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Introduksjon

Vi gratulerer med deres nye elektrisk drevne Mini Crosser X Joy. Du har 
nå overtatt et elektrisk drevet kjøretøy som er utviklet for utendørsbruk av 
aktive brukere. Et såkalt klasse C-kjøretøy i henhold til den europeiske 
klassifiseringen av elektriske scootere.

For å få full glede av dette kjøretøyet – og for å unngå driftsforstyrrelser 
og ulykker – anbefaler vi at du setter deg grundig inn i denne 
bruksanvisningen. Som ny bruker bør du særlig være oppmerksom på 
avsnittet Kjøring med Mini Crosser X Joy.

Merk!
Denne hurtigveiledningen skal anses som et tillegg til bruksanvisningen. 
Man kan derfor ikke forvente at opplysningene i hurtigveiledningen er 
tilfredsstillende. 

NB! Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i spesifikasjoner.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne bruksanvisningen etter 
behov.

Advarsel!
Kjøretøyet skal ikke lånes ut til personer som ikke er fortrolige med det. 

Kjøretøyet er beregnet til én person.

Maks. personvekt er 150 kg. 

Mini Crosser AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader 
som oppstår ved uegnet eller usikker bruk av Mini Crosser.
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Joystick

StyrepanelNakkestøtte

Termosikring

Manuel 
frikoblingshåndtak

Utløserhåndtak 
for setedreiing.

Utløserhåndtak for 
sete frem/tilbake.

Øye til fastspenning

Blinklys

Elektrisk frikobling

Ladekontakt

Serienummerskilt

Øye til 
fastspenning

Håndbremse

Betegnelser

Betegnelsene under viser til forklaringer senere i denne veiledningen.

Kurv 

Støttehåndtak

Blinklys

Stopplys
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Betegnelser joystick

P&G R-net
1 Start/stopp-knapp

2 Batteriindikator

3 Kjøreprofil

4 Nødblink

5 Mode LED

6 Lys

7 Mode knapp (el-funktioner)

8 Blinklys

9 Mode LED

10 Joystick

11 Hastighet opp/ned

12 Signalhorn
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Betjening av Joystick

P&G R-net
1 Trykk på knappen for å aktivere Minicrosser. Vent til batteriindikatoren stabiliseres 

(3-5 sekunder).torn stabiliserats (3-5 sekunder)

2 Batteriindikator:
Etter ca 1 minutts kjøring gis en mer riktig indikasjon. Batteriet er ladet ferdig 
når feltet rødt, gult og grønt lyser. Når indikatoren er nederst i det gule feltet å 
indikatoren bør batteriet lades snarest. Om det røde feltet lyser, eller blinker må 
man omgående lade batteriet. 

3 Kjøreprofil viser hva max-hastighet er innstillt på. Det finnes 5 LED. 1 LED er 
laveste hastighet og 5 LED er høyeste hastighet. 

4 Varselsblinkere- alle blinklys blinker. Også når el-rullestolen er avstengt. For å 
stenge varselsblinkere- start el rullestolen - og trykk på knappen (4) igjen.

5 Mode LED- lyser når den tilhørende funksjonen er aktiv.

6 Lys- tenner frem- og baklys. Steng ved å trykke på knappen igjen.

7 Mode knapp (el-funksjoner)  viser frem tilgjengelige e-funksjoner.

8 Blinklys (høyre og venstre) starter blinklys på den siden pilen peker til.

9 Mode LED- Lyser når den tilhørende funksjonen er aktiv.

10 Joysticken - påvirker retning og hastighet på el-rullestolen.

11 Velg mellom opp /ned -øker eller senker max-hastigheten.

12 Signalhorn- høy tute.

1
5
6
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Vanlig vedlikehold

En Mini Crosser X Joy krever ikke mye vedlikehold. Men hold den i 
alminnelig god stand. Følgende skal kontrolleres jevnlig:

• Dekktrykk (ved luftfylte dekk)
• Dekkslitasje
• Hold betjeningspanel, ladekontakt og elektronikkboks under setet fri for fukt.
• Lading av batterier

Vask aldri Mini Crosser med høytrykksspyler eller direkte vannstråle! Det 
kan medføre skade på elektronikken i Mini Crosser.

For at Mini Crosser skal holde seg i sikkerhetsmessig god stand, anbefaler 
vi følgende regelmessige kontroller:

Daglig:

• Test blinklys og kjørelys før Mini Crosser benyttes i mørke eller ved nedsatt 
sikt.

Kvartalsvis: 

Test bremse- og motorfrikobling. Når frikoblingshåndtaket er skjøvet opp, 
skal det ikke være mulig å skyve Mini Crosser.

Ytterligere informasjon i bruksanvisningen.
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Lading

Lading
1 Sett støpselet i styreboksen på stolen.

2 Sett støpselet i vegguttaket eller slå laderen på.

3 Kontroller ved hjelp av kontrollampene på laderen at ladingen er startet.

4 Slå laderen av når batteriet er fulladet, eller trekk støpselet ut av veggutakket og 
fjern ladestøpselet fra styreboksen.

Det anbefales å lade batteriene hver natt hvis scooteren har vært i bruk. 
(Ytterligere informasjon i bruksanvisningen)

Merk!
Hvis batteriene er skadet eller lekker, bør all kontakt unngås for å ikke få 
etseskader. 

Kontakt et autorisert verksted snarest mulig!

Utskiftede batterier skal leveres til et godkjent mottaksanlegg for sikker 
avhending.

Ytterligere informasjon i bruksanvisningen.
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Sikkerhetskontroll

Se bruksanvisningen

Feilsøking

Om et systemfeil viser seg er det mulighet at selv identifisere ved feilen 
kommer av, gjennom å se på listen nedenfor for antal LED som blinker. 
Gjør det gjerne før du kontakter en tekniker.

LED Betydning 
1 LED Batteriene trenger lading, eller det er dårlig tilkobling til et batteri. Hvis 

tilkoblingen er god, prøv å laste. Ellers, kontakt teknikeren.

2 LED Dårlig tilkobling til venstre motor. Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller 
terapeut).

3 LED Kortslutning i det elektriske systemet fra venstre motor til batteri. Kontakt 
kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).

4 LED Dårlig tilkobling til høyre motor. Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller 
terapeut).

5 LED Kortslutning i det elektriske systemet fra høyre motor til batteri. Kontakt 
kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).

6 LED El-rullestolen hindres i å kjøre på grunn av et externt signal. Eksakt hva det 
er, er avhengig av hvilken stol du har. Ta kontakt med en tekniker. 

7 LED Joystickfeil. Joysticken skal være i midten når systemet startes.

8 LED Feil i kontrollsystemet. Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).

9 LED Dårlig forbindelse til parkeringsbrems. Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller 
terapeut).

10 LED En for høy spenning er lagt til i stolens kontroll system. 

7 LED+ S En kommunikasjonfeil. Kontroller at kabelen til joysticken sitter ordentlig i, og 
at den ikke er skadd på noe vis.
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Serienummer

På alle kjøretøy er det et serienummerskilt med produksjonsår og 
serienummer. Det samme serienummeret finnes også på forsiden av 
bruksanvisningen.

Oppgi serienummeret ved henvendelse om service, reservedeler osv.

Kjøring med Mini Crosser X Joy

Inn- og utstigning

Det er viktig å lære seg en sikker teknikk for inn- og utstigning av Mini 
Crosser.

I hovedtrekk bør følgende metode benyttes:

• Vær sikker på at Mini Crosser X Joy er avslått ved inn- og utstigning, ellers vil 
Mini Crosser kunne sette i gang ved berøring av joysticken.

• Pass på at bremsene er aktivert. (Håndtaket for frikobling av motoren i øverste 
posisjon.)

• Drei eventuelt setet 45° eller 90°, og pass på at setelåsen er låst (i hakket).
• Vipp eventuelt armlenet opp.
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Låse / låse opp styreboks

X-Joy kan låses så uautoriserte ikke kan bruke stolen.

• Når styreboksen er skrudd på. Trykk og hold av/på knapp inne.
• Etter 1 sekund vil du høre et lite lydsignal. Slipp da av/på knapp.
• Hold joystick forover til du hører et lite lydsignal.
• Hold joystick bakover til du hører et lite lydsignal.
• Slipp joystick, og du vil høre et langt lydsignal.
• Styreboksen er nå låst.

Det er nå ikke mulig å starte å kjøre stolen.

Låse opp styreboks:

• Hvis stolen er slått av, trykk av/på knapp.
• Hold joystick forover til du hører et lite lydsignal.
• Hold joystick bakover til du hører et lite lydsignal.
• Slipp joystick, og du vil høre et langt lydsignal.
• Styreboksen er nå låst opp
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Generelle sikkerhetsråd:
• Sørg for at ryggstø står rett opp og at setet er helt nede. 

• Setebelte (posisjoneringssele) anbefales dersom brukeren ikke er i stand til å 
beholde en god kjørestilling. 

• Kjør etter forholdene. Ta hensyn til lys, trafikk og værforhold. Vær særlig 
oppmerksom ved kjøring i mørke eller i dårlig vær, som regn- og snøvær. 
Unngå kjøring i hellinger med dårlig underlag, for eksempel snø, is, nyslått 
gress, vått gress og våte blader. 

• Kjør aldri i påvirket tilstand. Dette gjelder så vel alkohol som euforiserende 
stoffer og medisin. 

• Reduser omgående farten hvis du føler at du holder på å miste kontrollen. 

• Bruk alltid blinklysene ved skifte av retning. 

• Kontroller før kjøringen at lys og blinklys virker. Bruk lys når det er påkrevd, 
også for å bli sett. 

Slå altid av scooteren, når den ikke er i bruk.

ADVARSEL Hvis kjøretøyet oppfører seg unormalt på noen måte - lager 
lyder, brenner lukt osv. - så stopp kjøretøyet umiddelbart og søk teknisk 
assistanse. Hvis du fortsetter å kjøre, er det fare for brann eller skade på 
vitale deler.

Merk!
Det er forbudt å kjøre Mini Crosser i beruset tilstand. Det gjelder både 
medisin og alkohol.
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Kjøring i trafikken

Vær spesielt oppmerksom på følgende ved kjøring i trafikken:

• Mini Crosser X Joy er et lavt kjøretøy som ikke alltid er lett å se for andre 
trafikanter. Vær helt sikker på at andre trafikanter har sett deg før du kjører ut i 
kjørebanen. 

• Hold øye med trafikk bakfra. Kjør så nær kanten som mulig når du kjører på 
trafikkert vei. 

• Høyre- og venstresving i kryss. Vær oppmerksom på syklister og fotgjengere. 
Følg trafikkreglene for sykler. 

• Hvor raskt ting kan skje. Hvor lenge er det grønt lys? Hvor raskt nærmer bilen 
seg? Osv.
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Bremsesystemer

Mini Crosser har tre bremsesystemer:

• Motorbremsen tilpasser kjøretøyets fart også i nedoverbakke. 

• Magnetbremsen aktiveres automatisk når Mini Crosser har blitt stoppet. I 
nødsfall kan Mini Crosser stoppes øyeblikkelig ved at slå av på joysticken. Vær 
oppmerksom på at oppbremsingen da blir svært kraftig. Bakhjulene blokkeres.  
Skal IKKE brukes ved normal kjøring. 
Bremsen må aldri frikobles mekanisk med frikoblingshåndtaket under kjøring i 
helling. Funksjonen skal kun brukes ved skyving av Mini Crosser på plan vei. 

• Håndbremsen er tenkt som nødbrems og parkeringsbrems. Den skal betjenes 
med forsiktighet ved kjøring på glatt føre og ved kjøring i nedoverbakke.

Når håndbremsen brukes som 
parkeringsbrems, låses den i 
bremseposisjon ved å trykke knappen 
inn mens man bremser.
Løsnes ved å trykke på den igjen.

Lås til håndbrems
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