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Introduksjon

Denne håndboken viser hvordan Mini Crosser X2 HD holdes 
ved like.

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 standard EN 12184.

Servicehåndboken er et tillegg til reservedelkatalogen og bruks-
anvisningen.

Mini Crosser X2 HD er sikkerhetsmessig beregnet for bruk i 
minst 10 år, men maksimalt 5000 timer, såfremt den gjennom-
går service- og sikkerhetsettersyn hvert tredje år, tilsvarende ca. 
1500 driftstimer. Service skal enten gjøres hos Medema Norge 
AS eller på et autorisert verksted.

VIKTIG: Av sikkerhetsmessige hensyn er det svært viktig at 
intervallet for service- og sikkerhetsettersyn overholdes for å mi-
nimere faren for bremsesvikt og kortslutninger i ledninger som 
ev. kan føre til varmeutvikling og brann.

Hvis du ønsker hjelp i forbindelse med feilsøking, er Medema 
Norge alltid tilgjengelig med hjelp over telefon. Er det snakk om 
en tilsynelatende elektrisk feil som fører til at scooteren ikke vil 
kjøre, ber vi deg om å opplyse feilkoden. Den vises i batteriindi-
katoren på betjeningspanelet. Les mer i avsnittet Feilsøkingg.

Du bør dessuten ha scooterens serienummer klart ved enhver 
henvendelse til Medema Norge AS.

Har du spørsmål som du ikke umiddelbart finner i denne hånd-
boken, er du alltid velkommen til å kontakte oss:

Medema Norge AS
Telefon: 67 06 49 00
E-post: firmapost@medema.no
Internett: www.medema.no

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

Mini Crosser forbeholder seg dessuten retten til å oppdatere 
servicehåndboken i takt med eventuelle endringer eller forbe-
dringer av produktet. 
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Tiltenkt bruker

Den tiltenkte brukeren av Mini Crosser X er en person med be-
grenset mulighet til å forflytte seg selvstendig.

Brukeren må ha et godt syn for å kunne oppfatte hendelser i 
trafikken, samt kunne se lyssignaler. Brukeren kan være døv 
og/eller stum.

Brukeren må ha en kognitiv kapasitet til å forstå drift av Mini 
Crosser og dens knapper og symboler.

Mini Crosseren kan kjøres med en hånd, enten høyre eller ven-
stre.  

Maksimal brukervekt er 250 kg.

Hjelp til svaksynte

Hvis du har problemer med å lese de små bokstavene i bruker-
manualen, anbefaler vi at du besøker våre nettsider der du kan 
lese denne manualen i PDF-format. PDF-manualen kan forstør-
res på skjermen etter behov.

Hvis du synes det er vanskelig å forstå manualen og har ge-
nerelle spørsmål om produktet, er du velkommen til å kontakte 
oss. Du finner kontaktinformasjonen på de bagerste sider av 
denne bruksanvisning.

Brukerveiledning for alle våre produkter kan du finne på vår 
hjemmeside www.medema.no, eller kontakt oss, så kan vi 
sende de ønskede brukerveiledningene på mail. Kontaktopplys-
ninger finnes på side to i denne brukerveiledningen. 

FSN (Fields Safety Notice)

All informasjon om sikkerhet finnes på www.medema.com, som 
alltid er oppdatert med den nyeste sikkerhetsinformasjonen. 
Ved viktige endringer om sikkerheten sender vi en notis (FSN) 
direkte til kundene våre.
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Symboler

Brukes i bruksanvisningen for å beskrive situasjoner hvor per-
sonskade kan oppstå og som derfor krever ekstra oppmerksom-
het.

Brukes der teksten omhandler elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC). 

Advarsel!

Av sikkerhetsårsaker må kjøretøyet ikke lånes ut til personer 
som ikke er fullt ut fortrolige med det. Kjøretøyet er beregnet til 
én person.

Mini Crosser X2 HD er konstruert for en personvekt på maks. 
250 kg. 

Alarmer

Temperaturmåler, tyverialarm og hellingsalarm er bygget inn i 
samme boks, som kan kjøpes som ekstrautstyr til Mini Crosser.

Merk!
Alarmen er ALTID programmert avslått ved levering. Se avsnitt 
“programmering brukermeny” for å kunne bruke alarmen.

Lager merker!(Smitter).

Som standard er Mini Crosser X utstyrt med dekk som ikke 
missfarger, men hvis man velger en annen dekktype kan det 
hende at dekket missfarger gulvmaterialet, spesielt linoleum. 
Medema A/S tar ikke på seg ansvar for eventuell missfarging.  

For å forhindre det, anbefaler vi at man legger et beskyttende 
underlag på gulvet.
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Sikker service

• For å unngå personskade på så vel tekniker som bruker av scoo-
teren er det viktig at man lærer produktet å kjenne før servicear-
beidet starter. 

• Vær spesielt oppmerksom på følgende: 

• Mini Crosser SKAL slås av på hovedbryteren. Hvis det er snakk 
om service på elektriske deler, SKAL også plusspolen på batteriet 
tas av. 

• Skal det foretas måling av spenning i forbindelse med feilsøking, 
vær spesielt nøye med å ikke lage kortslutninger. 

• Vær veldig nøye med å ikke kortslutte batteripoler. 

• Pass på å ikke løfte feil eller miste tunge deler, som f.eks. sete, 
batterier og motorgir. 

• Sørg for å løfte det ene bakhjulet fra bakken for å sikre at scoote-
ren ikke kjører av sted ved feilbetjening. 

• Bruk profesjonelt verktøy. 

• Der det er brukt sikringsmuttere SKAL det brukes NYE når scoo-
teren settes sammen igjen. 

• Husk å montere nye kabelstrips på samme måte som de gamle. 
Sørg for at ingen kabler kan komme i klemme ved bevegelige 
deler, eller at de kan stikke ut slik at man henger fast i dem. 

• Avslutt alltid servicen med å kontrollere at produktet er i kjørbar 
stand:  
 
- Kontroller at alle kontakter er korrekt montert.  
- Kontroller at alle mekaniske deler er forsvarlig fastspent. 
 
Start scooteren og kontroller  
- at magnetbremsen klikker når speederen aktiveres.  
- at scooteren ikke kan skubbes når speederen slippes igjen.
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Verktøyliste

Følgende verktøy trengs for å ta service på scooteren:

• Seegerringstang
• Unbrakonøkler
• Toppnøkler 7–17 mm
• Fastnøkler 7–17 mm
• Skrutrekkere med kryss og torx 10/15/20/25 egg
• Spisstang
• Avbitertang
• Plasthammer
• Dorsett
• Hobbykniv
• Stålbørste
• Papegøyetang
• Avisoleringstang
• Kabelskotang
• Tang til Molex 5556/5558 crimps
• Blindnagletang
• Små kabelbindere
• Multimeter
• Batteritester
• Dekktrykkmåler
• Dekkpumpe med autoventil
• Syrefri olje og fett
• Locktite El-zink = 2400, A2 = 2700, Lejesikring = 6300
• Kabelbindere
• PC
• Dataprogrammeringspakke for S200
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Oppbevaring

Mini Crosser er utformet til bruk i all slags vær. Oppbevaring og 
lading bør imidlertid skje under tak, helst ved temperatur over  
0 °C. I tillegg skal laderen også stå tørt. 

Hvis scooteren skal stå stille over lengre tid, anbefales det å be-
skytte dekkene ved å sette scooteren på klosser. Det anbefales 
dessuten å dekke til scooteren mot støv, skitt og sollys.

Rengjøring

Mini Crosser skal rengjøres med en fuktig klut, ev. oppvridd i 
litt sulfo. Plastskjermene kan poleres med alminnelig vindurens 
eller autovoks.

Merk!
Bruk av høyttrykksspyler eller vannslange kan forårsake skader 
på elektronikken i Mini Crosser.

Under tørking, må scooter være på et flatt underlag. Det vil 
være innendørs, helst i et oppvarmet rom. Temperaturen må 
ikke overstige 50 °.
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Medema A/S Garanti

1:
Garantien gjelder i 3 år, bortsett fra for slitasjedeler som dekk, 
slanger, sikringer, pærer, børster og bremseklosser.

2:
Hvis du ønsker å benytte deg av garantien på en del, skal den-
ne være intakt. Garantien bortfaller hvis produktet er demontert 
eller på andre måter feil håndtert.

3:
Varer som returneres under et garantikrav, skal være forsvar-
lig emballert for å unngå transportskader. Varer som har fått 
transportskader på grunn av dårlig emballasje, dekkes ikke av 
garantien.
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Vedlikehold

Daglig:
• Test kjøre- og blinklys før scooteren benyttes i mørke eller ved 

nedsatt sikt.

Kvartalsvis:
Test bremser. Når frikoblingshåndtaket er skjøvet opp, skal det 
ikke være mulig å skyve Mini Crosser. 

• Test bremsefrikoblingsfunksjon. 
Når bremsefrikoblingshåndtaket er skjøvet ned, skal scooteren 
ikke kunne kjøre når gassreguleringen aktiveres. Batteriindikato-
ren skal varsle feil 9. 
Når frikoblingshåndtaket skyves opp og scooteren har vært avslått 
og restartet, skal den kunne kjøre igjen. Scooteren skal da ikke 
kunne skyves.

• Test gassregulering. 
Når scooteren er slukket, aktiveres gassreguleringen. Imens star-
tes scooteren. Scooteren kan ikke kjøres nå. Batteriindikatoren 
skal bølge opp og ned. 
Når scooteren har startet, aktiveres gassreguleringen en smule 
forover. Når den slippes, skal scooteren stanse helt og det skal 
høres et klikk fra bremsen. Scooteren skal ikke kunne skyves. 
Gjør samme test ved en liten aktivering bakover av gassregulerin-
gen. 

• Smør vippearmen på forbremsnavet med syrefri olje. 

• Kontroller dekktrykk og dekkslitasje.

Service:
Sikkerhetsbetinget ettersyn

Mini Crosser X2 HD er sikkerhedsmæssigt beregnet for anven-
delse i mindst 10 år, dog max. 5.000 timer, såfremt den gen-
nemgår service- og sikkerhedseftersyn hvert tredie år, svarende 
til ca. 1500 driftstimer. Servicen skal enten foregå hos Medema 
A/S, eller hos et autoriseret værksted.

VIKTIG: Av sikkerhetsmessige hensyn er det svært viktig at 
intervallet for service- og sikkerhetsettersyn overholdes for å mi-
nimere faren for bremsesvikt og kortslutninger i ledninger som 
ev. kan føre til varmeutvikling og brann.
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Betjeningspanel

Unngå at betjeningspanelet utsettes for støt og slag. Vær forsik-
tig ved kjøring og unngå å treffe hindringer.

Fabrikanten påtar seg intet ansvar i forbindelse med uautorisert 
åpning, justering eller modifisering av betjeningspanelet.

Håndtak til regulering av styrehelling

Ladekontakt

Nøkkelkontakt

Blinklys H og V

Gassregulering
(firefingersgrep)

Blinklys H og V

Horn 1&2

Hastighetsnivå

NødblinkBatteriindikator

Håndbrems
Lyskontakt

Horn 3&4Hastighets-
velger +/-

Tyverialarm

Meny / informasjon

kilometertellerEkstra kontakt
(Kan brukes 
til valgfrie 
funksjoner)

Nåværende 
Hastighet Antal kørte km

Lyssensor

Gassregulering
(firefingersgrep)
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Brukermeny

Betegnelse Beskrivelse
Meny / informasjon Trykk på knappen, slik at menyen øverst i displayet 

veksler mellom: Dato, klokke, totalt antall km, total 
kjøretid, batterispenning, service og helling. Helling-
valget er ekstrautstyr, og vises kun hvis det er tilko-
blet.
Meny-/informasjonsknappen brukes også til å redigere 
i brukerparametre.
Adgang til brukerparametrene oppnås ved å holde 
meny-knappen inne i ca. 3 sekunder.

Nøkkelkontakt For å starte kjøretøyet:
Vri om nøkkelen til kjørestilling (1). Et halvt sekund 
etter at Mini Crosser er slått på, foretar styringen en 
sikkerhetskontroll av det elektriske systemet. Hvis 
gasshåndtaket påvirkes under denne kontrollen, vil 
Mini Crosser ikke være i stand til å kjøre før nøkkelen 
har vært dreid om til 0 og tilbake til 1 igjen.

Hastighets-velger Skilpadden indikerer laveste hastighetsområde:  0–6 
km/t.
Haren indikerer høyeste hastighetsområde: opptil 15 
km/t. Skru hastigheten opp/ned med +/- knappen.
Skilpadden og haren kan slås av/på i brukermenyen.

Batteriindikator På venstre side i displayet vises batteriindikatoren. In-
dikerer etter ca. ½ sekund batterienes ladetilstand. Gir 
en mer presis indikasjon etter ca. 1 minutts kjøring. 
Når både rødt, gult og grønt felt lyser, er batteriene 
fulladet. Kan være delt opp i 10 eller 3 felter. Når kun 
nederste del av de gule feltene lyser, bør batteriene 
lades så snart som mulig. Hvis kun de røde feltene 
lyser, eller hvis de blinker, må batteriene lades omgå-
ende. 

Trippteller TRIP-knappen nullstiller tripptelleren. Kan brukes 
under kjøring.

Håndbrems Virker på bakhjulene, og bør kun brukes som ekstra-
brems/nødbrems og som parkeringsbrems. Den kan 
blokkeres i låst stilling. 
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Betegnelse Beskrivelse
Gassregulering

 
Frem / Bak

Den fremste armen aktiveres langsomt, og Mini Cros-
ser begynner å kjøre forover. Jo mer det trykkes på 
armen, jo fortere kjører Mini Crosser. Når armen slip-
pes, vipper armen selv tilbake til utgangsstillingen, og 
Mini Crosser stanser. 
Betjenes bakerste arm, rygger Mini Crosser. Magnet-
bremsen på bakhjulene aktiveres når kjøretøyet står 
stille (fungerer som parkeringsbremsen på en bil). 
Med hastighetsregulering justeres hastigheten også i 
nedoverbakke. Motoren virker da som brems.

Lyskontakt Lyktene foran og bak. Nøkkelkontakten må være vridd 
til stilling 1 (kjørestilling).

Nødblink Tenner alle blinklysene samtidig. Kan stilles inn i bru-
kerparameter om den også skal virke når nøkkelen er 
fjernet eller står i 0-posisjon (stopp).

Blinklyskontakt Pil venstre: blinklys venstre side. Pil høyre: blinklys, 
høyre side. Trykk på samme knapp for å slå av blink-
lysene. Kan stilles inn slik at blinklysene slås av etter 
en bestemt tid.

Horn Elektrisk horn som kan programmeres i styrke under 
meny-/informasjonsknappen. Aktiveres ved et trykk på 
hornkontakten.

Ladekontakt Slå av nøkkelkontakten mens batterilading pågår. Vær 
oppmerksom på at det ikke er mulig å kjøre mens bat-
teriene lades. Se for øvrig avsnittet Batterier/lading.
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Betegnelse Beskrivelse
Ekstrautstyr
Tyverialarm (Ekstrautstyr) Med denne parameteren slått på blir 

tyverialarmen slått på hver gang Mini Crosseren slås 
av. Alarmen deaktiveres ved å starte Mini Crosseren 
med nøkkelen. 
Hvis det ikke er mulig å komme til Mini Crosseren 
med nøkkelen, slås alarmen av etter ca. 20 sekunder. 
Rystes Mini Crosseren flere ganger, blir alarmen 
aktivert igjen.

Helling Hellings-symboler.

Hellingsalarm sidelengs Ved endring av de innstilte verdiene blinker symbolet. 
Hornet tuter hvis parameteren er aktivert.

Hellingsalarm frem/tilbake Ved endring av de innstilte verdiene lyser symbolet. 
Hornet tuter hvis parameteren er aktivert.

Overoppheting steg 1 Steg 1: Symbolet blinker og Mini Crosseren går ned 
på halv kraft. Vent i 3–5 min og start igjen.

Overoppheting, steg 2 Steg 2: Symbolet lyser og Mini Crosseren stopper.
Vent i 3–5 min og start igjen.
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Programmering brukermeny

Adgang til menyen oppnås ved å holde meny-knappen inne ca. 
3 sekunder. Bla opp og ned i parametrene med pilknappen un-
der displayet. Den aktive parameteren fremheves med gul skrift 
og blå bakgrunn. Velg parameter ved å trykke på Enter. Selve 
verdien endres ved hjelp av pilknappene. Bekreft med Enter og 
avslutt med Esc.

Parameterbeskrivelse

Datoformat Velg mellom: 
ddmmyy - dag/måned/år
mmddyy - måned/dag/år
yymmdd - år/måned/dag

Temp. enhet
(Temperaturmåler er 
ekstrautstyr)

Vælg mellem Celsius eller Fahrenheit. Viser omgivelses-
temperaturen.

Begr. hastighet: (på/
av)

Redusert hastighet på/av.
For å slå denne funksjonen på/av må brukeren taste inn 
en firesifret kode. Standardkoden er 1234, men den kan 
endres ved en servicetekniker.
De fire sifrene tastes inn ett om gangen ved hjelp av +/- 
knappene. Gå til neste siffer ved å trykke på Next. Bekreft 
med Enter. Svar deretter På/Av til Redusert hastighet.

Begr. hastighet: 
(verdi)

Redusert hastighet - verdi.
For å endre denne funksjonen må brukeren taste inn en fi-
resifret kode. Standardkoden er 1234, men den kan endres 
ved en servicetekniker.
Ved hjelp av +/- knappene velges den prosentverdien som 
Mini Crosserens toppfart ønskes redusert til.

Bakgrunnslys: (verdi) Displayets bakgrunnsbelysning kan endres i trinn på 5 %. 
Brukes typisk om vinteren eller ved kjøring i mørke, når for 
kraftig lys fra displayet kan virke forstyrrende.

Bakgrunnslys auto: 
(ja/nei)

Ved å velge Ja reduseres intensiteten fra bakgrunnsbelys-
ningen automatisk når mørket faller på, eller hvis brukeren 
kjører inn i en tunnel eller lignende. Lysføleren er plassert 
rett ovenfor lyskontakten. Se Betjeningspanel side 8.

Bakgrunnslys Thres-
hold:

Her settes maks. lysstyrke i %.

Baklengs horn: (på/
av)

Samme advarselshorn som høres fra lastebiler når de rygger.
Velg mellom Av, Beep (svakt horn) eller Buzzer (kraftig horn).

Tastaturlyd (på/av) Med Av/På velger brukeren om han/hun vil høre et lite pip ved 
trykk på kontaktene på betjeningspanelet. Det gjelder: blink, 
lys, nødblink, meny, pilknapper, Meny- og Esc-knappene.

Blink lyd (på/av) Brukeren kan velge om han/hun ønsker en lyd når blink-
lysene på Mini Crosseren er aktivert. På samme måte 
som i biler. Velg mellom Av, Beep (svakt horn) eller Buzzer 
(kraftig horn).

Klokke Still klokke og dato ved hjelp av pilknappene. Flytt til neste 
tall ved å trykke på Neste. Avslutt med Enter.
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Parameterbeskrivelse

Hazard kan brukes: 
(på/av)

Som standard kan nødblink brukes selv om Mini Crosseren 
er slått av og nøkkelen er tatt ut. 
Ønsker brukeren derimot at nødblink ikke skal kunne akti-
veres når Mini Crosseren er slått av, gjøres det her ved å 
velge Av.

Alarm Tilstede: (på/
av)
Ekstrautstyr

Med denne parameteren slått på blir tyverialarmen slått 
på hver gang Mini Crosseren slås av. Den lille lampen ved 
siden av tripptelleren blinker med noen sekunders intervall. 
Alarmen deaktiveres ved å starte Mini Crosseren med 
nøkkelen. Hvis det ikke er mulig å komme til Mini Crosse-
ren med nøkkelen, slås alarmen av etter ca. 20 sekunder. 
Rystes/beveges Mini Crosseren flere ganger, blir alarmen 
aktivert igjen.

Tilt tilstede: (på/av)
Ekstrautstyr

Med denne parameteren slått på skifter hellingsfigurene til 
rødt og blinker samtidig som det høres en hyletone (hvis 
den er slått på), hvis brukeren kjører i en helling som er 
steilere enn tillatt.

P&G feillogg Her vises feilene som P&G-motorstyringen har registrert. 
Systemet kan registrere 8 forskjellige feiltyper. Hver feil 
registreres opptil 30 ganger. 
Sist registrerte feil står øverst på listen.

Feilene vises på følgende måte:
[1502] 2
None
None
None
None
None
None

I dette tilfellet har feilen 1502 opptrådt to ganger. Ved å 
trykke på Enter når en feil er markert, vises en forklaring. I 
dette tilfellet står det: solenoide brake fault.

”None” betyr at det ikke har vært andre feil.

Ved feil på Mini Crosseren vil det være en stor hjelp i feilsø-
kingen for MiniCrosser eller dennes representant å få vite 
feilkoden.

Temperaturmåler, tyverialarm og hellingsalarm er bygget inn i 
samme boks, som kan kjøpes som ekstrautstyr til Mini Crosser.
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Klargjøring/tilpassing

Høyderegulering av sete

Løft begge armlene, og klapp setet helt sammen. Utløs håndta-
ket så setet kan beveges. Drei det litt, og løft setet av. 

Pass på at du står riktig med ryggen når setet løftes, da det er 
ganske tungt. (Se under.)

Setet løftes opp fra seterøret.
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Seteutløseren er trykket inn. Trykk på 
utløseren for å løse ut seterøret.

Seteutløseren er trykket ut. Nå kan 
seterøret løftes eller senkes til ønsket 
høyde. Trykk utløseren inn slik at 
den festes i et av de fem hullene på 
seterøret.

Høyderegulering setestolpe med posisjonsbolt.(alternatvt)

Skru løs låsemutter. 
Bruk fastnøkkel 17 mm.

Juster setestolpen til ønsket posisjon.
Setestolpen er markert med en ring, for 
hver cm.

Vær oppmerksom på at den sorte linje skal være samme sted etter forflytningen som 
før, så setet ikke sitter skjevt. 

Spenn bolten, heretter låsemutteren.
Monter setet. Etterjuster seteretning om nødvendig.

Høyderegulering setestolpe standard
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Seterøret i øverste posisjon. Det er fem 
hull i seterøret til justering. Utløseren 
skal ha tak i et hull for å sikre at setet er 
stabilt.

Elektrisk seteheis. Føres knappen opp, løftes setet. Føres 
knappen ned, senkes setet.

Kontakt til elektrisk 
seteheis

Seterør

Utløser

Elektrisk seteheis

Som ekstrautstyr kan Mini Crosser utstyres med elektrisk sete-
heis.

For å få setet opp føres knappen opp. For å få setet ned føres 
knappen ned. Slipper man knappen, stopper setet automatisk. 
(Se figur under.)

Av sikkerhetsgrunner er det montert inn en bryter som minsker 
hastigheten med 50 prosent når setet høyes over 7,5 cm.
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Setedreiing

Utløserhåndtaket trekkes tilbake. Setet kan dreies 90° til hver 
side. Når håndtaket slippes, går det selv i inngrep og holder 
setet fast med 45° mellomrom.

Andre seter som kan leveres til Mini Crosser, er oppbygd et-
ter liknende prinsipper. Utløserhåndtaket er normalt montert på 
høyre side, men kan etter ønske monteres på venstre side.

Unngå å få noe i klemme når setet senkes.

Utløserhåndtak for setedreiing.  Utløserhåndtak for sete frem/tilbake.

VIKTIG!
Mini Crosser er mest stabil når setet er i laveste posisjon. Kjør 
derfor forsiktig når setet er oppe. Benytt aldri seteheis under 
kjøring på ujevnt underlag eller i bakket terreng.

Vær særlig oppmerksom når setet senkes på en Mini Crosser 
med en elektrisk seteheis. Sørg for at ingenting kommer i klem-
me i mellomrommet mellom sete og chassis.



Servicehåndbok 1533-2024-S  24 av 122 Version 2.0.0 - 2021

Medema AS

Styrestammen

Kan justeres frem/tilbake ved hjelp av utløserhåndtaket. Trekk 
håndtaket nedover og trekk styret nærmere for å få en god kjø-
restilling. Bruk håndtaket igjen og skyv styrestammen fremover 
for å lette utstigning.

Styrestammen kan høydejusteres ca. 11 cm opp/ned. Fjern 
først gummiproppen som dekker unbrakoskruen. Høyden regu-
leres med en 4 mm unbrakonøkkel.

Justering av styrets 
helling. 

Håndtak til regulering av 
styrehelling

Justering av styrets 
høyde. 

Unbrakoskrue til høydejustering



2018
X2 HD

169,5
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Serienummer

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

Oppgi dette nummeret ved henvendelse om service, reservede-
ler osv.

Maksimal personvekt

Kjøretøyets egenvekt inkl. 
batterier og sete

Serienummerskiltets plassering på kjøretøyet.

Serienummer

Modellbeskrivelse

Produksjonsår Maks. hastighet
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Slå av Mini Crosser, vipp styrestammen 
opp, drei setet og vipp armlenet opp. 

Kjøring med Mini Crosser X2 HD 

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 X2 HD er avslått (nøkkelen i stilling 
0) ved inn- og utstigning, ellers vil Mini Crosser kunne sette i gang 
ved berøring av gassreguleringen.

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

• Vipp styrestammen opp i loddrett stilling.
• Drei eventuelt setet 45° eller 90°, og pass på at setelåsen er låst 

(i hakket).
• Vipp eventuelt armlenet opp.

For noen brukere kan assistanse fra en hjelper anbefales. Hjel-
peren bør:

• Være oppmerksom på å unngå skade på seg selv i forbindelse 
med løfting/senking/støtting av brukeren.

• Sikre at Mini Crosser står stabilt og ikke kan bevege på seg. Slå 
av Mini Crosser og kontroller at den er bremset, og pass på at 
setet er dreid til hakket ved enten 45° eller 90°.

• Sikre at setet er stabilt i valgt stilling.

VIKTIG!
Mini Crosser slås automatisk av 
etter at den har stått stille i 10 
minutter, selv om nøkkelen er 
vridd til kjørestilling. Batteriindi-
katoren blinker med 6 lamper, 
med en puls på ca. 3 sek.

For å starte kjøretøyet igjen 
må nøkkelen vris til stoppstil-
ling (0) og deretter til kjørestil-
ling (1).
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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.

Hold om mulig på styret med begge hender, med et fast grep.

Sørg for å ikke ha noe i kurven foran som kan påvirke gass-
håndtaket utilsiktet.

ADVARSEL! Ikke still styret så lavt at gasshåndtaket kommer 
borti beinet ved dreiing av kjøretøyet og påvirkes utilsiktet. Hvis 
brukeren må ha styret langt nede, anbefales dreiegass. Dette 
gjelder spesielt i kombinasjon med benstøtter.

Slå altid av Mini Crosseren, når den ikke er i bruk.
Nøkkelen dreies til 0.

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.
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Kjøring

Selv om Mini Crosser er svært stabil, kan den velte. Unngå 
plutselig endring av hastighet og retning ved høy hastighet, dår-
lig føre og ikke minst ved kjøring i skråninger. Vær derfor ekstra 
oppmerksom på de følgende kjøretipsene.

Ved kjøring i meget bakket terreng anbefales montering av anti-
tipphjul (ekstrautstyr).

Vi oppfordrer nye brukere til å øve seg på følgende, i et område 
uten annen ferdsel:

• Innstill Mini Crosser til lav hastighet. Kjør fremover og bakover. 
Juster hastighetsvelgeren gradvis oppover og føl Mini Crossers 
hastighetsendring. 

• Øv på igangsetting og oppbremsning. Bli fortrolig med Mini Cros-
sers reaksjonstid. 

• Øv på å kjøre på steder med dårlig plass, som i en butikk eller 
gjennom en dør. 

• Øv på å dreie rundt, og finn ut hvor mye plass dette krever. Kjør 
alltid langsomt ved dreiing. Øv også på å kjøre baklengs. 

• Øv på kjøring i svinger, over hindre, og i hellinger. Kjør alltid 
vinkelrett opp/ned i forbindelse med kantstein og ramper. Aldri på 
skrå. Se figurene på etterfølgende sider. 

• Prøv å bremse fra forskjellige hastigheter og legg merke til leng-
dene før full stopp. 

• Prøv om mulig å kjøre på forskjellige underlag (vei, gress og 
grus). 

• Øv på å vurdere hvor langt det kan kjøres på en batterilading. 
Legg merke til hvor raskt batteriindikatoren går fra grønt til gult til 
rødt. 

Merk! 
Kjørestrekningen reduseres ved kjøring i bakket terreng, mot-
vind, kaldt vær og med lavt dekktrykk.
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Trafikkregler

Trafikkregler for Mini Crossere er ulike fra land til land. Før kjø-
retøyet tas i bruk utendørs, er det brukerens ansvar å gjøre seg 
kjent med de gjeldende reglene.

Hoftebelte

Hoftebelte
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Elektromagnetisk kompatibilitet

Mini Crosser er EMC testet i henhold til EN 60601-1-2 og opp-
fyller er kravene som stilles til å bruke Mini Crosseren i et miljø 
med elektromagnetisk støy. Det kan likevel forekomme sjeldne 
tilfeller der elektromagnetisk støy kan påvirke Mini Crosser. 
Dette kan gjelde radio- og TV-stasjoner og amatørradiosendere.

Hvis Mini Crosser beveger seg på en uventet måte, eller brem-
sen frigjøres, må du slå av Mini Crosser så snart det kan gjøres 
på en sikker måte. En Mini Crosser kan under visse omstendig-
heter utløse en butikkalarm.

Kjøring i trafikken

Vær spesielt oppmerksom på følgende ved kjøring i trafikken:

• Mini Crosser er et lavt kjøretøy som ikke alltid er lett å se for an-
dre 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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Bestemte kjøresituasjoner

Opp over kantstein

• Stans vinkelrett på kantsteinen og stopp 5-10 cm før denne. Hold 
øye med andre trafikanter.

• Len deg fremover.
• Gi moderat gass, nok til at kjøretøyet kan passere hindringen. 

Stopp ikke på halvveien. Reduser hastigheten når kjøretøyet er 
kommet helt opp.

• Er kantsteinen for høy, må du ikke gjøre flere forsøk, men finne en 
alternativ rute.

Ned fra kantstein

• Len deg bakover.
• Skal du kjøre ut på en trafikkert vei, må du holde øye med trafik-

ken.
• Kjør forlengs ned, med lav fart. Pass på at eventuelle anti-tipphjul 

ikke blir hengende på kanten.
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Oppover rampe eller bakke

• Det er fare for å velte bakover hvis setet er skjøvet tilbake og du 
begynner å kjøre opp en helling, for eksempel en rampe. Trekk 
setet frem!

• Sjekk at en eventuell rampe er stabil.
• Len deg fremover.
• Gi moderat gass, nok til at kjøretøyet kan passere hindringen. 

Stopp ikke på halvveien. Reduser hastigheten når kjøretøyet er 
helt oppe. Ved start i en bakke må du akselere langsomt for at 
kjøretøyet ikke skal tippe bakover.

• Unngå mange starter / stopp når du kjører i bratte åser. Det kan 
overopphete Mini Crosser.

Nedover rampe eller bakke

• Sjekk at en eventuell rampe er stabil.
• Len deg bakover.
• Kjør langsomt ned. Unngå å stoppe underveis på bratte, korte 

strekninger. I lange bakker bør du stoppe opp innimellom dersom 
du føler at farten blir for høy.
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På tvers av en bakke

• Len deg til den siden som vender oppover.
• Unngå plutselige og skarpe manøvrer. Dette gjelder særlig ved 

kjøring bakover.
• Kjør alltid med lav fart.

Lang bakke / krevende terreng

Ved kjøring i veldig lange og bratte bakker, eller på veldig mykt 
underlag, ev. kombinert med høy brukervekt, er det fare for at 
Mini Crosser blir overopphetet.

For å beskytte Mini Crosser-motoren mot overoppheting er det 
montert en termobryter som i første omgang får Mini Crosser til 
å kjøre med halv hastighet.

Fortsetter brukeren å kjøre i krevende terreng vil Mini Crosser 
stanse helt opp. Deretter må Mini Crosser avkjøles i 3–5 minut-
ter før den kan kjøres igjen. 

Viktig!
Unngå mange starter / stopp når du kjører i bratte åser. Det 
hjelper med å overopphetes Mini Crosser.
For å nullstille feilen må Mini Crosser slås av og på igjen.

For å nullstille feilen må Mini Crosser slås av og på igjen.

Hvis Mini Crosser ikke er nedkjølt før den startes igjen, vil den i 
første omgang fortsette å kjøre med halv hastighet.

Merk!
Ved normalt bruk vil ovennevnte situasjon aldri oppstå. Det er 
kun ved ekstremt krevende kjøring.
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Anti-tipp/støttehjul

Mini Crosser er et meget stabilt kjøretøy. MEN med feil vekt-
fordeling eller uaktsom kjøring kan det allikevel være fare for 
velting.

I disse tilfeller anbefaler vi derfor montering av anti-tipphjul. (Se 
bildet under.)

(Anti-tipp/støttehjul er ekstrautstyr.)

Anti-tipphjul

Rengjøring

Mini Crosseren rengjøres med en lett oppvridd klut. Tørk ev. et-
ter med vaskeskinn. 

Skjermene tørkes av og vokses med autovoks.

VIKTIG! Bruk aldri høyttrykksspyler eller vannslange; det kan 
forårsake skader på elektronikken i Mini Crosser.
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Vanlig vedlikehold

En Mini Crosser X2 HD 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 vann-
stråle! 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 mu-
lig å skyve Mini Crosser.

Test bremsefrikoblingsfunksjon 
Når bremsefrikoblingshåndtaket er skjøvet ned, skal batteriindi-
katoren varsle feil når Mini Crosser er slått på. Mini Crosser skal 
nå ikke kunne kjøre for egen motor dersom det gis gass.

Test håndbrems 
Aktiver håndbremsen et par sekunder ved lav hastighet. Dette 
sikrer at vippearm og bremseklosser ikke setter seg fast.

Smør vippearmen på bremsenavet med syrefri olje - venstre 
bakhjul.
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Serviceintervall

Mini Crosser X2 HD er sikkerhetsmessig beregnet for bruk i 
minst 10 år, men maksimalt 5000 timer, såfremt den gjennom-
går service- og sikkerhetsettersyn hvert tredje år, tilsvarende ca. 
1500 driftstimer. Service skal enten gjøres hos Medema Norge 
AS eller på et autorisert verksted.

VIKTIG: Av sikkerhetsmessige hensyn er det svært viktig at 
intervallet for service- og sikkerhetsettersyn overholdes for å mi-
nimere faren for bremsesvikt og kortslutninger i ledninger som 
ev. kan føre til varmeutvikling og brann.

Forsikring

En Mini Crosser med maks. hastighet på 10 km/t krever ingen 
særskilt forsikring. De fleste innbo-/villaforsikringer gjelder som 
ansvarsforsikring for brukere av Mini Crosser.

Vi anbefaler at brukeren tar kontakt med forsikringsselskapet 
ved levering av kjøretøyet. Eventuelt må det tegnes en separat 
ansvarsforsikring.
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Batterier

I Mini Crosser benyttes lukkede, vedlikeholdsfrie GEL eller AGM 
batterier.

Batteriene utvikler ikke gass og kan ikke påfylles vann.

Batterivekt

56 Ah = 21 kg
85 Ah = 27 kg

Det er viktig at batteriene monteres korrekt. Batteripoler er 
merket med +/-. De må monteres som vist på skissen nedenfor. 
Pass på at polerne er godt strammet. Derfor må det ikke finnes 
riper eller skarpe kanter på polene.

Vær oppmerksom på at Mini Crosser kan være utstyrt med flere 
typer ladere (informasjon om de ulike typene fås hos forhandle-
ren).

Bruk aldri andre ladere enn dem som leveres fra fabrikken, uten 
først å kontakte forhandleren.

Bruk ALDRI ladere som ikke er beregnet til lading av tette, vedli-
keholdsfrie batterier. 
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Oppbevaring/lading

Mini Crosser er designet for bruk i all slags vær. Oppbevaring 
og lading skal imidlertid skje under tak, alternativt under presen-
ning.

Batteriene lades best ved +10 til + 30 °. Ved kaldere temperatu-
rer reduseres kapasiteten, og dermed kjøreavstand.

Det anbefales at den lades innendørs en gang i blant.

MERK!
Laderen skal stå tørt, men må ikke dekkes direkte over under 
bruk.

Hvis  du ikke bruker rullestolen i lengre tid, f.eks. ved vinteropp-
bevaring, kan du velge å fjerne den ene polskoen til fullt oppla-
det batteri. Da vil det ikke brukes standby-strøm.

Dekkene er beskyttet ved å løfte scooteren.

Ved lengre tids lagring anbefaler vi å tildekke Mini Crosser for å 
beskytte den mot støv, regn og sollys.

Lading

MERK! Mini Crosser kan være utstyrt med flere typer ladere 
(informasjon om de ulike typene fås hos forhandleren).

VIKTIG! Bruk bare en lader som er beregnet til lading av tette, 
vedlikeholdsfrie batterier. Maksimal ladestrøm er 12 A. 

Hvis ladingen gjøres utendørs, velg en tett lader uten vifte. 

Batteriindikatoren viser hvor mye strøm som er til rådighet for 
Mini Crosseren.

• Rød, gul og grønn viser at batteriene er fulladet.
• Rød og gul viser at batteriene bør lades snarest.
• Rød viser at batteriene må lades snarest mulig, ellers stanser Mini 

Crosseren.
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Batteriprodusenten anbefaler at batteriene lades ved en tempe-
ratur mellom +10 °C og +30 °C for å oppnå ladetid som angitt 
under Tekniske data. 

Batterikapasiteten ved -10 °C er ca. halvparten av kapasiteten 
ved +20 °C. Det anbefales at batteriene lades hver natt hvis 
Mini Crosser har blitt brukt.

Unngå dyputlading. Vi anbefaler lading i et oppvarmet rom. Hvis 
dette ikke er mulig hver dag, er det lurt å lade Mini Crosser i et 
varmt (ca. 20 °) rom en gang i uken.

Nye batterier oppnår full kapasitet først etter ca. 20 utladinger/
ladinger.

MERK! Batterienes kapasitet avtar med tiden og ved lave tem-
peraturer. Dette betyr i praksis at et kjøretøy med gamle batte-
rier har kortere kjørestrekning enn det hadde da batteriene var 
nye.

Når du kjører i kupert terreng, i bakker og oppover fortauskan-
ter, reduseres avstanden som kan kjøres før du lader batteriet.

Mini Crosser bør lades mellom hver bruksperiode. Laderen som 
leveres fra fabrikken, slår automatisk over på vedlikeholdslading 
(meget lavt strømforbruk) når batteriene er fulladet. Derfor kan 
laderen være tilkoblet helt til Mini Crosser skal brukes igjen. 
Laderen kan ikke overlade batteriene.

JK Medico lader

Viktig!
Laderen må ikke stå 
på setet under selve 
ladingen.
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Koble støpselet til stikkontakten. Ladestik forbindes til 3-polet stik på styr-
stammen. Ladestikket er placeret under 
beskyttelsespladen.

Legg merke til
Hvis batteriet er helt utladet, er det ikke mulig for laderen å lade 
batteriet.

Det gis ingen garanti på batteriet som er skadet som en følge 
av dyputladning.

Avhending av batterier

Brukte batterier skal leveres til leverandøren eller en miljøsta-
sjon. 

Vær forsiktig ved håndtering av batterier som lekker, siden de 
inneholder etsende syre bundet i en geleaktig masse.

INFO!
Nye batterier kan kjøpes hos Medema Norge AS.

En indikator på laderen blinker så lenge lading pågår. Deretter 
lyser indikatoren konstant. 

Koble til laderen
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Standby-strøm

X2 rullestolen er utstyrt med et avansert display. Systemet kre-
ver at det hele tiden finns et lite strømforbruk på ca. 70 mA. 

Hvis du ikke ser til at rullestolen settes til ladning med passende 
intervaller, vil batteriene bli helt utladet over tid. Vi anbefaler 
derfor at rullestolen alltid lades når den ikke brukes.

Nedenfor vises et veiledende skjema over hvor mange døgn det 
går til et nytt batteri er 100 % utladet. Utladningstiden avhenger 
av faktorer som f.eks. omgivelsestemperatur, alter samt hvor 
mange Ah-batterier som er oppgitt i C20.

Ah i C20 100% utladet etter
56 Ah 33 døgn
85 Ah 47 døgn

Beregningene i skjemaet er veiledende!
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Bremser

Mini Crosser har fire bremsesystemer:

• Motorbremsen tilpasser kjøretøyets fart også i ned over bakke. 

• Magnetbremsen aktiveres automatisk når Mini Crosser har blitt 
stoppet. I nødsfall kan Mini Crosser stoppes øyeblikkelig ved at 
nøkkelen vris til stoppstilling. Vær oppmerksom på at oppbrem-
singen da blir svært kraftig. Bremsen må aldri frikobles mekanisk 
med frikoblingshåndtaket ved kjøring i helling. Funksjonen skal 
kun brukes ved skyving av Mini Crosser på plan vei. 

• Elektrisk sikkerhetsbrems – Skulle det allikevel skje at Mini Cros-
ser blir frikoblet i en skråning/bakke, vil den automatisk bremse 
når den kommer opp i tilstrekkelig høy fart. Styringen har  en elek-
trisk sikkerhetsanordning som virker selv om batteriene er koblet 
fra. Derfor kan Mini Crosser heller ikke slepes raskere enn 5 km/t. 
Se avsnitt om sleping. 

• 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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Frikobling

Manuell 
Det manuelle frikoblingshåndtaket er plassert under bakskjer-
men. Gjør følgende for å bruke det.

• Vri nøkkelen til 0-stilling.
• Frikoblingshåntaket bak skyves ned. 

Nå er motorbremsen frikoblet, og kjøretøyet kan skyves eller trek-
kes, men det kan ikke kjøre selv.

Elektronisk 
Den gule elektroniske frikoblingsknappen er plassert bakpå 
scooteren. Den virker bare når tenningen er på.

MERK!
Frikobling skal ikke foretas i skrånende terreng.

Skulle det allikevel skje at Mini Crosser blir frikoblet i en skrå-
ning/bakke, vil den automatisk bremse når den kommer opp i 
tilstrekkelig høy fart. Styringen har  en elektrisk sikkerhetsan-
ordning som virker selv om batteriene er koblet fra. Derfor kan 
Mini Crosser heller ikke slepes raskere enn 5 km/t. Se avsnitt 
om sleping.

Når motorbremsen er frikoblet, kan Mini Crosser kun 
stanses ved å bruke håndbremsen.

Frikoblingshåndtaket skyves ned ved 
frikobling (kun håndbremsen virker) og 
skyves opp for å aktivere motoren igjen 
(kan nå kjøre normalt). 

Frikoblingshåndtak
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Transport i bil

Ved transport i bil eller trailer skal Mini Crosser alltid være fast-
spent, og håndbremsen må være låst.  

Unngå å løfte ved hjelp av styret, armlenene og skjermene.

For mindre løft, ta tak i støtfanger foran og bak på kjøretøyet.

Viktig!
Hvis Mini Crosseren faller fra en høyde på mer enn en halv me-
ter er det en risiko for at girene i bakakselen ødelegges.

Fastspenning i bil gjøres med seler som er festet i to “øyne” 
foran og to “øyne” bak. Alle er gulmarkerte. Se avsnittet Fast-
spenning med seler i bilgulv.

Vigtig!
Kjøretøyet er godkjent for bruk som sete under transport, med 
en brukervekt på opptil 136 kg.

Elektronisk frikobling. Virker kun når 
scooteren er på. 

Frikoblingsknap
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Fastspenning med seler i bilgulv

Dahl Engineering-selesett til fastspenning i bil. 

Det skal ALLTID brukes fire seler bak og to foran.

Det skal monteres godkjente monteringsbeslag i bilen og de fire 
fastsveisede øynene på Mini Crosseren.

Selene SKAL monteres innenfor vinklene som vises på bildet 
for å oppnå optimal styrke.
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Større enn spen-
nepunktene på 
Mini Crosseren

Festepunkt

Festepunkt

Større enn spen-
nepunktene på 
Mini Crosseren

Senterlinje
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Retraktor 
med sele.

Ved transport i stasjonsvogn kan 
setet og styret legges ned. Dette 
reduserer maksimumshøyden til 
70 cm. 

Mini Crosser kan brukes som sete under transport i bil eller 
buss såfremt Mini Crosser er forsvarlig fastspent i bilen/bussen 
ved hjelp av godkjente firepunktsseler som er festet i de tilhø-
rende fastspenningspunktene på Mini Crosser. 
Fastspenningspunktene på Mini Crosser er testet og godkjent i 
henhold til ISO 7176-19 for en brukervekt opp til 136 kg.

Brukeren skal i tillegg alltid være uavhengig fastspent til selve 
bilen/bussen i henhold til reglene om dette i trafikkloven. 

Eksempel

Fastspenning av 
passasjer med statisk 
3-punktssele:

Festes på de bakerste re-
traktorene.

Skulderselen skal hvile mot 
kragebeinet og gå diago-
nalt ned til hoften der selen 
spennes fast.
Selene strammes ved å 
trekke i den løse stroppen. 

Den løsnes igjen ved å løfte opp spennen. På samme måte 
som seler i passasjerfly.

Selens hann- 
og hunndel 
samlet.

Husk å slå av Mini Crosser under transport. Nøkkelen vris til 0.

Hvis det er mulig, anbefaler vi imidlertid at brukeren benytter et 
vanlig sete i bilen/bussen. Dette er sikrere.
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Transport i fly

Hvis Mini Crosser skal transporteres med fly, krever flyselska-
pene:

• at batteriene er flygodkjente.
• at luften er sluppet ut av dekkene.
• at batteriledningene er fjernet (ikke alltid, men ofte).

For å fjerne batteriledningene må setet og kåpen tas av.

Batterierklæring til bruk ved flytransport finner du på Medema’s 
hjemmeside: 

https://medema.no/tjenester/service-reparation/flysertifikat/

Sleping

Hvis du skulle være uheldig å få motorstopp, kan Mini Crosser 
trekkes eller skyves. Mini Crosser skal alltid være avslått og 
frikoblet under sleping. Se avsnitt om bremser.

Ved sleping av Mini Crosser festes et tau til slepebeslaget foran 
- markert med gult “krok-merke”. Slep ikke fortere enn 5 km/t.
Mini Crosseren genererer strøm under sleping fordi motoren 
fungerer som en dynamo. Hvis kjøretøyet slepes i over 5 km/t, 
er det fare for at motoren genererer så mye strøm at Mini Cros-
seren blir skadet, og i verste fall tar fyr.

Mini Crosser vil forsøke å bremse hvis den slepes raskere enn 
5 km/t.

Brett opp armlene og 
deretter ryggstøtten helt 
ned. Lås opp setelåsen 
- snu setet litt og løft det 
rett opp

Løsne fingerskruene og 
løft bort bakskjermen. 

Koble løs (+) polen. 
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Målskisse Mini Crosser X2 HD

X2 HD+: Fotplassen reduseres ved bruk av ekstra store batterier.
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Serviceoversikt Mini Crosser X2 HD

Område Komponent Kontroll og løsning
Fjæring og hjul Fjæring bak. Kontroller om bakenden av scoo-

teren henger. Bakhjulet må ikke 
skrape på skvettskjermen ved 
belastet sete. Skift støtdempere/fjær 
bak ved batteriene. Se reservedel-
katalogen.

Kontroller støtdempere for oljelek-
kasje.

Kontroller at pendelaksel/drivaksel 
er solid fastmontert. Etterstram eller 
monter bolter/muttere.

Kontroller at ingen 
kabler kan komme i 
klemme ved bevegelige 
deler.

Monter kabelbindere.

Kontroller hjul. Sjekk fastspenning og at felger er i 
god stand.

Kontroller dekktrykk og 
dekkmønster.

Anbefalt dekktrykk: 2,8 bar (40,6 psi) 
Min. mønsterdybde for godt veigrep 
er ca. 1 mm.
Se reservedelkatalog for demonte-
ring. OBS! Bakhjul og forhjul på 4W 
SKAL alltid tas av ved hjelp av de 
fem skruene. Løsne ALDRI selve 
flensen ved hjelp av skruen i midt-
en. Se reservedelkatalogen. OBS! 
Slipp ALLTID luft ut av slangen før 
et hjul tas av!

Kontroller at håndbrems 
fungerer.

Smør vippearmen på bremsnavet 
med syrefri olje. Juster kabelleng-
den ved hjelp av justeringsnippelen. 
I tilfelle defekte deler: Se reserve-
delkatalogen.

4W: Fjæring fremst. Kontroller at forhjulene ikke støter 
på undersiden av forskjermene.
Sjekk at gummidemperne er 
fastmontert. De skal akkurat være 
i kontakt med forbroen. Se reserve-
delkatalogen.

  Kontroller at T-fjæringsklossen 
virker og ikke henger.

Forhjulsoppheng. Kontroller at styrestenger og sty-
rekuler er i god stand og forsvarlig 
fastspent. 
Kontroller kulelager i forhjul og i 
styrespindler for slakk/slitasje.
Sporing av forhjul. Se skisse for kor-
rekt sporing, hvis en skjev dekkslita-
sje viser et behov for det.
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Område Komponent Kontroll og løsning
Styre-/betjenings-
enhet

Lys, blink, nødblink og 
horn.

Kontroller funksjon og at kontaktene 
er i god stand.
Hvis blinklys ikke er i orden: Kon-
troller kontaktforbindelser samt 
sikring i betjeningspanel.
Eller skift lys.

Tetthet. Kontroller at gummitetninger på 
kontakter er hele og i god stand.
Kontroller at det ikke mangler 
propper i hullene. Ettermonter om 
nødvendig.
Kontroller at skilt på betjeningspanel 
sitter godt fast.

Gassregulering og 
styrehåndtak.

Kontroller at gassreguleringshånd-
taket er ordentlig fastspent på 
potensiometerakselen. 

Funksjonstest: Start scooteren 
samtidig med at gassreguleringen 
aktiveres. Scooteren skal ikke 
kunne kjøre. Batteriindikatoren skal 
bølge opp og ned.

Når scooteren har startet, aktiveres 
gassreguleringen en smule forover. 
Når den slippes, skal scooteren 
stanse helt og det skal høres et 
klikk fra bremsen. Scooteren skal 
ikke kunne skyves. Gjør samme test 
ved å aktivere gassreguleringen litt 
bakover.

Batteriindikering Kontroller at den tenner alle lampe-
ne ved fulladede batterier. Vises det 
ingenting, sjekk batteriene. Hvis ok, 
må kretskortet eller S-200 skiftes. 

Motor/gir/brems
(drivakselen)

Slitasje Kontroller at motoren har en ens-
artet og jevn gange. Har den ikke 
det, er det typisk motorbørstene 
som skal skiftes. Min. lengde på 
børstene er 10 mm. Se reservedel-
katalogen for utskifting.

Kontroller Slitasje i bakhjulslager 
i gir. Løft bakenden av scooteren. 
Ta tak i ett hjul om gangen. Løft det 
opp og ned for å kjenne om det er 
slakk i lagerne i drivakselen. I tilfelle 
bør hele enheten skiftes.

Strømforbruk Strømforbruk på plan vei med 2,8 
bar i dekkene og 75–100 kg i setet 
er:
10 km/t = 20  -  25 A
Mål med et tang-amperemeter på 
en av batterikablene.
Strømforbruk når scootern er slått 
av og nøkkelen dreiet til 0 = 50 mA
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Område Komponent Kontroll og løsning
Bremse- og frikobling
Kontroll av funksjon

Når frikoblingshåndtaket er skjøvet 
opp:
Skal scooteren ikke kunne skyves.
Skal kunne kjøre på normalt vis når 
den er startet.

Når frikoblingshåndtaket er skjøvet 
ned:
Scooteren skal kunne skyves.
Scooteren skal ikke kunne kjøre. 
Den skal melde feil 9 når gassregu-
leringen aktiveres.

Bremsen skal kunne holde scoo-
teren på 15° (26 %) skråning med 
75–100 kg på setet. 
Kan den ikke det, må den justeres 
eller skiftes, avhengig av slitasje.

Bremselengde 10 km/t - 2,0 m

Vær oppmerksom på at bremse-
lengdene ikke skal være lengre enn 
angitt for å oppfylle myndighetskrav.

Styrestamme Slakk/slitasje Kontroller følgende:
- Kardangledd
- Stifter i styreaksel/forgaffel
- at styrets aluminiumsunderdel sit-
ter fast på styreakselen. (*)

Slitasje/rust i lager i styrestammen. 
Øverste støttelager. Lager i kronrør 
er beskyttet av tetningsringer. Hvis 
forgaffelen går litt tregt, kan tet-
ningsringene smøres med litt fett.
(*) På modeller med en 8 mm skrue 
fra styrets aluminiumsunderdel inn 
i styreakselen: Skruen kan løsne 
ved harde vridninger/slag på styret. 
Det kan repareres ved å bore hull 
til en klemstift mellom styreaksel og 
aluemne. Kontakt Mini Crosser AS.

Kabler Kontroller at kablene ikke kan 
komme i klemme eller utsettes for 
trekk ved dreiing av styre og ved 
nedfelling av styrestammen.

Gassfjæring Kontroller
At gassfjæringen har en fast låsing 
av styrestammen.

Kontroller at det ikke er noe slakk i 
utløserhåndtak og i skruene/bøssin-
ger som gassfjæringen er montert 
med.
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Område Komponent Kontroll og løsning
Tenning/ladekontakt Kontroller at tenningen ikke er løs.  

Rengjør med en hardt oppvridd klut 
eller trykkluft hvis det er skittent. Er 
det irr i kontaktene, renses dette 
med kontaktspray eller ladekontakt 
skiftes.

Chassis/sete/
skjermer

Fotplate Kontroller plastnaglene som fotmat-
ten er montert med. Monter nye om 
nødvendig.

Setestolpe Kontroller at den sitter godt fast og 
er i god stand.

Sete Kontroller at
utløserhåndtaket låser setet godt 
fast.

setet er fastmontert på seteram-
men/seteplaten.

at seterøret er i god stand. Smør ev. 
røret med litt syrefritt fett.

at armlenene er i god stand.
Chassis/sete/
skjermer (fortset-
telse)

Skjermer Kontroller at plastskjermene er i 
god stand. Deler med skarpe og 
utstikkende kanter bør skiftes. Det 
samme gjelder skjermer som har 
en driftsmessig funksjon, som f.eks. 
skvettskjermer og batteriskjerm. 
(Vann på styring.)
Rengjøring: Se avsnitt om rengjø-
ring.

Øvrige mekaniske kom-
ponenter

Kontroller at øvrige deler er i funk-
sjonsmessig god stand. 

Eldeler Styring på elplate Kontroller om den er tørr for fukt og 
i god stand. 
Kontroller at alle kontaktforbindelser 
er fastmonterte.

Kabler/kontakter Kontroller at kabler er ordentlig 
fastmonterte og ikke stikker ut slik 
at noen kan gripe tak i dem eller at 
de kan komme i klemme. 
Kontroller at kontaktforbindelsene er 
låst ordentlig.

Batteribelter Kontroller at de er ordentlig fast-
spent.

Batterier/lader (se 
også avsnitt om 
batterier)

Batterier Kontroller at det ikke er rifter i bat-
teriene, at de ser fine ut og at bat-
teritilkoblingene sitter godt fast. 

Batterikapasitet Test kapasiteten med batterimåler. 
Monter nye om nødvendig. Smør litt 
syrefri vaselin på batteripolene før 
tilkobling.
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Område Komponent Kontroll og løsning
Batterilader Kontroller at batteriladeren skifter til 

LADING på kontrollampen når den 
kobles til scooteren.
Mål ev. ladespenningen under 
lading. Skal ligge på ca. 28,8 V.
La scooteren stå til lading natten 
over. Fjern laderen og mål batteri-
spenningen etter ca. 15 min. Skal 
ligge på ca. 27,6 V for nye batterier.
Kontroller at scooteren ikke kan kjø-
res mens batteriladeren er tilkoblet.

Bremser Magnetbrems Kontroller avstanden mellom brems-
eplate og magnet med et søkeblad. 
Avstanden skal være mellom 0,15 
mm og 0,30 mm. Er avstanden 
større, er friksjonsskiven for slitt og 
magnetbremsen må byttes ut. Se 
side 53.

Se kull spesifikasjon neste side.



10 mm
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Sjekk om kull er greit eller må skiftes ut.

Uansett om det er Schmid eller Mini Crosser drivaksel gjelder
det, at kull må byttes når de er slitt ned til 10 mm.

Full lengde
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Programmering teknikermeny

Adgang til menyen oppnås ved å holde meny-knappen inne ca. 
3 sekunder. 

Kode (kontakt Medema Production) indtastes ved hjælp af +/- 
knappen og ”Next” for at flytte til næste ciffer. Afslut med ”Enter”

Der kan bladres op og ned i parametrene med +/- knappen un-
der displayet. Den aktive parameter fremhæves med gul skrift 
og blå baggrund. 

Parameteren vælges ved at trykke på ”Enter”. Selve værdien 
ændres ved hjælp af +/- tasten. Bekræft med ”Enter” og gå ud 
med ét tryk på menu-knappen og vent et øjeblik.

Se oversigten over betjeningspanelet på forrige side.

Parameterbeskrivelse

Dato format Velg mellom: 
ddmmyy - dag/måned/år
mmddyy - måned/dag/år
yymmdd - år/måned/dag

Temp. enhet
(Temperaturmåler er 
ekstrautstyr)

Velg mellom Celsius og Fahrenheit. Viser omgivelses-
temperatur.

Begr. hastighet 
(på/av)

Redusert hastighet på/av.
For å slå denne funksjonen på/av må brukeren taste inn en 
firesifret kode. Standardkoden er 1111, men den kan endres 
under menyen Foreldre-PIN.
De fire sifrene tastes inn ett om gangen ved hjelp av pil-
knappene. Gå til neste siffer ved å trykke på Neste. Bekreft 
med Enter. Svar deretter Ja/Nei til Redusert hastighet.

Begr. hastighet  
(verdi)

Redusert hastighet - verdi.
Også her brukes koden fra Foreldre-PIN. Ved hjelp av 
pilknappene velges den prosentverdien som scooterens 
toppfart ønskes redusert til.

Bakgrunnslys (verdi) Displayets bakgrunnsbelysning kan endres i trinn på 5 %. 
Brukes typisk om vinteren eller ved kjøring i mørke, når for 
kraftig lys fra displayet kan virke forstyrrende.

Bakgrunnslys auto 
(ja/nei)

Ved å velge Ja reduseres intensiteten fra bakgrunnsbelys-
ningen automatisk når mørket faller på, eller hvis brukeren 
kjører inn i en tunnel eller lignende. Lysføleren er plassert 
rett ovenfor lyskontakten. Se Betjeningspanel.

Bakgrunnslys 
terskel

Her settes maks. lysstyrke i %.

Baklengs horn 
(på/av)

Samme advarselshorn som høres fra lastebiler når de ryg-
ger. Velg mellom Av, Beep (svakt horn) eller Buzzer (kraftig 
horn).
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Parameterbeskrivelse

Tastaturlyd (på/av) Med Av/På velger brukeren om han/hun vil høre et lite pip 
ved trykk på kontaktene på betjeningspanelet. Det gjelder: 
blink, lys, nødblink, meny, pilknapper, Meny- og Esc-knap-
pene.

Blink lyd (på/av) Brukeren kan velge om han/hun ønsker en lyd når blinkly-
sene på scooteren er aktivert. På samme måte som i biler. 
Velg mellom Av, Beep (svakt horn) eller Buzzer (kraftig 
horn).

Klokke Still klokke og dato ved hjelp av pilknappene. Flytt til neste 
tall ved å trykke på Neste. Avslutt med Enter.

Hazard kan brukes 
(på/av)

Som standard kan nødblink brukes selv om scooteren er 
slått av og nøkkelen er tatt ut. 
Ønsker brukeren derimot at nødblink ikke skal kunne aktive-
res når scooteren er slått av, gjøres det her ved å velge Av.

Alarm kan brukes 
(på/av)
Ekstrautstyr

Med denne parameteren slått på blir tyverialarmen slått på 
hver gang scooteren slås av. Den lille lampen ved siden av 
tripptelleren blinker med noen sekunders intervall. 
Alarmen deaktiveres ved å starte scooteren med nøkkelen. 
Hvis det ikke er mulig å komme til scooteren med nøkkelen, 
slås alarmen av etter ca. 20 sekunder. Rystes/beveges 
scooteren flere ganger, blir alarmen aktivert igjen.

Tilt alarm (på/av)
Ekstrautstyr

Med denne parameteren slått på skifter hellingsfigurene til 
rødt og blinker samtidig som det høres en hyletone (hvis 
den er slått på), hvis brukeren kjører i en helling som er 
steilere enn tillatt.

Configuration
Distanse enhet Velg mellom km og miles. Brukes ved avstands- og hastig-

hetsvisning på displayet.
Single-ended kontrol NB! Før denne parameteren endres, anbefales det å løfte 

scooterens ene bakhjul fra bakken med en jekk slik at det 
roterer fritt. 
Ved å slå på single-ended control, endres oppsettet i motor-
styringen slik at den krever en enveis hastighetsgiver som 
f.eks. en pedal eller et motorsykkelgasshåndtak. Samtidig 
vises bokstavene REV over den venstre knappen under 
displayet. Den skal aktiveres når brukeren vil rygge med 
scooteren.                                             
Skift deretter ut wig-wag-gassreguleringen som scooteren 
er levert med som standard. Se instruksjoner i Servicema-
nualen til scooteren.
Slå av og på scooteren. Aktiver gasshåndtaket og kontroller 
at scooterens løftede bakhjul ruller riktig vei og at det stop-
per når du slipper gasshåndtaket. Trykk på REV-knappen 
og kontroller at hjulet ruller baklengs.
Prosedyren er den samme for å skifte fra Single-ended- til 
wig-wag-gassregulering, man skal bare slå av single-ended.

Batteriindikator Batteriindikatoren kan vises med 10 små segmenter (6 
grønne, 2 gule og 2 røde) eller med 3 store segmenter (1 
grønn, 1 gul og 1 rød).
Den tredelte visningen kan være en fordel for brukere som 
føler seg utrygge allerede etter at det er slukket et par 
grønne lamper på visningen med 10 segmenter. 
Samme prinsippet for lading gjelder enten det er den ene el-
ler den andre visningstypen. Se scooterens bruksanvisning.
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Hjul radius Brukes til å få korrekt visning av kjørt avstand og hastighet 
på displayet, som kjent fra sykkelcomputere. 
Hjulradius leses inn i trinn på 5 mm. Den mest presise 
målingen fås ved å måle høyden fra bakken og til midten av 
bakhjulet med korrekt dekktrykk og brukeren i setet.

Sprog Du kan velge mellom disse språkene: dansk, svensk, norsk, 
finsk, tysk, engelsk, fransk og flamsk.
Legg merke til at språkvalget er plassert rett under hjulra-
dius, hvis du skulle være uheldig og velge et uforståelig 
språk.

Skildpadde / hare Velg Av hvis du ikke ønsker å se de små bildene av haren 
og skilpadden på den femdelte toppfartindikatoren.

Foreldre-PIN Brukes bl.a. i forbindelse med endring av toppfart. PIN-
koden består av fire sifre. Verdien endres med pilknappene 
opp eller ned, og markøren flyttes til neste tall vha. Neste-
knappen. Bekreft koden ved å trykke på Enter.

Auto av Angir hvor lenge scooteren skal stå i standby før den slår 
seg av. Kan være fra 5 til 60 minutter.

Ekstra 12V Ved å velge På blir det opprettet tilgang til en sikret strøm-
forsyning på 12 V DC / 0,5 A  på kontakt J15 på hovedkor-
tet. 0 V på ben 1 og 12 V DC på ben 2.

Brukermenu kan 
brukes

Her avgjøres det hvorvidt det er mulig å gå inn i brukerme-
nyen.

Brukermenu pause Her stiller du inn det antall sekunder du holder menyknap-
pen nede før brukermenyen aktiveres.

Service
Reset Ved å velge På nullstilles de to tellerne, som hver for seg 

kan ha fått skiftenøkkelsymbolet på displayet til å blinke. 
Den blinkende skiftenøkkelen varsler om at scooteren skal 
til regelmessig servicekontroll.
Ved å trykke på Meny-knappen over displayet til teksten 
Service, vil det komme opp en adresse til servicesenteret 
som brukeren skal henvende seg til. Den av tellerne som 
først når sin angitte verdi, tenner servicenøkkelen.

Timeintervall Scooteren teller antall timer den har kjørt. Det er ikke bare 
timene den har vært slått på som telles, men reelle kjøreti-
mer. Verdien kan endres i trinn på 5 timer om gangen.

Månedsintervall Med den innebygde kalenderen holder scooteren styr på 
hvor mange måneder det har gått siden telleren sist ble 
nullstilt. Verdien kan endres med 1 måned om gangen.

Service PIN Adgangskode til Tekniker-/service-menyen.
PIN-koden består av fire sifre. Verdien endres med pilknap-
pene opp eller ned, og markøren flyttes til neste tall vha. 
Neste-knappen. Bekreft koden ved å trykke på Enter.

Vis lading Se efterfølgende afsnit for nærmere beskrivelse.
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Horn
Knapp 1-4 Hver enkelt av de fire hornkontaktene – to på venstre side 

og to på høyre side av styret, kan programmeres individuelt 
etter hvilken lydstyrke de skal ha. Kontaktene er nummerert 
fra 1 til 4 fra høyre mot venstre:
Du kan velge mellom disse verdiene: INGEN, LAV og HØY.
NB! Unngå å holde hodet helt ned til det store autohornet 
når det testes. Lydstyrken er på 115 dB.

Lys
Auto på Når denne er aktivert, tenner scooteren automatisk for- og 

baklys når dagslyset kommer under et visst nivå og holder 
seg der i et antall sekunder. Når lyset kommer over angitt 
nivå igjen, slukkes lyset automatisk. 
Det kan også slås av på lyskontakten.

Grense Her angis lysstyrken (lux) som lyset skal tennes ved.
Forsinkelse Her taster brukeren inn hvor mange sekunder lysstyrken 

skal være under det valgte nivået før lyset tennes automa-
tisk.

Aktuell Her vises den aktuelle lysstyrken. Den kan brukes til å 
danne et inntrykk av når det er ønskelig at lyset tennes 
automatisk.

Blinklys
Auto av Ved å velge AUTO slukkes blinklysene av seg selv, etter et 

forhåndsdefinert antall sekunder.
Alternativt vil de slå seg av når styret er tilbake i nøytral 
stilling etter at brukeren har avsluttet svingen. Dette krever 
imidlertid at det er installert en sensor som registrerer det.
Den av de to beskrevne mulighetene som først er oppfylt, vil 
slå av blinklysene.

Auto av tid Her angis antall sekunder som blinklysene skal blinke etter 
at brukeren har slått dem på.

Alarm (Ekstrautstyr)
Til stede Her slås tyverialarmmodulen på, etter at den er koblet til 

scooterens ledningsnett bakerst på scooteren. Se scoote-
rens diagram eller servicemanual.

Forsinkelse Fastsettelse av tid fra brukeren slår av scooteren med nøk-
kelen til selve tyverialarmen blir aktivert. Det er den tiden 
brukeren har til å komme seg bort fra scooteren uten at han/
hun setter i gang alarmen.
Tiden kan være fra 10 sekunder og oppover.

Kvittering Velg mellom ingen lyd, eller høyt eller lavt horn for å gjøre 
brukeren oppmerksom på at tyverialarmen nå er aktivert.
Blinklysene vil alltid blinke én gang når alarmen aktiveres.
Alarmen varer ca. 15 sekunder før den nullstilles. En ny 
rystelse vil utløse den igjen.
En aktivert alarm slås av ved å starte scooteren med nøk-
kelen.

Følsomhet Følsomhet       Er en verdi for å justere følsomheten på 
alarmen. Følsomhetsverdien  ligger mellom 0-100, der 100 
er den mest sensitive.
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Tilt (Ekstrautstyr)
Til stede Her slås hellingsindikatoren på etter at sensorenheten  er 

blitt tilkoblet  ledningsnettet bakerst på scooteren.
X Maks. helling OPP/NED i bakke. Angi hvor stor helling det 

skal være før brukeren blir advart om å ikke fortsette. Ver-
dien angis i grader.

Y Maks. helling SIDELENGS. Angi hvor stor helling det skal 
være før brukeren blir advart om å ikke fortsette. Verdien 
angis i grader.

Aktuell X Viser aktuell helling for scooteren i oppover-/nedoverbakke 
direkte på displayet.

Aktuell Y Som Aktuell X, bare sidelengs.
Stigning tid Angi hvor lenge hellingsgrensen skal være overskredet før 

varselhornet aktiveres (0,5–2,5 sekunder)
Advarsels horn Velg mellom Av, Bip eller Buzzer. Siden føleren er et simpelt 

akselerometer, vil det høres sjenerende advarselspip ved 
skarpe svinger eller ved kjøring i meget ujevnt terreng. I 
slike tilfeller er det anbefalt å slå lyden av og kun holde øye 
med varsling på displayet.

Kalibrering Før en installert hellingsmodul tas i bruk, skal den kalibre-
res. Den skal vise 0 grader på plan vei med den aktuelle 
brukeren i setet. Det skyldes at belastningen på støtdem-
perne avhenger av hvor mye brukeren veier. 
Velg PÅ mens brukeren sitter rolig i kjørestilling i setet.

P&G
PC programmet bør kun anvendes af fuldt uddannet personale, og bør ikke videre-
gives til ikke-autoriseret personale. Ved at bruge denne software, tager operatøren 
det fulde ansvar for programmets indstillinger og ydeevne, som følge af at ændre 
indstillingerne.
Forward acc fast Denne verdien brukes når ”slow / fast” bryteren er satt til 

”fast”
Forward acc slow Denne verdien brukes når ”slow / fast” bryteren er satt til 

”slow”
Reverse acc fast Denne verdien brukes når ”slow / fast” bryteren er satt til 

”fast”
Reverse acc slow Denne verdien brukes når ”slow / fast” bryteren er satt til 

”slow”
Forward dec fast Denne verdien brukes når ”slow / fast” bryteren er satt til 

”fast”
Forward dec slow Denne verdien brukes når ”slow / fast” bryteren er satt til 

”slow”
Reverse dec fast Denne verdien brukes når ”slow / fast” bryteren er satt til 

”fast”
Reverse dec slow Denne verdien brukes når ”slow / fast” bryteren er satt til 

”slow”
Max fwd speed fast Denne verdien brukes når ”slow / fast” bryteren er satt til 

”fast”
Max fwd speed slow Denne verdien brukes når ”slow / fast” bryteren er satt til 

”slow”
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Min fwd speed fast Denne verdien brukes når ”slow / fast” bryteren er satt til 
”fast”

Min fwd speed slow Denne verdien brukes når ”slow / fast” bryteren er satt til 
”slow”

Max rev speed fast Denne verdien brukes når gas potensiometeret er satt til 
”slow” og ”slow / fast” bryteren er satt til ”fast”

Max rev speed slow Denne verdien brukes når gas potensiometeret er satt til 
”slow” og ”slow / fast” bryteren er satt til ”slow”

Speed limit pot. 
enabled

Hvis verdien er satt til ”On”, vil S-200 kontrollere tilstedevæ-
relsen av et gyldig potensiometersignal for hastighetsregule-
ring på pin 9. Hvis et gyldig signal ikke registreres, vil S-200 
bruke de programmerte minimumshastighetene.

Throttle invert Wig-wag: Hvis verdien er satt til ”Off”, betyr det av man 
bruker firefingergrepet til å kjøre fremover og tommelfinger-
grepet til rygging. Verdien ”On” betyr det motsatte.
Single-ended: Her brukes en kontakt til å skifte mellom 
fremoverkjøring og rygging.

Sleep timer Her legger man inn en verdi på 0–20 minutter. Hvis styrin-
gen står ubenyttet lengre enn det angitte minuttantallet, 
går den i hvilemodus. Hvis verdien settes til 0, deaktiveres 
hvilemodus.

Throttle type Wig-wag - firefingergrep/tommelfingergrep
Single ended – håndgass

Throttle deadband Angir i prosent hvor stor del av gassreguleringspotensiome-
teret som skal være nullsone, dvs. hvor mye brukeren kan 
bevege på gassreguleringen før scooteren kjører. Skal sikre 
at scooterens hovedpotensiometer alltid kommer tilbake til 
nullstilling, og dermed at scooteren stanser når den skal. 
Skal normalt ikke justeres, men kan være nødvendig ved 
f.eks. skifte fra Wig-wag til gasspedal eller lignende. 

Throttle gain Brukes til å justere gassreguleringen slik at scooteren opp-
når toppfart like før gassreguleringen når ytterpunktet.
Hvis en bruker har begrenset håndfunksjon, kan denne 
parameteren brukes til å få scooteren til å kjøre med full 
hastighet ved f.eks. 50–60 % vandring av gassreguleringen. 
I dette tilfellet skal ”Throttle Gain” økes. 

Throttle operated at 
power-up

Drive: S-200 vil køre hvis gasreguleringen er påvirket når 
scooteren startes.

Inhibit: S-200 vil ikke køre hvis gasreguleringen er påvirket 
når scooteren startes. Føres gasreguleringen til udgangspo-
sition, slipper Inhibit, og scooteren kan igen køre.

Trip: S-200 vil ikke køre hvis gasreguleringen er påvirket når 
scooteren startes. Den vil registrere det som en fejl, som 
kan ses i fejl-log under en trip-code. Nøglen skal drejes til 0 
og tilbage til 1 før den kan køre igen.
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P&G feil liste Her vises feilene som P&G-motorstyringen har registrert. 
Systemet kan registrere 8 forskjellige feiltyper. Hver feil 
registreres opptil 30 ganger. 
Sist registrerte feil står øverst på listen.

Feilene vises på følgende måte:
[1502] 2
None
None
None
None
None
None

I dette tilfellet har feilen 1502 opptrådt to ganger. Ved å 
trykke på Enter når en feil er markert, vises en forklaring. I 
dette tilfellet står det: solenoide brake fault.

”None” betyr at det ikke har vært andre feil.

Ved feil på scooteren vil det være en stor hjelp i feilsøkingen 
for MiniCrosser eller dennes representant å få vite feilko-
den.

Slett feillogg Sletter listen med elektronikkfeil registrert av styringen. Se 
under Brukerparametre.

Ver: xx.xx.xxxxg Viser hvilken programvare det er i displayelektronikken.

Temperaturmåler, tyverialarm og hellingsalarm er bygget inn i 
samme boks, som kan kjøpes som ekstrautstyr til Mini Crosser.



 

10V 

20V 

30V 

          06             12            18 
         21/01/09 
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Finn punktet Vis ladekurve i teknikkermenyen.

Ved å trykke på Enter viser displayet et bilde for det aktuelle 
døgnet. 

En rød kurve angir når scooteren sist var tilkoblet en batterila-
der. Se bildet under:

Scooteren har vært tilkoblet en batterilader, som ble tatt ut ca. 
kl. 08.30 den 21. januar 2009. Ladespenningen har ligget på ca. 
28 V. Batteriladeren ble koblet til igjen ca. kl. 22.00. 

Bla frem og tilbake ved å trykke på de to kvadratiske knappene 
under displayet. Funksjonen husker opptil ca. 30 døgn.
 
Gå ut av ladekurven ved å trykke på den ellipseformede knap-
pen over displayet.
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Ved hjelp av et Medema PC-program kan samtlige lagrede 
ladedata hentes over i en datamaskin ved å koble til en kabel i 
USB-vertskontakten fremst på styret. 

Bruk knappen CSV Export til å eksportere ladeinformasjonen. 
Filen åpnes i Excel.

Det kan hentes frem en graf som på bildet under. Det er også 
mulig å zoome inn på spesifikke tidspunkter i ladingen.
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Grafer i forbindelse med ladekurver bør kun brukes av personer 
som har vært på kurs hos MiniCrosser/Medema.

Velg den viste diagramtypen, så får du et bilde som tilsvarer det 
du ser på Mini Crosseren eller på PC-en.
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Under er det en oversikt over forskjellige problemer vi erfarings-
messig får spørsmål om. Det er angitt mulige årsaker og løsnin-
ger.

Problem Mulige årsaker Løsning
Brukerpanelet er helt 
svart, selv om det er 
spenning på batteriene og 
nøkkelen er vridd til I (på).

Brukerkortets kretskort er 
skadet.

X2-hodet må byttes ut 
Kontakt leverandøren.

Batteriindikatoren viser 1 
bar og batterispenningen i 
menyen viser 20,1 V.

Brukerkortets kretskort er 
skadet.

X2-hodet må byttes ut 
Kontakt leverandøren.

Batteriindikatoren viser at 
en lader er koblet til uten 
den.

Brukerkortets kretskort er 
skadet.

X2-hodet må byttes ut 
Kontakt leverandøren.

Diode i nedre venstre 
hjørne lyser konstant.

Brukerkortets kretskort er 
skadet.

X2-hodet må byttes ut 
Kontakt leverandøren.

Tilt fungerer ikke i X og 
Y. Viser veldig store tall 
eller hopper opp og ned i 
verdier.

Brukerkortets kretskort er 
skadet.

X2-hodet må byttes ut 
Kontakt leverandøren.

Symbol for lav termosen-
sor vises uten at motoren 
blir overopphetet.

Brukerkortets kretskort er 
skadet.

X2-hodet må byttes ut 
Kontakt leverandøren.

Mini Crosser vil ikke kjøre. 

Batteriindikatoren lyser 
ikke. 

Nøkkelen er ikke vridd til 
start.

Batteriene er helt utladet.
Styringssikringen er 
utløst.
Hovedsikringen er gått.

Vri rundt nøkkelen og vent 
5 sek. før det gis gass.

Lad opp batteriene.

Skift sikring.
Kontakt leverandøren.

Mini Crosser vil ikke kjøre.

Det er lys i batteriindika-
toren.

Mini Crosser har vært 
overbelastet. 

Håndbremsen er aktivert.
Det er feil i elektronikken.
Batteriene er utladet.
Ladestøpslet er ikke tatt 
ut.

Vent ca. 1 min. før det 
kjøres igjen. Kjøretøyet 
skal være slått av.
 
Deaktiver håndbremsen.
Kontakt leverandøren.
Kontakt leverandøren.
Ta ut ladestøpslet.

Mini Crosseren går ujevnt 
og hopper under kjøring.

Kan skje ved dårlig strøm-
tilkobling.

Steng av Mini Crosseren 
og kontakt et autorisert 
verksted. Hvis du fortset-
ter å kjøre Mini Crosseren 
kan varmen fra den dår-
lige tilkoblingen forårsake 
brann.



Servicehåndbok 1533-2024-S  67 av 122 Version 2.0.0 - 2021

Medema AS

Problem Mulige årsaker Løsning
Kjørehastigheten er for 
lav.

Hastighetsvelgeren står 
på langsom.

Elektronikken er overbe-
lastet.

Det er for lite luft i dek-
kene.

Øk hastigheten.

Stopp, og vent et par 
minutter før start.

Pump dekkene opp til 
riktig lufttrykk.

Kjørestrekningen er for 
kort pr. lading.

Batteriene er ikke i orden.
Lav temperatur.

Laderen er ikke i orden.

Det er for lite luft i dek-
kene.

Batteriene er ladet på feil 
måte.

Lad batteriene og sjekk at 
det lyser grønt på laderen 
før kjøretøyet brukes.

Kontakt leverandøren.

Pump dekkene opp til 
riktig lufttrykk.

Les bruksanvisningen.

Lysindikatoren på laderen 
lyser ikke når laderen er 
koblet til strømnettet og 
Mini Crosser.

(Les bruksanvisningen for 
laderen.)

Ingen strøm fra veggkon-
takten.
Feil i kabelen.
Feil i laderen.

Slå på kontakten dersom 
den har en bryter.
Kontakt leverandøren.
Kontakt leverandøren.

Laderens lysindikator for 
fulladet batteri lyser ikke, 
selv om den har ladet i 
10-12 timer.

(Les bruksanvisningen for 
laderen.)

Det har vært strømbrudd.

Laderen er i gang med 
etterlading.

Batteriene er ikke i orden.

Det er feil i ladekontakten 
på Mini Crosser.

Koble laderen til på nytt 
og gjenta ladeforløpet.

Kontroller igjen etter en 
halvtime.

Kontakt leverandøren.

Stikk ladestøpslet helt inn 
og gjenta ladeforløpet.

Laderens lysindikator for 
fulladet batteri lyser selv 
om tilkoblet batteri er 
delvis utladet.

(Les bruksanvisningen for 
laderen.)

Sikringen i laderen er gått.

Kontakt i ladestøpslet er 
ikke i orden.

Kontakt leverandøren.

Kontakt leverandøren.

Laderens lysindikator 
viser feil:
Les bruksanvisningen for 
laderen.

Ladestøpslet er ikke satt 
inn, eller det er feil i led-
ningsnettet.

Batterispenningen er for 
lav til at ladingen kan 
starte.

Stikk ladestøpslet inn, el-
ler kontakt leverandøren.

Kontakt leverandøren.
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Problem Mulige årsaker Løsning
Termometersymbolet 
er halvrødt og blinker. 
Scooteren går på halv 
hastighet.

Motoren er overopphetet 
og har nådd grensen for 
når den første sikkerhets-
bryteren aktiveres.

Kjør umiddelbart inn til 
siden med trygg avstand 
til annen trafikk og stopp 
Mini Crosseren. Vent til 
temperatursymbolet sluk-
ker, ca. 3–5 minutter. Slå 
av og start Mini Crosseren 
på nytt, slik at du kan fort-
sette med full hastighet.

Termometersymbolet er 
helt rødt og lyser. Scoote-
ren har stoppet.

Motoren er overopphetet 
og har nådd grensen for 
at sikkerhetsbryteren slår 
av motoren helt.

Hvis Mini Crosseren har 
stoppet på et uhensikts-
messig sted i trafikken, 
lyser nødlyset. Sett 
scooteren i fri og skyv den 
vekk fra trafikken. La Mini 
Crosseren avkjøle seg 
til temperatursymbolet 
forsvinner (ca. 3–5 minut-
ter). Slå av og start Mini 
Crosseren på nytt for å 
kjøre normalt igjen.

Mini Crosserens klokke 
viser feil.

Batteriet på hovedkortet 
er tomt for strøm.

Skift batteri på hovedkor-
tet.

Elektronisk feil

Hvis det oppstår en elektronisk feil på kjøretøyet, vil batteriindi-
katoren vise hvilken feil det er snakk om. Det anbefales å opp-
lyse om antall tente dioder/lamper ved henvendelse til leveran-
døren.

Lamper Årsaker Løsning
1 lampe Batteriene må lades, eller et 

batteri har dårlig forbindelse.
Sjekk alle forbindelsene mellom 
styrekretsen og batteriene. Er 
forbindelsene OK, lad batteriene.

2 lamper Motoren har en dårlig forbin-
delse. 

Sjekk forbindelsen mellom mo-
toren og styrekretsen. Kontakt 
leverandøren.

3 lamper Det er en kortslutning mellom 
motoren og en batteriforbin-
delse.

Kontakt leverandøren - oppgi 
antall tente lamper.

4 lamper Brukes ikke.

5 lamper Brukes ikke.

6 lamper Brukes ikke
7 lamper Feil i gassreguleringen. Kontakt leverandøren.
8 lamper Det er en feil i styrekretsen. Kontakt leverandøren.
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Kjøretøyets kjøreegenskaper

Herunder vises standardverdiene på P&G-parametrene. Vil du 
endre parameterne som ikke ses i P&G parametermenyen, kon-
takt Medema for nærmere informasjon. 

Vær oppmerksom på at verdiene for hastighet, fartsreduksjons-
tid, gassinnstillinger og motorkompensering ikke må økes. De 
har stor påvirkning på brukerens sikkerhet og produktets hold-
barhet.

For kjøreparametrene akselerasjon og fartreduksjonstid (brem-
sing), gjelder det at jo lavere verdi, jo raskere akselererer/brem-
ser scooteren. Jo større verdi, jo langsommere reagerer den. 
For hastighetene frem og tilbake gjelder det at jo større verdi, jo 
større hastighet.

Har du ikke fått undervisning i bruken av programmeringsen-
heten, frarådes du på det sterkeste å begynne her. Standard 
kjøreparameter for de forskjellige scootermodellene ses på de 
neste sidene.

Lamper Årsaker Løsning
9 lamper Motorbremsen har en dårlig 

forbindelse.

Magnetbremsen er frikoblet.

Sjekk forbindelsen mellom brem-
sen og styrekretsen. 

Frikoblingshåndtaket skyves opp 
for å aktivere motoren (kan nå 
kjøre normalt). 

10 lamper En høy spenning, over 38 V, 
har vært påført styrekretsen. 
Ses vanligvis ved en dårlig 
batteriforbindelse. 

Sjekk alle forbindelsene mellom 
styrekretsen og batteriene.

Lopelys Laderen er tilkoblet. Fjern laderen.
Lopelys fra 
midten og ut

Gassreguleringen har blitt 
brukt under start.

Nøkkelen vris til 0 og tilbake til 1 
for å nullstille feilen.

Se evt. vedlegg A for en utvidet oversikt.
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Hjulskift

Hvis du punkterer på et av de luftfylte hjulene, eller hvis et dekk 
er så slitt at det trenger å skiftes ut, følg anvisningene under.

Dekk og slanger kan kjøpes hos den autoriserte forhandleren 
som du kjøpte Mini Crosser hos.

Mini Crosser skal være AVSLÅTT før du begynner.

Skifte hjul på 4W

Unbrakonøkkel 5 mm. 
Fjern navkapselen.
• Skru ut de fem skruene.
• Ta hjulet av. 
• Når hjulet settes på 

igjen, må du huske å 
montere fjærskivene 
mellom hjulfelgen og 
skruene igjen. 

Trekk skruene godt til.

HUSK
• å slippe ut all luft før hjulet demon-

teres for eventuell lapping.
• å sikre boltene med fjærskiver.

Fjern ventilhetten og bruk 
en skrutrekker eller lignen-
de til å åpne ventilen slik 
at luften kan slippes ut.

Viktig!
Det kan oppstå en 
eksplosjonsfare 
hvis de to felgene 
demonteres mens 
det er luft i dekket.
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Fjern flensen med fem 
skruer (5 mm unbrakonøk-
kel).

Erstatt eller reparer røret. 
Sørg for at ev. fremmede 
elementer i dekket fjernes 
før røret setter på plass 
igjen.
Pump luft inn i røret slik at 
det plasseres rett i dekket, 
men ikke pump det helt 
fullt.

På den måten hindrer 
du at slangen setter seg 
fast når flensen monteres 
igjen.
Sett flensen tilbake på 
plass.
Pump dekket til korrekt 
trykk. (Se teknisk informa-
sjon)

Monter hjulet tilbake på 
Mini Crosser igjen. 

HUSK:
Fjærbrikken mellom skru-
ene og felgen.
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Kontrollere og bytte X2 -hode

Hvis du vil sjekke om Mini Crosser kommuniserer med hodet, 
må du først kjøre en tur og finne at den kjører full fart med inn-
stillingene den har nå.

Deretter endres ”Max fwd speed fast” i servicemenyen, fra 
”100%” til ”50%” og du kjører en tur igjen, og finner ut om den nå 
kjører på halvfart sammenlignet med før. Hvis det er like raskt 
som før, er det ingen kommunikasjon mellom hodet og scoote-
ren, og hodet må byttes ut. Følg prosedyren nedenfor.

Trykk på ”Menyknapp” og ”+” -knappen 
samtidig.

Bruk ”+” - knappen og ”Neste” -knappen 
for å angi 1111. Avslutt med ”Enter”.

Rull ned servicemenyen til P & 
G -menyene. Nedenfor er ”Maks 
turtallshastighet”.

Hvis den ikke kan kommunisere, vil 
mange av disse verdiene settes til ”1”. 
Hvis dette er tilfelle - gå direkte til ”Skifte 
X2 -hodet”. 
Ellers: 
Bruk ”Enter” for å angi og endre verdien. 
Bruk 
”-” (minus) -knapp til det står ”50%”. Trykk 
”Enter” igjen for å godta den nye verdien.
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Avslutt servicemenyen ved å trykke på 
”Menyknappen”.

Etter at du har endret servicemenyen, 
blinker den med en feil. Den forsvinner 
når du slår Mini Crosser av og på igjen.

Utskifting av X2 -hode.

Hvis Mini Crosser kjører på full hastighet etter endring til halv 
hastighet i servicemenyen, må hodet endres. Følg prosedyren 
nedenfor.

Hvis Mini Crosser går saktere etter å ha byttet til halv hastighet i 
Service -menyen, er det kommunikasjon. 
Gå til siden siden med  Fjern hodet og fjern metallbraketten.

Før du starter er det en fordel å senke 
styrehøyden. Det gjør det mulig å trekke 
hovedkabelen lenger opp fra styret, 
og få bedre plass til å fjerne / montere 
kontakter på kretskortet.

Bruk Allen 4 for å løsne mutteren slik at 
styret kan senkes.
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4 skruer holder hodet. Bruk Torx 10 
-verktøyet.

Løft forsiktig hodet av.

Her er alle ledningene som kobler hodet 
til brettet. Hovedkabelen kan nå trekkes 
opp litt lenger, slik at det er lettere å 
komme til kontaktene.

Fjern kontaktene 
i kretskortet. Alle 

kontakter er merket, og på kretskortet er 
det et tilsvarende merke hvor de hører 
hjemme.

Pluggen merket POT 
15 må IKKE kobles 
til noe. Det er for 
tilleggsutstyr. 
De to andre POT 

Monter en stripe for å forhindre at den glir 
for langt inn i styrestammen og trekker 
upassende.

-kontaktene er koblet til hverandre.
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Gå inn på servicemenyen igjen. ”+” Og 
”Meny” -knappen samtidig. Logg inn med 
1111.

Gå helt til bunnen av menyen. Den 
gjeldende programversjonen vises her. I 
dette tilfellet 33c.

Utfør den samme kontrollen som ved begynnelsen av å endre 
”Maks. Hastighet raskt” til 50%, lagre verdien og prøvekjør Mini 
Crosser. Husk å endre det tilbake til ”100%” igjen etterpå.

Fjern hodet og fjern metallbraketten

Hvis det er kommunikasjon, ikke bytt hode, men fjern metallbra-
ketten og last inn et nytt program.

Monter hodet igjen med de 4 skruene.
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Fjern kontaktene 
i kretskortet. Alle 
kontakter er merket, 
og på kretskortet er 

Pluggen merket POT 
15 må IKKE kobles 
til noe. Det er for 
tilleggsutstyr. 
 

Fjern metallbraketten som holder 
hovedkabelen. 
Verktøy unbrako 4.

Fjern metallbraketten. Er festet med 
plastføtter. Bruk verktøy torx 20.

Her er alle ledningene som kobler hodet 
til brettet.

det et tilsvarende merke hvor de hører 
hjemme.

De to andre POT -kontaktene er koblet til 
hverandre.
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Nå som hovedkabelen ikke lenger holdes 
i metallbraketten, må det monteres 
en stripe for å forhindre at den glir for 
langt inn i styrestammen og trekker 
upassende.

”Plastføttene” må settes på plass igjen. 
Under den ene foten er det en plate. Den 
skal ikke brukes igjen.

Monter alle kontaktene på brettet igjen.

Monter hodet igjen med de 4 skruene.
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Fjern skyggen. Verktøy Torx 20 Fjern gummiproppen. Bruk gjerne en 
skrutrekker. USB -porten er nå åpen.

Sett den medfølgende USB -kontakten 
inn i USB -porten.

Installer program
Programmet bør bare installeres hvis det IKKE er en ny topp-
tekst. En ny overskrift har allerede det siste programmet instal-
lert.

Ovenstående vises på skjermen. Svar 
”Ja”. 
Skjermen er nå blank / svart en stund. 
Vent på svar.

Det samme spørsmålet kommer opp 
igjen når det er gjort. Denne gangen 
svarer du ”Nei”.

Fjern USB -kontakten igjen.
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Gå inn på servicemenyen igjen. ”+” Og 
”Meny” -knappen samtidig. Logg inn med 
1111.

Gå helt til bunnen av menyen. Versjonen 
som brukes er vist her.

Utfør samme kontroll som ved begynnelsen av å endre ”Maks. 
Hastighet raskt” til ”50%”, lagre verdien og prøvekjør Mini Cros-
ser. Husk å endre det tilbake til ”100%” igjen etterpå.
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Skift kretskort. 

X2 HD hodet  med display og skygge. Fire skruer løsnes.

Panelet kan nå flyttes Senk styret slik at kablene lett kan nå når 
hodet løftes.

Fjern braketten som holder 
hovedkabelen på plass.

Løsne kontaktene på kretskortet. Alle 
kontakter er nummerert. Følg skjemaet 
på innsiden av panelet ved montering av 
nytt panel. 
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Løsne kontaktene til lys, advarsel lys, 
blinkerne og hornet. 

Løsne de to mutterne som holder 
kretskortet. Tenk også at de holder 
knappene til lys og advarsellys. 

Løsne kontaktene til lys, advarsel lys, 
blinkerne og hornet. 

Kretskortet er nå fritt. Et nytt kretskort 
monteres i motsatt rekkefølge. 

Tenk på plastbrikkene under mutterne 
ved montering. 

Nyt kretskort montert.
Satt på plass kontaktene på kretskortet 
igjen. Bruk skjemaet på innsiden av 
panelet. 
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Fjern to skruer. Skyggen er fri. Monter en ny i omvendt 
rekkefølge.
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Skift fremlampe. 

Om fremlampa ikke funker, byttes hele 
fremlampa. 

Lampen sitter fast med et beslag 
på innsiden av skjermen. En enkel 
fingerskrue holder den på plass. Ta bort 
skruen. 

Lampa tas ut, løsne kontakten og 
lampen er fri. 

Nytt lampesett 

Sett i kontakten. Tenk på at beslaget vendes med den 
korte siden opp, når lampen monteres 
igjen. Beslaget skal inn på innsiden av 
skjermen.
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Fingerskruen skrues på plass. Lampen kan justeres opp/ned gjennom å 
skrue på denne skruven. 

Still inn lampen så den ikke blender, men 
lyser opp bra fremover. 
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Skift gassdemper

Demontere de seks skruene som holder 
skjermen. 

Når skjermen er løs, vrid den nesten 
90 grader, så den kan dras ut over 
håndtaket. Skjermen kan henge igjen 
ved kablene, men nå er det tilgang til 

Løsne gassdemper på toppen. Og i bunn. 

En ny gassdemper. Monteres i motsatt 
rekkefølge. 

Monter skjermen igjen. 
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Skift fremfjæring

Man trenger ikke å demontere noen 
skjerm for å bytte fremdemper 

Ta bort skruen oppe. 

Så den nedentil og demperen kan 
tas bort. Unngå å demontere begge 
demperne på en gang, så scooteren vil 
synke sammen. 

En ny demper. Monteres i motsatt 
rekkefølge. 
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Skift bakdemper. 

Løsne og ta bort skruene opptil. Så nedentil. 

Demperen kan tas bort og erstattes av 
en ny. 

En ny demper. Monteres i motsatt 
rekkefølge. 

Demonter den bakre skjermen. Begynne 
med å ta bort proppen i den ene enden 
av skinnen og så gummilisten, for å 
kunne løsne de 3 skruene. Løsne alle 
kontaktene og skjermen er fri. 

Unngå å demontere begge demperne på 
engang, da scooteren vil synke sammen. 
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Skift av bak lampe. 

Brett opp armlene og deretter 
ryggstøtten helt ned. Lås opp setelåsen - 
snu setet litt og løft det rett opp

Løsne fingerskruene og løft opp 
bakskjermen. 

Vri plastskruen på innsiden av skjermen 
til bak lampen løsnes. 

Løsne kontakten, og dra kabelen 
gjennom hullet. 

Monter den nye lampen i motsatt 
rekkefølge. 

Sett sammen kontakten igjen. 
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Skift av batterier

Brett opp armlene og deretter 
ryggstøtten helt ned. Lås opp setelåsen - 
snu setet litt og løft det rett opp

Løsne fingerskruene og løft bort 
bakskjermen. 

Koble løs polene. Løsne batteriremmene 

Ta opp ”distansebiten”, og dra igjennom 
remmen. 

Batteriet er nå fritt og kan byttes. Et nytt 
monteres i motsatt rekkefølge. 
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Skift av transaksel

Brett opp armlene og deretter 
ryggstøtten helt ned. Lås opp setelåsen - 
snu setet litt og løft det rett opp

Løsne fingerskruene og løft opp 
bakskjermen. 

For sikkerhetskyld løsnes en pol på et av 
batteriene.

Løft bakpartiet så hjulet henger fritt. 

Løsne M- og M+ Løsne hovedkabelens kontakt. 
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Klipp stripsen som holder kabelen på 
plass. Ny settes på ved montering. 

Kabelen er nå fri. 

Demontere begge bakhjulene. Demontere opphengingen. (17mm 
nøkkel)

Løsne de tre skruene som holder 
bremseklossene

Bruk ev. et langt kabelstrips for å holde 
den, under arbeid. 
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På den ene siden er transakselen på 
toppen av svingarmen. På den andre 
siden er det under. Fjern skruene på 
denne siden først.

 Når alle fire skruvene er løs, kan 
transakselen tas ut. Monter en ny i 
motsatt rekkefølge. 

På en ny transaksel sitter kilen fast med 
tape ved leveranse. 

Tapen tas bort og hele fettes inn med 
lagerfett. 

Bytt bremseskjoldet. De tre skruene 
strammes med 4 Nm.

Kontakten spennes med 5 Nm. Fest 
kabelen i platen med nye strips. 
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Skift håndbremswire

Høy scooteren så bakhjulet ikke rører 
underlaget. Ta av bakhjulet. 

Klipp av bremsewiren. 

Trykk inn bremsehåndtaket og slipp 
igjen. Bremsewiren stikker da litt ut. Dra 
den da helt ut. 

Ny bremsewire. Oftest bruk bare 
innerdelen, så dra ut wiren fra hullet. 

Klipp stoppet på slutten. Skyv ledningen gjennom 
håndbremsespaken. Løsne det gamle 
dekselet slik at ledningen kan bli presset 
inn.
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Utevendige hullet settes tilbake. Dytt wiren hele veien gjennom hullet, til 
den kommer ut ved bakhjulet

Her føres wiren gjennom 
justeringsskruen

Og gjennom ”nippelen”. Mens man 
bremser med å løfte tangen, og det 
vris på hjulnavet, da justeres bremsen. 
Man skal ikke høre noen lyd fra navet. I 
modusen da lyden akkurat forsvinner, så 
spennes wiren. 

Fininnstilling av bremsen skjer med 
justeringsskruen. 

Wiren kortes, og endehylsen klemme på. 
Kontroller at funksjonen funker. 
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Skift magnetbrems 

Hev bakenden, så bakhjulet ikke rør 
underlaget. 

Løsne de 3 skruene som holder 
dekselet.

Nå kommer man til magnetbremsen. Løsne magnetbremsen med de 
3 skruene. De har en locktite på 
montering.

Kontroller avstanden til magneten. Hvis 
den er større enn 0,35 mm, er den sliten 
og skal erstattes. En ny har en avstand 
på 0,15 mm.

Løsne de fire kontaktene og 
magnetbremsen er ledig.
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Når den nye magnetbremsen skal 
monteres, sørg for at ledningene ikke 
kommer i klem. 

Bruk locktite på skruene ved montering. 
Spennes med 4Nm. Locktite nr. 2400

Skruene merkes med blå farge. 
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Sikringer 1A, 5A, 10A og 20A er 
tilgjengelige her på el-platen.

1A Tidmåler
5A Tute
10A Belysning
20A Ladning

På begge sider er en hovedsikring 
faststripset. Når en ny er montert, er den 
beskyttet det med et nytt krympeslange.

Skift sikringer

Brett opp armlene og deretter 
ryggstøtten helt ned. Lås opp setelåsen - 
snu setet litt og løft det rett opp

Løsne fingerskruene og løft opp 
bakskjermen. 

For sikkerhetskyld løsnes en pol på et av 
batteriene.
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Skift motorkol

Det finnes 4 kol. Vrid løs hattene. 

Fjern bakskjermen. Start med å fjerne 
stopperen i den ene enden skinnen og 
deretter gummilisten for å løsne skruene. 
Løsne alle kontakter og skjerm er fri.

Brett opp armlene og deretter 
ryggstøtten helt ned. Lås opp setelåsen - 
snu setet litt og løft det rett opp

Løsne fingerskruene og løft opp 
bakskjermen. 

For sikkerhetskyld løsnes en pol på et av 
batteriene.



10 mm

Servicehåndbok 1533-2024-S  99 av 122 Version 2.0.0 - 2021

Medema AS

Full lengde.

Kontroller om kolen er OK eller om den behøves å byttes. 

Uansett om det er en Schmid- eller Mini Crosser-drivaksel skal kolen byttes når den 
er nedslitt til 10mm. 

Klar til å skru på hatten igjen. Blås rent hullet før en ny ev. settes i. 
Kolet skal lett gå ann å dra frem og 
tilbake. Kolet kan ev. slipes litt på siden, 
så det går lettere. 



Servicehåndbok 1533-2024-S  100 av 122 Version 2.0.0 - 2021

Medema AS

Transaksel Bruk en tang til å løsne lokket til 
børsteholderen.

Ta ut børsten. hvis det er mye støv eller 
bunnen er svart skal ankeret renses.

Demonter dekselet til magnetbremsen.

Demonter magnetbremsen. Ved å dreie på mutteren i midten, kan 
man rotere ankeret.

Kontroll av børster i transaksel Minicrosser 
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Bruk noe langt og svalt som kan gå hele 
veien inn til ankeret.

En lang flat tre/plastpinne med slipepapir 
over kan brukes. 

Hold slipepapiret mot ankeret i bunnen 
av hullet samtidig som det dreies på 
mutteren.

Lys inn i hullet for å se at ankeret er rent 
og kobberfarget.

For å få børstestøvet ut brukes trykkluft. 
Dekk til med en stoff fille, mens det 
blåses. Alternativt settes en støvsuger til 
børsteholderne når det blåses.

Børstene monteres igjen, eller nye 
børster monteres. se spesifikasjon på 
børstene på side 4. de skal gli ut og inn 
uten motstand. hvis det er motstand 
slipes børstene lett med slipepapir til de 
glir lett i børsteholderne.
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Slip børsten lett med et fint slipepapir. Monter børstene.

Gjenta samme prosedyre på alle 4 
børstene.

Spenn børste lokkene med en tang.

Monter magnetbremsen. Sørg for at 
ingen kabler kommer i klem. frikobling 
håndtaket skal stå i samme retning som 
når det ble demontert.

Legg kablene pent på plass.
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Monter dekselet. Monter gummibelgen på magnetbremse 
håndtaket.

Ferdig.

Spesifikasjon børster

Kontroller om børster er ok eller om de trenger utskiftning.

Uansett Minicrosser transaksel skal børstene byttes hvis de er 
slitt til under 10mm.

Full lengde
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Introduksjon til Ergo2 setet

Håndtak for dreining av sete

For å dreie setet, må håndta-
ket dras tilbake. Setet kan da 
dreies til hver side, med stopp 
for hver 45°.

Håndtaket er fjærpåvirket, og setet låses automatisk når hånd-
taket slippes. Dette håndtaket plasseres som standard på 
høyre side, men kan også plasseres på venstre side.
Når håndtaket sitter på venstre side, må man skyve det forover 
for å dreie på setet i stedet for å dra det bakover.

Justering av håndtak for ut- og 
inndreining av setet

Setet løftes av kjøretøyet.
De to unbracoskruene løsnes 
og håndtaket kan nå justeres 
ut og inn til ønsket posisjon.

Plassering av håndtak for se-
tedreining på venstre side

De to unbracoskruene demon-
teres og håndtaket trekkes ut.

Håndtaket føres inn fra ven-
stre side og unbracoskruene 
strammes.
Ved montering av håndtak på 
venstre side må håndtaket 
trekkes frem for å dreie setet.

Ergo2 setet er konstruert for å være trygge å bruke for minst 10 år.
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Setet påmonteres.

For å sikre at setet kommer 
helt på plass, må håndtaket 
for dreining av setet være fri-
koblet for å få setet helt ned.

Håndtak for sete fremover/
tilbake

For å frikoble setet på glide-
skinnen, må håndtaket dras 
oppover.

Deretter kan setet dras frem eller tilbake etter ønske, innenfor 
en vandring på 200 mm.
Når håndtaket slippes, låses setet automatisk ved nærmeste 
stopp.

Høydejustering av armlene

Glidelåsene på siden av rygg-
støtten og ryggen trekkes opp.

Unbracoskruen løsnes, og 
armlenet kan nå skyves opp 
og ned etter behov.
Vandring er 140 mm.
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Innstilling av vinkel på 
ryggstøtten.

Vinkelen på ryggstøtten kan 
justeres 45° bakover og 90° 
forover. Dette gjøres ved å dra 
i håndtaket på høyre side av 
setet.

Ryggstøtten vippet 45° bak-
over.

Innstilling av vinkel på 
armlenet

Justeringsskruen gjør det mu-
lig at hellingen på armlenet 
kan justeres 60°.

Armlenet kan vippes helt opp 
for å lette inn- og utstigning.

Breddejustering av armlene

Hvert armlene kan justeres 
25 mm på hver side.

Unbracoskruen løsnes og 
armlenet kan nå justeres side-
veis.
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Ryggstøtten vippet 90° for-
over. 

Setet behøver derfor ikke nød-
vendigvis demonteres under 
transport i f.eks. bil.

Setedybden kan nå reguleres 
ved å skyve seteryggen frem 
og tilbake.

Her vist med 320 mm sete-
dybde.

Seteryggen kan da forskyves 
inntil kanten av skinnen bak 
og inntil kanten av skinnen 
foran. Skruene strammes etter 
justering.

Her vist med 550 mm sete-
dybde.

Ryggstøtte frem/tilbake

De angitte skruene løsnes på 
begge sider.
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Høydejustering av 
nakkestøtte

Knappen trykkes inn og 
nakkestøtten kan heves og 
senkes etter behov.

Justering av nakkestøtte 
frem og tilbake

Nakkestøtten kan vippes frem 
og tilbake etter behov.

Kurv foran

Monter kurven på beslagene foran. Klikk på, og den er klar til 
bruk.

Kurv er en del av et stort tilbehørsprogram. 
Kontakt Medema Norge AS for mer opplysninger. Kontaktinfo 
finnes på side 2 i denne veiledningen.
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Montering av kurv på sete.
(Ekstrautstyr)

Komplett monteringssett til 
kurv.

To beslag og fire unbracoskru-
er.

Glidelåset trekkes opp og be-
slagene plasseres over de to 
forborede hullene.

Kurven monteres på beslaget 
og er klar til bruk.

Husk å sette i låsesplinten et-
ter montering.

Kurv på sete
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Brannmotstand

Nivået på brannmotstand i setet er testet i henhold til ISO 7176-
16, som tilsvarer å teste med flammen fra en fyrstikk.

Ingen andre deler av Mini Crosseren er testet. 

Advarsel
Setet kan bli meget varmt hvis det utsettes for direkte sollys.
Likeledes kan setet bli meget kaldt hvis det utsettes for f.eks. 
frost.
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Forhjulsinnstilling 4W HD

Forhjulsinnstilling (spissing) 4W HD
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Tekniske data

Tekniske data X2 HD

Generell informasjon:
Transporthøyde uten sete (styrestamme nedfelt) 70 cm
Total lengde:
Total lengde inkl. Anti-tipphjul:
Total bredde:

140 cm
148 cm
66 cm

Total vekt inkl. batterier og Ergo2 sete. 169,5 kg
Vekt inkl. batterier, uten sete 144 kg
Dynamisk stabilitet i alle retninger     0 - 175 kg 13° - 23%
Dynamisk stabilitet i alle retninger    175 - 250 kg 10° - 17%
Kantstenforsering 11 cm
Maks. hastighet 10 km/t
Bremselengde 2,0 meter
Styring S-200
KW drivaksel 0,7 kW
Svingdiameter / -radius 330 cm / 165 cm
3-punkts svingdiameter / -radius 190 cm / 95 m
Maks. brukervekt m/tilbehør HD utgave. 250 kg

Hjul
1503-1003
Hjul, model-X, 2,50-3,30-8”. komplet med fælg og 
dæk

2,8 bar

1503-1008
Hjul, model-X 2,50-3,70-8” udv. Ø326 mm m/pigger

2,8 bar 

1503-1012
3,50-8” udv. Ø370 mm
Hjul, model-X
Brukes bare som bakhjul og aldri med 15 km trans-
aksel

2,5 bar

ISO-klassifisering. Klasse C

Seter:
Effektiv setebredde:
Ergo2  barn
Ergo2 standard
Ergo2 HD

35 cm
40, 45, 50 cm
60, 70 cm

Effektiv setedybde:
Ergo2 barn
Ergo2 standard + HD

20-43 cm
32-55 cm

Setepute vinkel 3°
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Tekniske data X2 HD
Seterygghøyde:
Ergo2 barn
Ergo2 standard + HD

44 cm
54 cm

Høyde: seteforkant til bakken
Ergo2 (barn, standard og HD) 59 - 69 cm 
Høyde: fotplate til seteforkant
Ergo2 (barn, standard og HD) 42 - 52 cm
Ryggvinkel.
Ergo2 (barn, standard og HD) -90° til +48°

Batterier:
56 Ah-batterier 35 km (*)
85 Ah-batterier 60 km (*)
Batteritype: 2 x 12V / 56 Ah

2 x 12V / 85 Ah 
Maks. batterimål i cm 26,5 x 17 x 23

26 x 17,1 x 21,5
Batterivekt, 2 stk.
56 Ah
85 Ah

20 kg
25 kg

Energiforbruk i kWh, ved lading fra “tom”
56 Ah
85 Ah

Ca. 1,5 kWh
Ca. 1,5 kWh

Lader, 24 V DC
56 Ah
85 Ah

6 - 10 A
6 - 10 A

Ca. ladetid ved 20 °C 8 timer

Lykter:
Frontlys LED
Baklys LED
Blinklys LED
Standardfarge
Option 1
Option 2

Orange - metallic
Sort metallic

Støy:
Støynivå 60db

Mini Crosser X2 overholder følgende standarder:
Mini Crosser er testet i henhold til kravene beskrevet 
i standarden EN 12184 som ligger til grunn for CE-
merkingen:

EN 12184

ISO 7176-15 Vedlegg A 

a) krav og testmetoder for statiske, støt- og utmat-
telsesstyrker (ISO 7176-8)

b) Kraft- og kontrollsystemer for elektriske rullestoler, 
krav og testmetoder. (ISO 7176-14)

c) klimatest i samsvar med ISO 7176-9

Oppfyller

Oppfyller

Oppfyller
DS / ISO 7176-19: 2008 Mobilt utstyr på hjul for bruk 
som seter i motorvogner. Brukervekt maks 136 kg.

Oppfyller
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Tekniske data X2 HD
Diverse informationer:
Kurv foran, maks. belastning 8 kg
Kurv bak, maks. belastning 15 kg
Hjulbolt må maks spennes med: 
Tørr 
Smurt med fett

12 Nm
6 Nm

(*) Kjørestrekningen avhenger av: temperatur, vind, terreng, dekktrykk og brukervekt.

Maksimal kjørestrekning med nye batterier og ved +20 °C på plan, fast vei.
Optimal batterikapasitet oppnås etter ca. 20 ladinger/utladinger.

Cassasjon

Mini Crosser kan mot et gebyr leveres til nærmeste forhandler, 
som vil sørge for at den avhendes etter de til enhver tid gjel-
dende miljøforskrifter.
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Appendix A - Electric faults

Code Description Action Mode Bars Comments
0003 EEProm cache checksum Trip All modes 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
0100 ROM checksum trip Trip All modes 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
0200 EEProm cache checksum Trip Startup 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
0300 Parallel speed pot wiper open-

circuit
Limp All modes 7 Only tested if speed pot enabled.

0704 Internal 12v supply Fault Trip All modes 8 Internal Fault. Return to PGDT if 
happening all the time.

0815 Throttle reference fault Trip All modes 7 Value checked for valid range. Tests 
only if ”reference tests” enabled

0816 Throttle reference fault Trip Startup 7 Startup
0A00 Sleep timer Trip Standby 6 If active (greater than 0) then it will 

pulse trucharge gauge, recycle key-
switch to reset.

0A01 Keyswitch has been turned off Trip All modes 6 Informs of rapid power cycle on key-
switch input, controller may not reset 
correctly

0E07 Throttle ISO Test Fault Trip Startup 7 Test only if ISO tests enabled, 10K 
resistor, in series with wiper

Throttle ISO Test Fault Trip All modes 7 Test only if ISO tests enabled, 10K 
resistor, in series with wiper

0E08 Throttle wiper fault Trip Startup 7 Trips if throttle wiper exceeds limits
Throttle wiper fault Trip All modes 7 Trips if throttle wiper exceeds limits

1310 Overcurrent fault Trip Drive 8 Internal Fault. Return to PGDT if 
happening all the time.

1500 Solenoid Brake Fault Trip Drive 9 Trips if solenoid brake is short-circui-
ted, if test is enabled.

1502 Solenoid Brake Fault Trip Startup 9 Trips if solenoid brake is short-circui-
ted, if test is enabled

Solenoid Brake Fault Trip Standby 9 Trips if solenoid brake is short-circui-
ted, if test is enabled

1504 Solenoid Brake Fault Trip Startup 8 Internal Fault. Return to PGDT if 
happening all the time.

1600 Battery voltage too high Trip Startup 10 Battery voltage is greater than 35.0V
Battery voltage too high Trip All modes 10 Battery voltage has risen above 

35.0V, possibly under regen.
1601 Battery overvoltage Trip Trip All mo-

dels
10 Battery voltage has risen above 

35.0V, possibly under regen.
1703 Relay interlock fault Trip Startup 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
1705 Possible Relay Fault Trip Startup 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
Possible Relay Fault Trip Standby As above, but can also be caused 

by intermittent loss of battery voltage 
during use.

Servicehåndbok 1533-2024-S  118 av 122 Version 2.0.0 - 2021

Medema AS



Code Description Action Mode Bars Comments
1800 Watchdog trip Trip Startup 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
1B10 M+ current null fault Trip Startup 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
1B12 M+ current feedback fault Trip All modes 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
1C10 M- current null feedback Trip Startup 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
1C12 M- current feedback fault Trip All modes 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
1E08 Inhibit active Note 1 All modes Note 2 Note 1 - trip or speed limit depends 

on programming
Note 2 - trucharge display depends 
on programming

1E09 Inhibit active Note 1 Note 2 Note 1 - trip or speed limit depends 
on programming

1E0A Inhibit active Note 1 All modes Note 2 Note 2 - trucharge display depends 
on programming
Note 2 - trucharge display depends 
on programming

2100 Software loop counter fault Trip All modes 8 Internal Fault. Return to PGDT if 
happening all the time.

2A12 M+ voltage feedback fault Trip All modes 8 Internal Fault. Return to PGDT if 
happening all the time.

2A10 M+ voltage null fault Trip Startup 8 Internal Fault. Return to PGDT if 
happening all the time.

2B10 M- voltage null fault Trip Startup 8 Internal Fault. Return to PGDT if 
happening all the time.

2B12 M- voltage feedback fault Trip All modes 8 Internal Fault. Return to PGDT if 
happening all the time.

2C00 Battery voltage too low Trip Startup 1 Battery Voltage is below 13.5V
Battery voltage too low Trip All modes 1 Battery Voltage has dipped below 

13.5V
2C01 Battery voltage very low Trip Drive 1 Battery Voltage has dipped below 

12.5V
2E00 Software loop ran out of time Trip All modes 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.

2F01 Throttle displacement fault

Trip Startup 7 Throttle wiper is outside neutral 
deadband limits at startup - trip con-
dition depends upon programming - 
latched trip of 7 bars, or rippling up/
down of 10 bars, or nothing.

No Startup Ripple

3100 Bridge voltage too low Trip All modes 8

Possible Controller Fault - Can also 
occur if keyswitch is on, when bat-
tery connections are connected to 
Battery terminals or keyswitch is not 
operating correctly.

3201 Stack overflow fault Trip All modes 8 Internal Fault. Return to PGDT if 
happening all the time.
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Code Description Action Mode Bars Comments
3240 Illegal state fault Trip All modes 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
3600 Controller fault Trip All modes 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
3601 Watchdog fault Trip Startup 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
3612 Controller fault Trip Startup 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.
3A00 Bad settings fault Trip Startup 8 Internal Fault. Return to PGDT if 

happening all the time.

3B01 Motor open circuit fault Trip
Startup

Standby
2

Check Motor connections and/or 
motor brushes. NOTE: Test disabled 
when sol. brake test is disabled.

3D02 Motor output shorted high fault Trip Startup 3 Check Motor connections and/or 
motor brushes are not shorted to 
Batt +

3D03 Motor output shorted low fault Trip Startup 3 Check Motor connections and/or 
motor brushes are not shorted to 
Batt -

4401 Generic internal fault code N/A N/A N/A Generic code for logging internal 
faults to system log

5300 Programmable setting chan-
ged

Trip All modes 8 Recycle Keyswitch to reset. Not 
normally recorded in fault log.

7000 Push input in active state at 
startup

Trip Startup 4 Freewheel (Push Input) is enabled, 
so check Inhibit 3 input and pro-
gramming.

7001 Push input in active state in 
drive

Trip Drive 4 Freewheel (Push Input) is enabled, 
so check Inhibit 3 input and pro-
gramming.

7C00 Thermistor open or short 
circuit trip

Trip 8 Possible controller Fault
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Andre feilkoder kan forekomme. Kontakt da Medema A/S.
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