Brukerveiledning
for
Mini Crosser
125TJ – 4W

Vedlegg til:”Brukerveiledning for
Mini Crosser 125T – 140T”Utg. 1/2005.

Tlf: 815 32 400 – www.medema.no

HÅNDTERING
1.Utsett ikke styreboksen for ekstreme temperaturer eller lange oppholdsperioder i
fuktige miljøer.
2.Utsett heller ikke styreboksen for kraftige slag.
3.Ikke slå styreboksen av under løpende gange utenom i nødsfall, da dette kan
medføre skade på elektronikken.
4.Ved rengjøring benyttes en fuktig klut med mild såpevannsløsning. Sørg for at det
IKKE trenger vann eller fuktighet inn i styreboksen.
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OVERSIKT DYNAMIC G90T
1A.Av / på knapp (trykkebryter)
1B.Av/på knapp (vippekkbryter)
2.Display
3.Valg av program
4.Display av setefunksjoner
5.Batteriindikator
6.Magnetlås
7.Signalhorn
8.Styrespak (joystick)
9.Setefunksjon / Lys og blink
10. Valg av program (vippesbryter)
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OVERSIKT DYNAMIC G90A
1.Av / på knapp)
2.Display
3.Valg av program
4.Display av setefunksjoner
5.Batteriindikator
6.Magnetlås
7.Signalhorn
8.Styrespak (joystick)
9.Setefunksjon / Lys og blink
10.Blinklys venstre
11.Blinklys høyre
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VALG AV HASTIGHET DYNAMIC G90T
Trykk på bryter 1A på panelet, eller vipp på
bryter1B i bakkant av styreboksen for å starte
stolen (slå på styreboksen), og vent til
batteriindikatoren har stabilisert seg (normalt 3
– 5 sekunder) Trykk gjentatte ganger på knapp
3, eller vipp på bryter 10 slik at tall 1,2,3,4 eller
5 vises i displayet. Velg tall for ønsket
hastighet; 1 er laveste hastighet og 5 høyeste.
(Dette kan variere fra stol til stol. Noen har bare
tre hastigheter.
Da er 3 høyeste hastighet)

VALG AV HASTIGHET DYNAMIC G90A
Trykk på knapp 1 på panelet for å starte stolen,
og vent til batteriindikatoren har stabilisert
seg(normalt 3-5 sekunder). Trykk gjentatte
ganger på knapp 3 slik at tall 1,2,3,4 eller 5
vises i displayet. Velg tall for ønsket hastighet;
1 er laveste hastighet og 5 er høyeste. (dette kan
variere fra stol til stol. Noen har bare 3
hastigheter.Da er 3 høyeste hastighet.

Euroflex innendørs stoler har 3 kjøreprogram som standard. MiniCrosser Jazzy har normalt 5
hastigheter.

Brukerveiledning for
Mini Crosser 125TJ

side 3 av 16

utgave 1/2005

2

5
6

2

4

1A

4

1

3
9

3

3
10

9

7

5
6

11
7

8

8
10
1B

A
A

B

C

D

B

C

D

E

E

VALG AV SETEFUNKSJONER
DYNAMIC G90T
Vipp bryter 10 eller trykk på knappen 9
gjentatte ganger, slik at symbolene i
displayet (4) endres. Hvert elektrisk tilbehør
har et eget symbol. Velg tilbehør ved å føre
styrespaken til høyre/venstre. Symbolet for
valgt tilbehør blinker. For å regulere valgt
tilbehør føres styrespaken framover/bakover.
For å gå tilbake til kjørefunksjon, vipp på
bryter 10 eller trykk på knappen 3.

VALG AV SETEFUNKSJONER
DYNAMIC G90A
Trykk på knapp 9 gjentatte ganger symbolene i
displayet endres. Hvert elektrisk tilbehør har
eget symbol. Velg tilbehør ved å føre
styrespaken til høyre/venstre. Symbolet for
valgt tilbehør blinker. For å regulere valgt
tilbehør føres styrespaken framover/bakover.
For å gå tilbake til kjørefunksjon trykk på
knapp 3.

A. setehøyde B. Setevinkel (tilt) C. Ryggvinkel D. venstre benstøtte E. høyre benstøtte
I noen tilfeller, avhengig av programmering, blinker både D og E samtidig. Da kan begge benstøtter
kjøres samtidig.
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DYNAMIC G90T
KJØRING
1. Start stolen ved å vippe på bryteren 1B, eller trykke på bryter 1A.
2. Når batteriindikatoren har stabilisert seg, velges ønsket makshastighet,
se valg av hastighet
3. Start kjøring ved å føre styrespaken i den retning du ønsker å kjøre.
Hastigheten reguleres med utslaget på styrespaken. For å bremse føres styrespaken tilbake til
utgangsstillingen i senter.
4. Det er viktig å kontrollere batteriindikatoren med jevne mellomrom for å unngå at
stolen stopper på grunn av flate batterier. Indikatoren skal lyse rødt, gult og
grønt. Hvis kun rødt og gult lyser, må batteriene lades snarest. Hvis kun rødt lyser
permanent eller blinkende, må batteriene lades umiddelbart !
5. Ved kjøring på skrånende underlag med dårlig grep av typen grus, snø mm. er det
viktig at bremsing foretas mykt for å unngå å miste kontrollen over stolen. For å
foreta myk bremsing føres styrespaken langsomt tilbake til senterstilling.
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DYNAMIC G90A
KJØRING
1. Start stolen ved å trykke på bryter 1.
2. Når batteriindikatoren har stabilisert seg, velges ønsket makshastighet,
se valg av hastighet
3. Start kjøring ved å føre styrespaken i den retning du ønsker å kjøre.
Hastigheten reguleres med utslaget på styrespaken. For å bremse føres styrespaken tilbake til
utgangsstillingen i senter.
4. Det er viktig å kontrollere batteriindikatoren med jevne mellomrom for å unngå at
stolen stopper på grunn av flate batterier. Indikatoren skal lyse rødt, gult og
grønt. Hvis kun rødt og gult lyser, må batteriene lades snarest. Hvis kun rødt lyser
permanent eller blinkende, må batteriene lades umiddelbart !
5. Ved kjøring på skrånende underlag med dårlig grep av typen grus, snø mm. er det
viktig at bremsing foretas mykt for å unngå å miste kontrollen over stolen. For å
foreta myk bremsing føres styrespaken langsomt tilbake til senterstilling.
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LADING
For å beholde maksimal ytelse på batteriene, er det viktig at de lades regelmessig. Det
anbefales å lade batteriene hver natt hvis stolen har vært benyttet. Hvis stolen ikke skal
benyttes over en lengre periode, må batteriene lades ca.1 gang i måneden for ikke å
tappes ned til det kritiske nivået der laderen ikke lenger klarer å starte ladingen. Skjer dette
må stolen inn til godkjent serviceverksted, for å lade batteriene. Batteriene tar ikke skade
av å stå på lading, selv etter at de er fulladet
OBS! Hvis batteriene er skadet eller lekker, så bør all kontakt med dem unngås for å
unngå etseskader. Kontakt kvalifisert verksted snarest! Utskiftede batterier
skal leveres til godkjent mottak for sikker destruering

LADNING
1. Plugg ladekontakten til styreboksen på stolen.
2. Sett stikkeren i veggkontakten, eller slå på laderen.
3. Kontroller ved hjelp av kontrollampene på laderen at ladingen har startet.
Opplysninger om laderen følger med denne.
4. Når ladingen er ferdig, slås laderen av eller veggkontakten trekkes ut, og
deretter ladekontakten fra styreboksen.
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SIKKERHETSKONTROLL
DAGLIG SIKKERHETSKONTROLL
Det elektroniske systemet har en innebygget sikkerhetskontroll som utføres opptil
100 ggr. /minutt. For å komplettere denne kontrollen må følgende regelmessige kontroller
utføres. Daglig kontrolleres, med elektronikken avslått (ikke lys i displayet), at styrespaken
ikke er bøyd eller skadet på annen måte, og at den går tilbake til senter når man slipper
den. Hvis det oppdages noe problem under denne kontrollen, avbryt, og ta kontakt med
kompetent tekniker før stolen tas i bruk.

UKENTLIG SIKKERHETSKONTROLL
1. Parkeringsbremser testes på plant underlag med minst en meter ledig plass rundt
stolen. Start stolen, og før styrespaken langsomt forover inntil det høres en
klikkende lyd. Stolen kan begynne å bevege på seg i denne stillingen. Slipp
styrespaken umiddelbart, og lytt etter den klikkelyden som skal komme innen et
sekund. Gjenta dette i alle kjøreretninger
2. Kontroller at gummibelgen rundt styrespaken er hel, dette er viktig for å forhindre
at fukt kommer inn i elektronikken.
3. Kontroller at styreboksen sitter skikkelig fastskrudd.
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Status
lampe

Status
lampe

DYNAMIC G90T

DYNAMIC G90A

FEILSØKING DYNAMIC
Hvis det oppstår feil på elektronikken, vil dette bli varslet med at statuslampen begynner å blinke, (se
bilde). Hvis stolen er frikoblet når man starter den, vil dette gi en feilvarsling med 5 blink pr.
intervall.
Hvis dette skjer, slå av stolen og koble inn parkeringsbremsen igjen,
se kapitlet CHASSIS i stolens brukeveiledning. Hvis stolen er utstyrt med
halvhastighetsbegrensningved hevet sete, varsles dette med 2 blink. Dette er ikke noen feil.
FEILSØKING DYNAMIC
Hvis statusdioden blinker med 7 blink pr. intervall, er batteriene dårlig ladet.
Kun ikke alvorlige feil indikeres, mens andre mer alvorlige feil kan medføre at stolen kun
går på halv hastighet, eller stopper helt.
VIKTIG! Hvis elektronikken varsler at det foreligger en eller annen feil, må kompetent tekniker
kontaktes snarest. (HMS eller terapeut)
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Dynamic elektronikk er programmerbar for å optimere rullestolens kjøreegenskaper for ulike
brukere. Dette skal kun utføres av personer med utdanning på Dynamic styresystem. Feilaktig
endring av parametere kan medføre at stolens kjøreegenskaper blir farlige for brukeren.

Elektromagnetiske felt
På grunn av mobiltelefoners dannelse av elektromagnetiske felt bør ikke disse brukes i rullestolens
umiddelbare nærhet når den er slått på. Dette for å minimere risikoen for at rullestolens elektronikk
skal påvirkes.
Selv rullestolens egen elektronikk skaper til en viss grad elektromagnetiske felt og kan under
uheldige forutsetninger påvirke annet følsomt elektronisk utstyr (som f.eks. alarmsystemer i
butikker).

SERVICEINSTANS
Ved service ta kontakt: Primært med din lokale hjelpemiddelsentral eller terapeut i din
kommune/bydel.

Dynamics styresystem er testet og oppfyller kravene iht. ISO7176/14 og EN12184
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Betjening med styreboks.
Som et alternativ til manuell styring kan Mini Crosser også leveres med motorisert styring som
betjenes ved hjelpe av en styreboks, også kalt ”Joy stick” - styring.
Dette kan være et godt alternativ for brukere med nedsatt hånd- eller armfunksjon.
Alle rullestolens funksjoner; styring, hastighet, lys, blinklys og setefunksjoner kan betjenes fra
styreboksen. Normalt vil de elektriske setefunksjonene (Tilbehør) opereres med vippebrytere under
et av armlenene.
Kjøreprogrammene i styreboksen kan programmeres sånn at kjøreegenskapene kan tilpasses den
enkelte brukerers behov og ferdigheter. Slik programmering må kun utføres av Medema Norge AS.
NB! Vis alltid stor aktsomhet ved kjøring av Mini Crosser med styreboks.
Reduser hastigheten i god tid før sving.
Unngå raske og ukontrollerte bevegelser på styrespaken.
Unngå samtidig fullt svingutslag på forhjulene og høy hastighet.
Vær oppmerksom på at høy hastighet og krapp sving kan resultere i velt.
Mini Crosser T-modell har innbygget en automatisk temperatur- og strømovervåking i
elektronikken. Hvis rullestolen blir overbelastet sånn at temperatur- eller strømgrensen
overskrides, vil dette føre til at trekkraften reduseres eller at kjøretøyet stopper helt. Hvis dette
skjer må rullestolen slåes av og elektronikken må få tid til å avkjøles før man kjører videre.
Standard styreboks for Mini Crosser 125TJ – 4W er ”Dolphin”, Fig. A. Mini Crosser med kabin vil
som regel ha typen ”G 80” eller G 80T (tillegg), Fig. B.

Fig. A ”Dolphin”
Brukerveiledning for
Mini Crosser 125TJ

Fig. B ”G 80T”
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Virkemåte Dolphin.
1. Batteriindikator
2. På - avbryter

16. Indikatorlampe grønn
3. Blinklys venstre
15. Kjøreprogramindikator
14. Kjøreprogr. velger
13. Nødblink
12. Ryggvinkel
11. Benstøtte venstre (I.b.)
10. Magnetnøkkel

3. Blinklys høyre
4. Horn
5. Seteløft
6. Lys
7. Setetilt (Ikke i bruk)
8. Benstøtte høyre (Ikke i bruk)
9. Styrespak

Fig. A. Dolphin

Dolphin:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Batteriindikator:
Grønn = fullt ladet. Gul = halvt ladet. Rød = batteriene må lades umiddelbart.
Batteriindikatoren vil blinke hvis rullestolen slåes på med batteriladeren tilkoblet
eller styrespaken ute av nøytralposisjon. Se 9.
På- avbryter:
Med denne knappen kan man slå kjøretøyet på og av.
Blinklys:
Trykk en gang; blinklyset blinker til man trykker på knappen en gang til.
Horn:
Dette symbolet viser hornet. Her kan medtrafikanter varsles med lydsignal.
Seteløft:
Denne knappen kan aktiverer funksjonen for seteløft hvis dette er montert. Trykk en gang på
knappen og setet går oppover. Nytt trykk får setet til å gå nedover. Normalt vil
setefunksjonene på Mini Crosser betjenes ved hjelp av en vippebryter under armlenet.
Lys:
Tenner for- og baklys. Skal brukes etter mørkets frembrudd.
Setetilt:
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8.
9.

Ikke i bruk på Mini Crosser.
Benstøtte:
Ikke i bruk på Mini Crosser.
Styrespak:
Når denne står i nøytral posisjon er motorens magnetbrems innkoblet og rullestolen kan ikke
beveges. Når styrespaken beveges ut av nøytralposisjon kobles magnetbremsen fri. Samtidig
høres et svakt ”klikk”. Hastigheten øker når styrespaken skyves fremover. Føres styrespake
til høyre svinger rullestolen til høyre og tilsvarende til venstre når styrespaken føres den
veien. Føres spaken bakover vil rullestolen rygge.
Rygging med styreboksbetjent rullestol kan virke noe uvant og det kreves en del
trening i trygge omgivelser for å mestre dette på en sikker måte.
Vær oppmerksom på at hastigheten ved rygging automatisk reduseres til ca 1/3 av
hastigheten fremover.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

Styrespaken må alltid stå i nøytralposisjon når rullestolen slåes på.
Magnetnøkkel:
Styreboksen kan ”låses” og ”åpnes” med en liten magnet som følger rullestolen. Når
styreboksen er låst lyser en rød lampe i nøkkelsymbolet.
Benstøte:
Som 8.
Ryggvinkel:
Denne knappen kan aktivere setets ryggvinkel hvis dette tilbehøret er montert. Trykk en gang
på knappen og ryggen går fremover. Nytt trykk får ryggen til å gå bakover. Normalt vil
setefunksjonene på Mini Crosser betjenes av en vippebryter under armlenet.
Nødblink:
Et trykk på denne og alle fire blinklysene blinker.
Kjøreprogramvelger:
Rullestolen kan ha inntil 5 kjøreprogrammer med forskjellig programmering. Vanligvis har
program 1 laveste hastighet og program 4 eller 5 høyeste. Akselrasjon, svinghastighet,
oppbremsing og en rekke andre kjøreparametere kan også være forskjellige i programmene.
Endring av programmeringen må kun utføres av Medema Norge AS.
Kjøreprogramindikator:
Viser hvilke kjøreprogram som er valgt.
Indikatorlampe:
Lyser kontinuerlig når systemet er OK. Ved feil vi lampen blinke et antall ganger avhengig
av hvilken feil som er oppstått. Etter en kort pause blinker den på nytt samme antall blink.
Ved feil på rullestolen kan det være smart å registrere antall blink før serviceverksted
kontaktes.
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Virkemåte G 80 og G 80T.

1. Batteriindikator
2. På- avbryter

16. Indikatorlampe grønn
10. Magnetnøkkel
15. Kjøreprogr. indikator
14. Kjøreprogramvelger
3. Blinklys venstre

4. Horn
3. Blinklys høyre
9. Styrespak ( Betjener styring, lys
og setefunksjoner)

14. Alternativ kjøreprogr.
velger

2. Alternativ På- avbryter
(Tillegg for G 80T)

(Tillegg for G 80T)

Fig. B. G 80T

G 80:
Virkemåten for G 80 og G 80T er stort sett identisk med Dolphin unntatt betjening av
setefunksjonene hvis disse er lagt til styreboksen.
2.

3.

3.

På- avbryter:
Med denne knappen kan man slå kjøretøyet på og av. På G 80T er det en ekstra vippebryter i
bakkant av styreboksen.
Rosa knapp, blinklys høyre / nødblink:
Ved hurtig trykk slår man på/av høyre blinklys. Ved langt trykk (minst to sekunder) slår man
på/av nødblinken.
Grønn knapp, venstre blinklys/hovedlys
Ved hurtig trykk slår man på/av venstre blinklys. Ved langt trykk (minst to sekunder) slår
man på/av hovedlyset på kjøretøyet
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9.

14.

Styrespak:
I tillegg til at styrespaken benyttes til hastighetsregulering og styring av rullestolen, kan også
setefunksjonene styres med styrespaken på G 80.
Trykk gjentatte ganger på kjøreprogramvelgeren 14 til en bokstav vises i
kjøreprogramindikatoren 15. Ved å føre styrespaken til en av sidene velges den
setefunksjonen man vil betjene. Når dette er valgt, opereres funksjonen ved å bevege
styrespaken forover eller bakover.
Funksjoner: A = El-rygg, B = Seteløft, L = Lys.
Normalt vil setefunksjonene på Mini Crosser betjenes ved hjelp av en vippebryter under
armlenet.
Kjøreprogramvelger:
På G 80T er det en ekstra vippebryter i bakkant av styreboksen.

Denne brukerveiledningen er et supplement til den ordinære ”Brukerveiledning for Mini
Crosser 125T – 140T” utg. 1/2005.
Alle opplysninger i den ordinære brukerveiledningen med hensyn til sikkerhet, garantier,
vedlikehold, tekniske spesifikasjoner og ytelser gjelder også for Mini Crosser 125TJ - 4W.

Medema Norge AS
Postboks 133
1483 Skytta
firmapost@medema.no
www.medema.no
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