crossern, fäll upp
styrstången, vrid sätet och fäll upp
armstödet.

Version 2.0.0/2021

Minicrosser AB

Köra
Även om Mini Crossern är mycket stabil så kan den välta. Undvik plötsliga förändringar av hastighet och riktning i hög fart vid
dåligt underlag, inte minst om underlaget sluttar.
Mini Crossern kan i korta sträckor köra upp och över större lutningar än vad den dynamiskt har testats för. Samma sak gäller
att köra ner för sådana lutningar. Vid dessa tillfällen är risken
större att Mini Crossern tippar eller välter. Var därför extra uppmärksam på att följa dessa köranvisningar.
Vid körning i mycket backig terräng bör fordonet vara utrustat
med tippskydd. (Extrautrustning)
Nya användare rekommenderas att träna på följande på platser
utan annan trafik:
•

Ställ in Mini Crossern på låg hastighet. Kör framåt och bakåt. Ställ
in hastighetsväljaren stegvis uppåt och känn skillnaden på Mini
Crosserns hastighet.

•

Träna på igångsättning och inbromsning. Lär dig din Mini Crossers reaktionstid.

•

Träna på att köra i trånga utrymmen som påminner om en butik
eller genom dörrar.

•

Träna på att svänga och kontrollera hur mycket plats som krävs.
Kör alltid långsamt när du svänger. Träna även på att köra baklänges.

•

Träna på att svänga och köra över hinder och på sluttande underlag. Kör alltid rakt upp/ner över kantsten och ramper. Kör aldrig
snett. Se bilderna på kommande sidor.

•

Försök att bromsa vid olika hastigheter och lär dig normal bromssträcka.

•

Om möjligt, försök att köra på olika underlag (asfalt, gräs och
grus).

•

Träna på att bedöma hur långt du kan köra på en batteriladdning.
Lär dig hur snabbt batteriindikatorn växlar från grönt till gult till rött.
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•

VARNING!
Om fordonet uppför sig på något sätt onormalt - gör ljud, bränner
luktar etc. - stanna omedelbart fordonet och sök teknisk hjälp. Om
du fortsätter att köra finns det risk för brand eller skador på vitala
delar.

OBS!
Körsträckan reduceras när man kör i kuperat landskap, i motvind, kallt väder och med lågt ringtryck.

Trafikbestämmelser
Trafikbestämmelserna för Mini Crosser kan variera mellan olika
länder. Innan fordonet tas i bruk är det användarens ansvar att
ta reda på vilka regler som gäller.
I Danmark gäller följande:
Hjälpmedelsfordon, så som Mini Crosser, med maxhastighet
på upp till 15 km/h räknas i trafikbestämmelserna som cyklar
och därmed ska trafikregler för cyklar gälla vid hastigheter över
6 km/h.
Vid hastigheter upp till 6 km/h räknas Mini Crossern som ”fotgängare” och i denna hastighet får man köra på trottoaren.
”Sköldpaddsfart” motsvarar ungefär 6 km/h. Man ska endast
använda körbelysning i skymning/mörker. Det krävs inte hjälm
eller säkerhetsbälte.
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Minicrossern är EMC testad enligt EN 60601-1-2 och uppfyller
de krav, där en Mini Crosser används i en miljö med elektromagnetisk störning. Det kan likväl, i sällsynta fall, förekomma att
elektromagnetisk störning kan påverka Mini Crossern. Såsom
radio- och TV stationer och amatör-radiosändare.
Om det mot förmodan, likväl inträffar oönskade rörelser med
Mini Crossern eller om bromsarna frigörs ska man stänga av
Mini Crossern så fort det är säkert att göra det. Under vissa
omständigheter kan en Mini Crosser utlösa butikslarm.

Att köra i trafik
Var extra uppmärksam på följande när du kör i trafiken:
•

Mini Crossern är ett lågt fordon som inte alltid är så lätt att se för
andra trafikanter. Var helt säker på att andra trafikanter sett dig
innan du kör ut i vägbanan.

•

Var uppmärksam på bakomvarande trafik. Håll ordentligt till höger
om du kör på en trafikerad väg.

•

Vid höger- och vänstersväng i korsningar ska man vara uppmärksam på cyklister och fotgängare. Följ trafikreglerna för cyklar.

•

Hur snabbt saker inträffar. Hur länge lyser det grönt? Hur snabbt
närmar sig bilar? Med mera.
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Specifika körsituationer
Upp över kantsten
•
•
•
•

Stoppa vinkelrätt mot kantstenen och stanna 5-10 cm före kanten.
Var uppmärksam på medtrafikanterna.
Luta kroppen framåt.
Gas förnuftigt så att fordonet kan passera hindret, stanna inte
halvvägs, sänk hastigheten när fordonet är helt uppe.
Om kantstenen är för hög ska du inte göra fler försök, hitta en annan plats att köra upp.

Ned för kantsten
•
•
•

Luta kroppen bakåt.
Om du kör ut på en trafikerad väg ska du vara uppmärksam på
trafiken.
Kör ner framlänges i låg hastighet. Var uppmärksam på att eventuella tippskydd inte blir hängande på kanten.
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Uppför ramp/backe
•
•
•
•

•

Om sätet har skjutits bakåt finns det risk att välta baklänges när
man startar i en sluttning, t.ex. en ramp. För fram sätet!
Kontrollera att rampen är stabil.
Luta kroppen framåt.
Gas förnuftigt så att fordonet kan passera hindret. Stanna inte
halvvägs. Sänk hastigheten när fordonet är helt uppe. Om man
måste starta i en backe ska man accelerera långsamt så man inte
tippar bakåt.
Undvik många start / stopp vid körning i branta backar. Det kan
överhettas Mini Crosser.

Nerför ramp/backe
•
•
•

Kontrollera att rampen är stabil.
Luta kroppen bakåt.
Kör långsamt neråt. Undvik att stanna på vägen ner för branta
korta lutningar. Vid längre backar rekommenderas att man stannar då och då om man känner att farten blir för hög.
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På tvären nerför backe
•
•
•

Luta kroppen mot den sida som är uppåt mot backen.
Undvik plötsliga och skarpa manövrer. Gäller speciellt om man kör
baklänges.
Kör alltid med låg hastighet.

Långa backar/krävande terräng
Om man kör i väldigt långa och branta backar eller på mycket
mjukt underlag, ev. i kombination med hög vikt på användaren,
finns det risk att Mini Crossern överhettas.
För att skydda Mini Crosserns motor mot överhettning har en
termosäkring byggts in som i första läget sänker Mini Crosserns
hastighet till hälften.
Fortsätter man likväl köra i krävande terräng kommer Mini Crossern stanna efter en stund. Efter detta måste Mini Crossern
kylas ner i 3-5 minuter innan den kan köras igen.
Viktig!
Undvik många start / stopp vid körning i branta backar. Det hjälper till att överhettas Mini Crosser.
För att återställa felet ska Mini Crossern stängas av och startas
om.
Om Mini Crossern inte kylts ner tillräckligt innan den startas
igen kommer den inledningsvis fortsätta med halv hastighet.
OBS!
Ovanstående situation uppstår inte vid normal drift. Detta sker
endast vid krävande körning.
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Tippskydd/stödhjul
Mini Crossern är ett väldigt stabilt fordon. MEN vid felaktig viktfördelning eller ovarsam körning finns risk att man välter.
I sådant fall rekommenderar vi att man monterar tippskyddshjul.
(Se bild nedan.)

Tippskyddshjul
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Bromsar
Mini Crossern har fyra bromssystem:
Motorbroms - anpassar fordonets hastighet även i nedförsbacke.
•

Magnetbroms - Magnetbromsen är automatisk och aktiveras när
Mini Crossern stannat. I nödfall kan Mini Crossern stoppas direkt
genom att man vrider om nyckelbrytaren. Tänk på att det blir en
väldigt kraftig inbromsning. Bromsen får aldrig frigöras mekaniskt
med frikopplingshandtaget på lutande underlag. Funktionen får
endast användas om Mini Crossern ska puttas på plan väg.

•

Elektrisk säkerhetsbroms - Om Mini Crossern likväl blir frikopplad
i en sluttning/backe kommer den automatiskt att bromsas vid tillräckligt hög fart. Detta på grund av en elektrisk skyddsanordning i
styrenheten som är aktiv även om batterierna kopplats från. Detta
innebär att Mini Crossern inte kan bogseras fortare än 5 km/h. Se
avsnittet om bogsering.

Handbroms - avsedd som nödbroms och parkeringsbroms. Ska
användas med försiktighet när man kör på hala underlag eller
nerför en sluttning.

När handbromsen används som
parkeringsbroms spärras den i bromsläge
genom att man trycker in knappen när man
bromsar.
Bromsen frigörs genom att man trycker på
knappen igen.
Lås till handbroms.
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Frikoppling
Manuell
Det manuella frikopplingshandtaget är placerat under bakskärmen. Gör följande innan det används.
•
•

Vrid nyckeln till läge (0).
Frikopplingshandtaget bak skjuts neråt.
Nu är motorbromsen frikopplad och fordonet kan föras eller dras
men kan inte köra själv.

Elektronisk
Den gula elektroniska frikopplingsknappen är placerad bak på
scootern. Den fungerar bara när scootern är tillslagen.
OBS!
Frikopplingen får inte användas på lutande underlag.
Om Mini Crossern likväl blir frikopplad i en sluttning/backe kommer den automatiskt att bromsas vid tillräckligt hög fart. Detta
på grund av en elektrisk skyddsanordning i styrenheten som är
aktiv även om batterierna kopplats från. Detta innebär att Mini
Crossern inte kan bogseras fortare än 5 km/h. Se avsnittet om
bogsering.
När frikopplingen aktiverats kan Mini Crossern endast
stoppas med handbromsen.

Vid frikoppling skjuts
frikopplingshandtaget neråt (endast
handbromsen fungerar) och den skjuts
uppåt för att aktivera motorn igen (kan nu
köras som vanligt).
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Elektronisk frikoppling. Fungerar bara när
scootern är tillslagen.
Frikopplingsknapp
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Introduktion av sätet Ergo2
Handtag för sätesvridning
Dra tillbaka handtaget för att
vrida sätet. Sätet kan vridas åt
respektive sida med stopp vid
varje 45°.
Handtaget är fjäderbelastat och sätet spärras automatiskt när
man släpper handtaget. Som standard placeras handtaget på
höger sida, men kan även placeras på vänster sida.
Om handtaget sitter på vänster sida ska man skjuta det framåt,
i stället för att dra bakåt, för att vrida sätet.
Justering av handtag för att vrida
sätet utåt/inåt
Sätet lyfts av från fordonet.
De två insexskruvarna lossas
och därefter kan handtaget justeras utåt eller inåt efter behov.
Placering av handtag på vänster sida för att vrida sätet
De två insexskruvarna tas bort
och handtaget dras ut.
För in handtaget från vänster
sida och dra åt insexskruvarna.
Vid montering av handtaget
på vänster sida ska handtaget
föras framåt för att vrida sätet.
Montera tillbaka sätet
För att säkerställa att sätet
hamnar på rätt plats ska handtaget vara i ”utlöst” läge för att
få ner sätet helt.
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Handtag för att flytta sätet
framåt/bakåt
Dra handtaget uppåt för att
frikoppla sätet från glidskenan.
Därefter kan sätet flyttas
framåt/bakåt efter eget önskemål, inom en rörelsemån på 200
mm.
När man släpper handtaget spärras sätet automatiskt vid närmaste stopp.

Höjdinställning av armstöd
Snabblås på sidan av ryggstödet gör att ryggen kan flyttas
upp.

Lossa insexskruvarna, därefter kan armstödet skjutas upp
och ner efter behov.
Rörelsemån är 140 mm.

Breddinställning av armstöd
Respektive armstöd kan justareas
25 mm ut på respektive sida.
Lossa insexskruvarna, därefter kan armstödet ställas in i
sidled.
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Inställning av
armstödsvinkel
Med hjälp av justerskruven
kan man ändra armstödets
vinkel ungefär 60°.
Armstödet kan fällas upp helt
för enklare på-/avstigning.
Inställning av
ryggstödsvinkel
Ryggstödets vinkel kan justeras 45° bakåt och 90° framåt.
Detta görs genom att dra i
handtaget på höger sida av
sätet.
Ryggstöd lutat 45° bakåt.

Ryggstöd lutat 90° framåt.
Detta medför att sätet inte
måste demonteras vid t.ex.
transport i bil.
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Ryggstöd framåt/bakåt
De markerade skruvarna lossas på båda sidor.

Nu kan sätesdjupet justeras
genom att man skjuter sätesryggen framåt eller bakåt.
Här visas ett sätesdjup på 320
mm.
Sätesryggen kan skjutas bakåt
för att hamna kant i kant med
skenan och fram till skenans
kant framåt. Efter inställning
ska skruvarna dras åt.
Här visas ett sätesdjup på 550
mm.
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Höjdinställning av nackstöd
Tryck in knappen så kan nackstödet höjas eller sänkas efter
behov.

Inställning av nackstöd
framåt/bakåt
Nackstödet kan lutas framåt
eller bakåt efter behov.
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Montering av korg på sätet
(Extrautrustning)
Komplett monteringssats för
korg.
Två beslag och fyra insexskruvar.
Snabblåset öppnas och beslagen placeras vid de förborrade
hålen.

Korgen monteras på beslagen
och är redo att användas.
Glöm inte att sätta i låsstift
efter monteringen.
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Antändningsbeständighet
Antändningsbeständigheten för Mini Crosserns säte har testats
i enlighet med ISO 7176-16, vilket motsvarar lågan från en
tändsticka.
Inga andra delar på Mini Crossern har testats.
Varning!
Sätet kan bli mycket varmt om det utsätts för direkt solljus.
Sätet kan även bli väldigt kallt om det utsätts för frost.
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