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Denne instruktionsbogsspecifikationer og beskrivel-

ser er gældende på bogens udgivelsestidspunkt.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden
forudgående meddelelse. og vi påtager os ingen yderligere forpligtelser i forbindelse med sådanne ændrin-

ger.
Når teksten i bogen angiver "højre" og "venstre", betyder det højre og venstre side af mini-el'en set bagfra.

Denne publikation eller dele heraf må ikke kopieres eller på anden måde reproduceres uden forudgående skriftlig a.f.:talemed
EL-Trans 89 A/S.
Copyright by EI- Trans 89 A/S, Randers, OK.
Layout, tekst. illustration og sats: .1i. Lars Brejnbjerg, Mørke, OK.
Tryk Nye Jydske. Randers.OK
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åbne - lukke - låse

6
Åbning udefra
Overdelen åbnes ved at trykke knappen håndtaget ind og
løfte opad.

Lukning udefra
Før overdelen helt ned, og givet let tryk på håndtaget.
klik indikerer. at overdelen er lukket.

Et

Låsning
Overdelen låses med den lille nøgle. Overdelen låses i
håndtaget s knap. Når der er låst, kan knappen ikke trykkes ind.

Lukning indefra
Træk nedad i begge sider af overdelens indvendige ramme. og giv til sidst et let tryk.

Abning indefra
Udløs låsen ved at trække tilbage i håndtaget i højre sidE
side.
og skub herefter fremad og opad i rattet.
Bemærk: Køretøjet kan ikke køre. når overdelen står åben.
da motoren så er afbrudt.
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kontrollamper
lader

Batterilampe
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Lamper til batterikontrol
Kontrollampen tændes. når køretøjet er tilsluttet laderen.
Køretøjet kan ikke køre, når laderen er tilsluttet.

Kontrollampen tændes i kortere eller længere tid ved hård
belastning af batteriet. Årsag kan være kørsel på lange
bakker. dårlig opladning eller eventuelle batterifejl. Lampens funktion er indgående beskrevet i afsnittet om afladning side 28.

Kontrollamper til belysning
Lyser, når fjernlyset er tændt.
Se side 17.
Blinker, når der gives signal med afviserblinklyset.
Se side 16.

~

16

tegngivning
Horn
Tryk på knappen i rattets midte.
Afviserblinklys
Armen skubbes op.
Afviserblink til højre:
Afviserblink til venstre: Armen skubbes ned.
Når blinklyset betjenes, vil en af lamperne i instrumentpanelet blinke. Hvis intervallerne mellem
blinkene bliver meget korte, kan en af pærerne
være sprunget.

Havariblinklys
Knappen trykkes ned, hvorefter alle 4 blinklygter
vil blinke. Kontrollampen i instrumentpanelet vil
blinke.
Havariblinklyset må kun anvendes i nødsituationer,
hvor køretøjets placering kan være til fare for øvrige trafikanter.
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lys
Positionslys
Tryk knappen på instrumentpanelet halvt ned.
Positionslyset kan tændes uden at startnøglen er
tilsluttet.

- og fjernlys
Tryk knappen på instrumentpanelet helt ned. Lys i
instrumenterne vil indikere. at der er tændt.

ø

Nærlys
Skub armen op.
Fjern lys
Skub armen ned. Kontrollampen i instrumentpanelet vil lyse.

Blink med fjernlys
Træk armen ind mod rattet, så længe fjernlyset
ønskes aktiveret.
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venti lation og varme
Frisk luft og recirkulation

Udluftning fjerner dugdannelser og forbedrer komforten i
kabinen.
På knappen kan der vælges mellem blandinger af lufttilførsel udefra eller recirkulation af den luft, der er i kabinen.
Frisk luft:
Før knappen op.
Recirkulation:
Før knappen ned.
Dugdannelser fjernes mest effektivt med frisk luft og med
blæseren tilsluttet.
Blæser
Lav hastighed:

Tryk krlappen halvt ned.
Tryk knappen helt ned.
Høj hastighed:
Instrumentpanelets kontrollampe vil lyse.
Bemærk:

~

Dugdannelser på overdelen s indvendige side kan
forebygges ved påsprøjtning af antidugvæske
eller påføring af et tyndt lag sulfo med en blød
klud.
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varme
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Ventilationssystemetindeholder et 2-trins varmelegeme.
Lille varme
Blæseren skal være tændt. Tryk
knappen halvt ned.
Instrumentets kontrollamper vil lyse.
Stor varme
Blæseren skal være tændt på høj
hastighed. Tryk knappen helt ned.
Instrumentets kontrollamper vil lyse.
Køretøjets mulige rækkevidde pr. opladning vil blive reduceret ved konstant brug af varme. Varmen er beregnet til
fjernelse af dug- og isdannelser før start og i den første
periode af kørslen. For at spare energi slukkes stor varme
automatisk, når speederen påvirkes.

Bemærk: Der mtd ikke anvendes isskraber med meta/k/inge
ptd plastoverde/en og -underdelen. Sne og is fjernes med en blød børste eller en isskraber med
gummiklinge.
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rudevisker og -vasker

20

Rudevisker start
Skub armen op. Armen kan skubbes op i to stillinger, men
begge har samme funktion.
Rudevisker stop
Skub armen ned. Rudeviskeren er selvparkerende og
standser i venstre side.

Rudevasker
Før armen ind mod rattet, så længe vaskeren ønskes aktiveret.
Forudsætningen for at holde ruden ren er, at viskerbladet er
rent og intakt. Se iøvrigt vedligeholdelsesatsnittet side 59
'om rengøring at ruder og overdel.
Se side 37 for påfyldning af sprinklervæske.
Se side 54 for udskiftning af viskerblad.
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kørsel
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bakke og med hastighederover 40 km/h opnås 'gratis'
kørsel ved helt at slippe speederen.
Sikkerhed
Ved kørsel ned ad bakke er det uforsvarligt at overskride
50 km/t. Af hensyn til sikkerheden skal køretøjet bremses,
hvis denne hastighed overskrides.
Afpas altid hastigheden i sving efter kørselsforholdene, idet
det vil være uforsvarligt at foretage et skarpt sving med høj
hastighed. Vær opmærksom på opkørsler, som kan "vippe"
køretøjet.
Når De ikke anvender køretøjet
Før De forlader køretøjet. bør De
- trække parkeringsbremsen,
- stille frem/bak vælgeren i neutral stilling.
- slukke alt lys (afhængig af hvor De parkerer),
- tage startnøglen ud, hvilket også aktiverer ratlåsen.
- tilslutte lader, hvis det er muligt.
- låse overdelen.
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tilslutning af lader

32
Lader og ladeboks
Køretøjets lader består af to dele:
1. Den elektroniske styrende enhed, som er fast monteret
under sædet i køretøjet.
2. Ladeboksen, som er løst monteret i bagagerummet.
medregnes som bagage (ca. 10 kg).
Den løse ladeboks kan opbevares tørt og beskyttet i
carport eller garage, hvis den daglige kørestrækning er
mindre end køretøjets normale rækkevidde. Herved
spares transport af ca. 10 kg.
Er kørestrækningen længere. bør De medbringe ladeboksen fastspændt i bagagerummet, således at der kan
lades undervejs.

Tilslutning af lader
1. Sæt ladeboksens stik D i mini-el'ens stik. Luk låsen C,
så forbindelsen er sikret.
2. Tilslut ladeboksens ledning E til 220 V stikkontakt.
Kontrollampen i mini-el'ens instrumentpanel vil lyse.

~~)

tilslutning af lader
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Bemærk: Stikket D mellemladeboksenog mini-el'en m~
aldrig afbrydes, mens 220 V fra stikkontakten er
tilsluttet,da dette kan give gnistdannelse.
3. Kontroller. at hverken ladeboks. sæde eller ryglæn er
dækket af bagage eller tæpper, da ladeboksen og
rummet under sædet frit skal kunne udluftes under ladning.
4. Hvis ladningen foregår i lukkede rum. sørges for god
udluftning
- af hensyn til de eksplosive gasarter, der udvikles fra batterierne under opladning.
Batterimålerens visning under opladning
Ved at tilslutte startnøglen under opladning afbrydes ladningen. og man kan derefter aflæse på batteri måleren hvor
meget energi, der er ladet på batterierne. Når startnøglen
igen afbrydes. fortsættes opladningen.
Afbrydelse af ladning
1. Sluk for stikkontakten ved E.
2. Abn låsen C, og træk stikket D ud af mini-el'en, hvis
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tilslutning af lader
3.

ladeboksen ikke skal medbringes.
Hvis ladeboksen skal medbringes. rulles ledningen fra
stikkontakten sammen og lægges i bagagerummet.
Ladeboksen fastspændes i bagagerummet med remmen B og spændet. som åbnes ved at trykke på knappen A.
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vedl igeholdelse
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Almindelig vedligeholdelse
Dette afsnit omhandler den kontrol og tekniske vedligeholdelse, som De selv kan foretage.
Af hensyn til køretøjets sikkerhed og levetid er det vigtigt
at få udført forebyggende vedligeholdelse til tiden og at få
eventuelle fejl og mangler afhjulpet straks, efter at de er
opstået.

Vi anbefaler Dem at overlade den øvrige vedligeholdelse af
Deres mini-el til et autoriseret mini-el værksted.

~

ad!gang til motor- og batterirum
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Adgang til motor- og batterirum
En del kontrol og pasning foretages på dele placeret i
motor- og batterirum.
De to fingerskruerskrues af mod uret, hvorefter låget kan
løftes op og fjernes.
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sprinkler- og bremsevæske
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Sprinklervæske
Sprinklervæskebeholderen er placeret bagest i motorrummets venstre side. Påfyldning kan foretages, når låget over
motorrummet er fjernet (se side 36).
De typer sprinklervæske, som forhandles i autotilbehørsforretninger. kan anvendes. Husk at anvende frostsikker
væske om vinteren.
Låget til beholderen vippes af. hvorefter der kan påfyldes
efter behov.

Bremsevæske

10"

Kontroller jævnligt væskestanden i bremsevæskebeholderen. som sidder i højre side oven for bremsepedalen.
Niveauet må ikke komme over MAX-mærket eller under et
af de to MIN-mærker.
Hold igen på el-stikket i beholderens dæksel. når det
skrues af og på. således at ledningerne ikke snoes eller
strammes.
Bemærk: Der m~ kun anvendes siliconebaseret bremsevæske ifølge type SBF 1001. DOT5. Spildt bremsevæske skal omg~ende aftørres. da der ellers kan
opst~ skader p~ karrosseriet.

~

;':

C'..,-":..,:,

;;.,.~,-:.~,.", ;~~;.-,~.~.:

"-'_CC""C:""

udskiftning af pærer
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Udskiftning
Køretøjets lygter og lamper er forsynet med 12 V pærer.
Hvis der ikke er lys i en pære, er årsagen oftest. at pæren
er sprunget. Dette kan ses på pæren ved. at dens glødetråd er brændt over.
Såfremt udskiftning af en pære ikke afhjælper fejlen, kan
årsagen være en afbrudt sikring (se side 48).
Udskiftning af en pære bør først ske, når lygterne har været slukket i nogle minutter, og laderen er afbrudt ved stikkontakten.
Berør kun glasset på den nye pære med en fnugfri klud, da
fedtstof og støv på glasset vil reducere pærens levetid.
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udskiftning af pærer i baglygter

Baglygter
Baglygterne indeholder positionslys. stoplys og blinklys.
Demontering af baglygter
Afmonter den midterste skrue med en stjerneskruetrækker.
Afmonter de to andre skruer. og fjern lygteglasset. således
at der er adgang til pærerne.
Montering af baglygter
Bemærk. at stoplys og positionslys er kombineret i den nederste pære. Kontroller. at pærernes låsetappe er korrekte
inden isætning af nye pærer.
Monter først lygteglasset med den midterste skrue. og dernæst de to yderste skruer.
Skruerne må ikke over spændes.

,.,:t;~;Jf~,,::'::

udskiftning
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pære I nummerplaae

lygte

40

Nummerpladen er oplyst af en lygte placeret over nummerpladen.
Demontering af nummerpladelygte
Afmonter de to skruer med en stjerneskruetrækker.
Lygten kan herefter adskilles. så metalkappe, lygteglas og
pakning kan fjernes.
Montering af nummerpladelygte
Kontroller. at pæren sidder korrekt i fjedrenes huller.
Monter metalkappe. glas og pakning pA lygtehus. Metalkappens udskæring skal vende ind mod nummerpladen,
sAledes at lyset kun kan falde p"Anummerpladen.
Skub det samlede lygtehus pA plads. og monter de to
skruer.
Skruerne mA ikke overspændes.
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udskiftning af pæ re baklygte
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(afhængig af model og udstyr)
I lande. hvor det kræves. vil Deres mini-el være monteret
med baklygte. Baklygten er monteret til venstre for nummerpladen.
Demontering af baklygte
Afmonter de to skruer med en stjerneskruetrækker.
Træk lygteglasset af lygtehuset.

Montering af baklygte
Kontroller. at pæren sidder korrekt i fjedrenes huller.
Tryk lygteglasset på plads.
Monter de to skruer.
Skruerne må ikke overspændes.

udskiftning af pære i forlygte

42

Demontering af forlygtepære
Forlygtepæren udskiftes fra indersiden af lygten, som er
tilgængelig, når overdelen er helt åben.
Afmonter stikket A på forlygtepæren, og fjern gummikappen B.
Hægt fjederenderne D og C af krogene, som holder fjederen inde på plads, og drej fjederen ud. Pæren kan nu udtages.
Montering af forlygtepære
Monter ny pære. således at det midterste ben vender opad.
og styre tappene går rigtigt på plads.
Drej fjederenderne C og D på plads bag krogene. som vist
på illustrationen med D.
Monter gummikappe og stik.
Justering
Kontroller, at lygteindstilling er korrekt efter pæreskift. Justering af forlygtens rækkevidde og retning bør altid foretages af et autoriseret mini-el værksted.

~
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justering af forlygte
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De bør kun selv foretage justeringaf forlygten i nødstilfælde og ellers overlade dette til et autoriseret mini-el værksted. som råder over de nødvendige måleapparater til at
foretage endelig justering og kontrol.
Ved pæreskift kan det dog være nødvendigt at korrigere
justeringen af hensyn til de øvrige trafikanter. Justeringen
vedrører kun nærlys.

Justering af lyskeglen op/ned
Med en stjerneskruetrækker drejes skruerne A og B lige
meget.
Drej skruerne mod uret for at justere lyskeglen opad.
Drej skruerne med uret for at justere lyskeglen nedad.
Justering af lyskeglen højre/venstre
Med en stjerneskruetrækker drejes skruerne A og C lige
meget.
Drej skruerne mod uret for at justere lyskeglen til venstre.
Drej skruerne med uret for at justere lyskeglen til højre.

udskiftning af pærer i forreste sidelygter
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De forreste sidelygter, afviserblink og positionslys er monteret i samme lygtehuse. Lygtehusene kan afmonteres således, at der bliver adgang til lygtehusets bagside. hvorfra
pærerne kan udskiftes.
Demontering af sidelygter
Åbn overdelen helt. så der er fri adgang til Iygtens bagside. Lygtehuset fastholdes med en fjeder.
Træk i fjederens ring. således at krogen A på fjederen frigøres. Lygtehuset kan herefter vippes ud.

Udskiftning af pærer
Pærerne sidder i fatninger i lygtehuset. Frigør fatningen
ved at trykke på låsetappene som vist ved pilene.
Udskift pæren, og vip fatningen på plads i lygtehuset.
Montering af sidelygter
Monter lygtehuset. samtidig med at holdefjederen føres
igennem hullet til indersiden af lygten.
Træk herefter fjederens krog ind over kanten på hullet.
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udskiftning af pære i kabinelampe
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Kabinebelysningen sidder i "skyggen" over instrumentpanelet..Hele lygten er en samlet enhed, som er klemt fast i hullet i instrumentpanelet.
Demontering af kabinelampe
Stik en lille skruetrækker ind under kanten på lygteglasset
i modsatte ende af kontakten, og vip lygteglasset ud.
Undgå at trække i lampens ledninger.
Montering af kabinelampe
Kontroller. at pæren sidder korrekt i fjedrenes huller.
Monter lampen i instrumentpanelets udskæring ved først at
placere dennes kontaktside korrekt. Tryk herefter lampens
anden ende 'helt ind på plads.

udskiftning

af pærer i Spejlenes markerin-gslygter 46

(afhængig af model og udstyr)
I. lande, hvor det kræves, vil Deres mini-el være monteret
med fremadvendte markeringslygter på sidespejlene,

Demontering af lygte
Afmonter de to skruer med en stjerneskruetrækker.
Træk lygteglasset af lygtehuset.
Montering af lygte
Kontroller, at pæren sidder korrekt i fjedrene s huller.
Monter lygteglasset og metalkappen på lygtehuset.
Monter de to skruer.
Skruerne må ikke overspændes.
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oversigt over elektriske pærer

De i mini-el'en anvendte pærer kan købes som almindelige
autoreservedele hos autoriserede mini-el forhandlere, på
værksteder og servicestationer.
I tabellen herunder er de forskellige pærer angivet med effektstørrelse og typebetegnelse. Der må kun anvendes
12V pærer med de i tabellen angivne effektstørrelser.
Lygter
Nær- og fjern lygte
bl1lq)
3~q3 Forreste side lygter, positionslys
i1:;31 Forreste sidelygter, blinklys
8pejlenes markeringslygter

Effekt
60/55W
5W
15W
5W

Type
P43T
BA98
BA 158
11x41*

j. S?,fi Bageste stop- og positionslygte
0"(,31[ Bageste blinklygte
bLfIJ Nummerpladelygte
Baklygte

21/5W
15W
5W
10W

BA 150
BA 158
11x41*
11x41*

fol1V8

Kabinelampe

3W

8x28

*

* angiver pinolpære
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udskiftning af sikringer
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Når overdelen er åbnet. er der adgang til sikringerne F1 til
F10. som er anbragt under instrumentpanelet i højre side.

En aftjrudt sikring indikerer fejl i det elektriske system. Fejlen bør derfor afhjælpes. inden der monteres en ny sikring.
Sørg altid for at have et komplet sæt ekstra sikringer.
Illustrationen til venstre viser sikringernes placering, og
hvordan man kan se på en sikring, om den er afbrudt.
Tabellen på næste side angiver sikringernes størrelser og
viser hvilke funktioner, der falder ud ved en afbrudt sikring.
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oversigt over sikringer
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dæk og punktering
Dæktyper
Følgende type skal anvendes til alle tre hjul:
Continental/mini-el 80/70 x 16"
Bemærk:

Dækkene til mini-el er specielt konstrueret til køretøjet.
Anvend kun dæktypet; som er specificeret af fabrikken af hensyn til Deres reklamationsretog minief'ens vejgreb.rullemodstandog rækkevidde.

Punktering
Da køretøjet af hensyn til plads og vægt ikke er forsynet
med reservehjul. skal dækkets slange lappes eller udskiftes ved punktering.

Dækslitage
Når dækket er slidt ned, skal det udskiftes.
Der skal minimum være 1 mm dækmønster på det tyndeste
sted. Kontroller hvert hjul flere steder.
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dæktryk
Dæktryk

Bemærk: Af hensyn til køretøjets retningsstabilitet. vejgreb og

rækkevidde. som er afhængig af rullemodstand,skal
dæk trykket kontrolleres jævnligt.

De anførte dæktryk gælder for kolde dæk ved enhver belastning og kørselsforhold:

Forhjul: 35 PSI = 2.3 bar

(GU)

Baghjul: 37 PSI = 2.5 bar

(50J

Demonterin@ af hjulkapsler på baghjul
Træk hjulkapslen af ved de tre fastgørelsespunkter som
vist på illustrationen. Hjulkapslen er forsynet med gribehuller ud for fastgørelsespunkterne.
Måling af dæktryk
Skru støvhætten af ventilen, og kontroller dæk trykket med
en egnet dæktrykmåler.
Påfyld om nødvendigt luft, og monter støvhætten.
Monter hjulkapslen ved at placere dennes gummibøsninger
over baghjulets 3 tappe. Tryk kapslen helt ind.
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hjulskift
Afmontering af hjul

if"~
~

1. Anbring køretøjet på en plan og fast belægning.
2. Læg noget foran hjulene, der forhindrer køretøjet i at
rulle, og slæk parkeringsbremsen.
3. Træk hjulkapslen af hjulet (kun baQ.hjul,se side 51).
4. Løsn først hjulmøtrikken med en 24 mm nøgle. Hæv
derefter køretøjet, og klods det forsvarligt op.
5. Skru hjulmøtrikken af, og træk til slut skiver og hjul af.
Påmontering af forhjul og venstre baghjul
1. Kontroller dæk tryk.
2. Anbring hjulet på akslen. og kontrol1er,at det er skubbet
helt ind.
3. Påsæt skive og hjulmøtrik som vist på illustrationen til
venstre, og spænd i første omgang hjulmøtrikken let.
4. Sænk køretøjet ned på jorden, og spænd hjulmøtrikken
hårdt.
5. Monter hjulkapslen ved at placere dennes gummibøsninger over baghjulets 3 tappe. Tryk kapslen helt ind.
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hjulskift

Påmontering af højre baghjul
Sammen med højre baghjul monteres 2 afstandsbøsninger
og en friktionsskive.
1. Kontroller dæktryk.
2. Anbring hjulet på akslen. og kqntroller. at det er skubbet
helt ind.
3. Monter den tynde afstandsbøsning A på akslen. og
skub den helt ind mod hjulet.
4. Monter friktionsskive. Påse. at dennes aflange hul sidder korrekt ind over akslens to flader.
5. Monter den tykke afstandsbøsning B.
6. Monter_hjulmøtrik. Tryk friktionsskiven på plads. så den
sidder korrekt. mens hjulmøtrikken spændes let.
7. Sænk køretøjet ned på jorden. og spænd hjulmøtrikken
hårdt.
8. Monter hjulkapslen ved at placere dennes gummibøsninger over baghjulets 3 tappe. Tryk kapslen helt ind.
-_#",""C!
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Et slidt eller skadet viskerblad holder ikke frontruden ren
og skal derfor udskiftes af sikkerhedshensyn.
Demontering af viskerblad
Armene, som holder viskerbladet, vippes op, således at der
"

er fri adgang fra alle sider.

Frigør viskerbladet ved at trykke ind på plasthængslet ved
A, samtidig med at bladet skubbes i retning 8. Viskerbladet kan herefter tages af.
Montering af viskerblad
Normalt er der flere slags hængsler i pakken med den nye
visker. Vælg, og monter det korrekte hængsel ved at sammenligne med det gamle viskerblad. Vær opmærksom på,
at hængslets låsetap vender korrekt.
Skyd viskerbladet ind over armenes krog som vist, og træk
hængslet ind i krogen. Et lille klik indikerer, at viskeren er
låst fast.
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advarsel ved omgang med batterier
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Følgende skal følges nøje. når De beskæftiger Dem med
batterierne.
Batterierne i mini-el'en består af blyplader, der er nedsænket i syre. Syren er svovlsyre H2SO4i en koncentration på
37,5%.hvilket er stærkt ætsende. Under opladning udvikles der gasarter. som er eksplosive. Hvis man er klar over
disse forhold og overholder nedenstående regler, er den
vedligeholdelse. De kan foretage. hverken sundhedsskadelig eller farlig.
1. Hold rygning, åben ild og gnister væk fra batterierne. Der
findes altid brint i batteriernes celler; og denne luftart er
eksplosiv.
Bemærk: Stikket mellem ladeboks og mini-el må derfor aldrig afbrydes, før 220 V stikkontakten er afbrudt.
2. Pas på ikke at få syren fra batterierne i øjnene, på huden
eller på tøjet og undgå dryp på mini-e/'en. Batterisyre består af 3l5%svovlsyre,som er ætsende.
3. Spildes der batterisyre, skylles der straks grundigt med
vand. Hvis De får syre i øjnene, søges omgående læge.
Skyl konstant med vand, indtil lægen kan overtage behandlingen.
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vedligeholdelse af batterier
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For at opnå længst mulig batteri levetid, skal De mindst en
gang om ugen kontrollere væskestanden i batterierne.
Følg sikkerhedsreglerne som angivet side 55.
Påfyld om nødvendigt demineraliseretvand. så væskestanden er mellem 2,5 og 3 cm over batteriets celleplader. Til
måling af væske standen kan De anvende en tynd strimmel
pap.
Hvert batteri er opdelt i 6 selvstændige celler, som hver for
sig skal kontrolleres.
Af hensyn til batteriernes levetid, må cellerne ikke overfyldes.
1. Skru batteripropperne forsvarligt fast.
2. Hold batteriet rent og tørt ovenpå.
3. Monter alle propperne. og skyl derefter spildt væske fra
batterierne væk med vand.
4. Hold batteriernes poler rene og forbindelsesklemmerne
spændt.
5. Smør batteri polerne med vaseline.
6. Kontroller afgasningsslangernes fastgørelse.
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udskiftning af batterier
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Bemærk:Anvendkun batterier: som er specificeret af fabrikken af hensyn til Deres reklamationsret. Det anbefales at overlade batteriudskiftning til et autoriseret
mini-el værksted. Alle tre batterier samt afgasningsslangerne skal udskiftes samtidigt.

Demontering af batterier
Laderen afbrydes ved at udtage stikket i stikkontakten.
Afmonter polklemmerne A. Pas på ikke at skabe kortslutninger. Afmonter batteri holderne B og afgasningsslangerne. Løft batterierne ud af køretøjet.
Montering af batterier
1. Løft nye batterier ind på plads i køretøjet. Kontroller
placeringen, og monter batteri holderne B.
2. Monter temperaturføleren C halvt nede mellem batterierne i venstre side.
3. Monter polskoene. Start i venstre side, og monter polklemmerne en for en mod højre.
4. Når den sidste polklemme monteres, kan der forekomme
en gnist.
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Udskiftning af afgasningsslanger
De gasser. der udvikles i batterierne. udluftes via slanger
og udledes til fri luft.
Bemærk: Udluftningsslangerneskal altid være monteret. For
at sikre et tæt system skal slangerne udskiftes
sammen med batterierne.
1. Det enkelte batteri er forsynet med udluftningsstudse i
begge ender. Studsene er under forsendelse proppet til.
Demonter alle propper undtagen proppen A.
2. Monter de S-formede slanger ved B og C. Slangerne
skal være skubbet helt ind over studsene.
3. Monter slangen D. der leder,gasarterne ud til fri luft.
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Bemærk: Opløsningsmidler: fx terpentin. benzin. acetone og
fortynder angriber normalt plast. Brugen af opløsningsmidler bør derfor undgc1es. Kontakt Deres
mini-el forhandler: hvis De er i tvivl. Selvom brugen
af et opløsningsmiddel ikke umiddelbart forc1rsager
synlige skader: kan disse opstc1pc1/ængere sigt.

Rengøring udvendigt
Vask køretøjet udvendigt med lunkent sæbevand. og skyl
grundigt med rent vand. For at undgå kalkpletter tørres efter med et opvredet vaskeskind. Af tør aldrig køretøjet med
en tør klud. da støvet vil ridse.
Bemærk: Indled kørsel efter vask med at træde let på bremsen i nogle sekunder; mens køretøjet ruller for at
fjerne evt. fugt fra bremsebelægningerne.

Særlig behandling af overdel og ruder
For at hindre dug og støv i at sætte sig anbefales en antistatisk behandling efter vask og aftørring. Af tør hele overdelen ind- og udvendigt med en antistatisk klud. Alternativt
kan anvendes en ren, tør klud fugtet med lidt sulfo.
Brug ikke vaske- og polermidler, der indeholder silicone til

~
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vask af frontruden. Midlerne afsætter en tynd siliconefilm.
som reducerer udsynet og vanskeliggør renholdelse af ruden. Af tør hyppigt viskerbladet med en ren serviet eller et
stykke køkkenrulle. Dette vil give optimal viskervirkning
samt forlænge bladets levetid.
Gummilister og lås
For at undgå fastfrysning af gummilisterne mellem underpart og overdel bør listerne påsmøres en vand- og fugtfortrængende siliconevæske. Der fås forskellige siliconebaserede midler. som specielt er beregnet til vedligeholdelse af gummilister. Behandlingen bør foretages umiddelbart før og et par gange i løbet af vintersæsonen.
Overdelens udvendige lås behandles efter samme procedure med fugtfortrængende silicone.
Tjærepletter
Tjærepletter fjernes bedst med klud påført et ikke slibende
håndrensningsmiddel.
Efter behandling skylles grundigt med vand.
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Ridser i underpart og overdelens klare plast
Mindre ridser kan poleres væk med en klud påført
Oscar's Slibe- og Polerpasta M100
Efterskyl med rent vand. Midlet bør ikke anvendes på
overdelens malede stykke, da det er stærkt slibende med
risiko for at slibe igennem malingen. Underpartens plast er
gennemfarvet og kan uden risiko behandles forsigtigt med
midlet. Har overdelens klare plast fået dybe ridser, bør De
kontakte et autoriseret mini-el værksted.

Karrosseriskader
Større skader skal udbedres på et autoriseret mini-el
værksted. Er plastpladerne knækket eller revnet, skal skaden udbedres hurtigst muligt for at hindre vandindtrængning. Karrosseriets indvendige skumforstærkning er vandabsorberende. hvorfor skaden forværres, hvis den ikke udbedres straks.
Fælge
Anvend aldrig skurrende rensemidler. da disse vil ødelægge aluminiumfælgenes beskyttende overfladebehandling.
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Rustbeskyttelse
Af tag låget til motorrummet. og kontroller bagakslen og batterirammen for rustangreb. Påsmør evt. et tyndt lag rustbeskyttelsesmiddel.

Rengøring og pletrensning indvendigt
Bemærk: Opløsningsmidler;fx terpentin benzin acetone og fortynder angriber normalt plast. Brugen af opløsningsmidler
bør derfor undgås. Selvom brugen af et opløsningsmiddel ikke umiddelbart forårsager synlige skader;kan
disse opstå på længere sigt.
I kabinen er der overalt anvendt smudsafvisende plastmaterialer.
Til rengøring af disse anvendes støvsugning og vand tilsat sæbe. Fjern aldrig støv og smuds med en tør klud, da støvet vil ridse plastfladerne.
Anbefalede vandholdige rengøringsmidler
1 del salmiakopløsning fort yndet med 4 dele vand.
Lunkent sæbevand (ca. 40°C).
1 del almindeligt klorin (12%)fort yndet med 1 del vand.
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nødsituationer
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Stop på grund af afladede batterier
Hvis det er muligt. tilsluttes køretøjet lader. Allerede efter 1
times opladning vil De kunne køre nogle kilometer.

Bugsering
Bugsering med alle tre hjul på jorden må ifølge loven kun
foretages ved maksimalt 30 km/h og kun over kortere afstande.
Der skal anvendes trækstang, som placeres i forreste
trækøje, hvis placering er vist på illustrationen nederst til
venstre.
mini-el'ens frem/bakvælger skal stå i neutral stilling.
Bemærk: mini-er en må ikke løftes i trækøjerne.
Løftning
mini-el'en kan løftes overalt på bundfladen, når blot plas~
ten beskyttes med polstring.

tekniske data
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Følgende tekniske data fortæller konkret om mål og vægt
samt ydelser.
Ønsker De yderligere oplysninger vedrørende tekniske data. bedes De kontakte Deres mini-el fort'1andler.
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tekniske data
Opbygning
Underdel Sandwichkonstruktion bestående
af fiberforstærkede ind- og udvendige skaller af termoformede
acryl/ABS skaller. Karrosseriets
hulrum er udfyldt med polyurethanskum (uden freon).
Overdel

Skal af termoplastisk formet acryl
forstærket med pålimet stålforstær.ket polyurethanramme.

Ruder

Frontrude lamineret glas
Sideruder hærdet glas
(sideruder kun på nogle markeder)

Vægt
Egenvægt inkl. batterier og ladeboks 290 kg
110 kg
Maksimal last (medbragt ladeboks)
120 kg
Maksimal last (uden ladeboks)
400 kg
Totalvægt

~~,
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Ydelser
40 km/t
Hastighed, plan vej
30-50 km
Rækkevidde pr. opladning
(afhængig af kørselsforholdene)
0.99 m2
Frontareal
Luftmodstandskoefficient
Cw
0.32

Motor
36V DC compoundmotor med blæserkøling.
Nominel effekt ved 2500 omdr./m 2.5 kW
Ma.ksimaleffekt
3.6 kW
Motorcontroller
Chopperstyring i indstøbt køleprofil. Styring
af maksimalstrøm til motoren.

tekniske data
lader
Indbygget laderelektronik med automatisk
styring og kontrol af ladeforløb. Ekstern
ladeboks forbundet til køretøj via specialstik.
Ladeboksen kan medbringes i køretøjet.
Tilslutning nettransformator
220 V/AC
+10/-15%, 50 Hz

66
Transmission
Træk fra motor via multikilerem til bagaksel.
Selvjusterende remstrammer. Geninemgående stiv bagaksel med friktionskobl ing ved
højre baghjul.
Affjedring
Bag

Batterier
Specielt fremstillet til mini-el City. Modificeret bly/syre, heavy dut Y batteri. Der anvendes
3 stk. pr. køretøj.
Typebetegnelse
mini-el/Racket
Spænding pr. batteri
12 V
Dimensioner
356 x 268 x 238 mm
Vægt pr. batteri
31 kg
Bemærk:

Anvend kun denne type batterier til
køretøjet på grund af de tilpassede
elektriske komponenter

For

.
Kvarteliptiske langsgående bladfjedre. Dobbeltvirkende hydrauliske
teleskopiske støddæmpere.
Forhjul ophængt i fremadrettet
svingarm, skruefjeder og teleskopisk støddæmper.

Styretøj
Tandsegment med konisk drev til teleskopisk
rataksel.
Udvekslingsforhold

8: 1
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tekniske data
Bremsesystem
Driftbremse:

Hydraulisk to-kredssystem. Tromlebremser i

Hjul
Aluminium med integreret bremsetromle i
stål.

for- og baghjul.

Fælgdimension1.85"

Parkeringsbremse: Mekanisk håndbremse
virkende på begge baghjul.
Tromlediameter

67

136 mm

Bremsevæske
Siliconebaseret bremsevæske ifølge specifikation SBF 1001. 00T5.
Bemærk:
. Kun denne type m~ anvendes.

Dæk
Type

x 16"

Continental/mini-el

80/70 x 16"

Bemærk: Kun denne type må anvendes.
Tryk for
Tryk bag

35 PSI = 2.3 kg/cm2
37 PSI = 2.5 kg/cm2

tekniske data
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Dimensioner

(A)
(B)
(C)
(O)

Højde lukket
Højde åben
Længde
Bredde

1240
2380
2741
1060

mm
mm
mm
mm

(E)
(F)
(G)

Akselafstand
Sporvidde
Frihøjde

1810mm
~30 mm
120 mm
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stikordsregister
Horn
Indledning
Instrumenter
Instrument paner
- Beskrivelser
-

Oversigt

16
1,4
12.13

11-20
10

Kontakter
Kontrollamper

10,11
12,13

Kontrol- og advarselslamper
- Beskrivelser
- Oversigt

14-1 5
12

Kørsel
- Afslutning
- Kørsel
- Nødsituationer
- Nødstop
- Sikkerhed
- Start
Ladeboks
lak og maling

Lys
- Blinklys
- Fjernlys
- Havariblinklys
- Justering forlygte
- Kabinelys
- Nærlys
- Positionslys
- Udskiftning af pærer
Låse
- Nødudløser
- Overdel
- Ratlås
- Startlås
Nødstop/nødudgang

25
24
(31 ),63
26
25
23
23.32.33
59.61

16
17
16
43
22
17
17
38-47
7
6
23
23,25

26

Opladning
-

Generelt

-

Lader
Laderafbrydelse
Ladertilslutning
Nødopladning
Op)adetid

Gverdel
- Dug

30,32
32
33
32
31
30
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stikordsregister
-

Låsning
Ridser
Vask
Åbne/lukke

Parkeringsbremse
Punktering
Pærer
Rengøring
Reklamationsbeste mmelser
Rustbeskyttelse

6
61
59
6
21
50
38,47
59,60,62
69
62

Underdel
-

- Vask
Vandpåfyldning

56

Vask/rengøring
- Advarsel
- Indvendigt
- Overdel
- Rengøringsmidler
-

Ruder
Tjærepletter

-

Udvendigt

-

Sikkerhedssele

9

Ridser
Skader

61
61
59

-

Sikringer
- Generelt
- Oversigt

48
49

Ventilation/varme

Skader
Speedometer
Spejle
Syre

61
13
22
55

- Varme

Tekniske data
Triptæller

64
13

-

Blæser
Lufttilførsel

Visker/vasker
- Betjening
- Sprinklervæske
- Viskerblad
Vægt

59
62
59
59.60.62
59
60
59
18
18
19
20
37
54,60
7,65

