
Vinkelstillbare benstøtter
Benstøttene er ut/innsving- og 
avtakbare for enklere forflytning til og 
fra rullestolen.
• Benstøtten løses ut ved å vri 

hendelen   inn- eller utover.
• Benstøtten kan løftes rett opp 

og tas helt av dersom dette er 
ønskelig. For å sette den på igjen, 
gjøres operasjonen i motsatt 
rekkefølge. Hendelen   låser 
automatisk.

• Benstøttevinkelen reguleres ved å 
svinge ut hendelen   og regulere 
til ønsket posisjon. Lås vinkelen ved 
å skyve hendelen tilbake.

Krasjtestet
Rullestolen kan benyttes som 
passasjersete i bil og er godkjent henhold 
til ISO 7176-19.
Rullestolen har avmerket fire 
festepunkter som må brukes ved 
fastspenning i motorkjøretøy.

Bruk av rullestolen
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Tilt og ryggvinkel
Setetilt og ryggvinkel gir bruker 
mulighet for viktig stillingsendring i 
løpet av dagen. Hendlene for rygg- og 
setevinkel er plassert på kjørebøylen.
• Reguler ryggvinkelen ved hjelp av 

den høyre hendelen.
•  Tilt setet ved hjelp av den venstre 

hendelen
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Felle ryggen opp og ned
Ryggen felles enkelt ned 
•  Tilt stolen framover. 
• Ta av armlenene
• Trekk ut bolten   og fold ned 

ryggen.
Utfør prosedyren i motsatt rekkefølge 
for å felle opp ryggen.

Sleidesete
Bruk sleidesetefunksjonen for å regulere 
setedybden og for en enklere og mer 
skånsom forflytning av brukeren til/fra 
rullestolen.
• Sett setet i horisontal stilling
• Skyv hendelen   bakover samtidig som 

du tar tak i håndtaket   og drar eller 
skyver setet til ønsket posisjon.

Tippesikring med vippestuss
Tippesikringen sikrer rullestolen 
mot å tippe bakover. Sørg alltid for 
at tippesikringen er aktivert når 
rullestolen er i bruk. 
Deaktiver tippesikringen når du 
skal forsere fortauskanter eller 
lignende. Sett deretter en fot på 
vippestussen samtidig som du styrer 
med kjørehåndtakene. Husk å aktivere 
tippesikringen igjen etter forsering 
av hinder.

Ledsagerbremser
• Klem inn bremsehåndtakene   for 

å bremse
• Skyv utløserhendelen   fra deg for 

å sette bremsen i låst posisjon ved 
parkering. Klem utløserhendelen 
inn for å løse ut bremsen 

Bremser - brukerbetjente
Trekk bremsespaken mot deg når 
bremsen skal låses.

 De brukerstyrte bremsene er 
kun konstruert for å holde stolen 
når denne skal stå stille. De må ikke 
brukes som kjørebremser.

I henhold til NAVs retningslinjer, 
skal hodestøtte monteres dersom 
rullestolen skal benyttes som 
passasjersete i bil.

Les mer om sikkerhet i bil i 
rullestolens brukermanual.

MANUELL RULLESTOL

Cirrus G5 HURTIGMANUAL

Rullestolen leveres i setebredder i 
intervallet 39-54 cm og setedybde 
44-50 cm (+/- 5 cm sleidesete). 
Kontroller at rullestolen du har 
mottatt har korrekte mål i henhold til 
din bestilling. Angivelse av rullestolens 
mål finner du avmerket på krysset, 
under setet.

Når du mottar rullestolen

Rullestolen leveres komplett. Det 
eneste du trenger å gjøre er å folde 
opp ryggen og sette på armlener og 
benstøtter. 

• Fell opp ryggen og sett i bolten   
• Sett på armlenene og benstøttene
• Legg seteputen (tilbehør) på 

plass, påse at den ligger riktig på 
seteplaten.

For din egen sikkerhet, og for å få best 
mulig utbytte av mulighetene i din 
nye rullestol, anbefaler vi at du leser 
brukermanualen nøye før du tar i bruk 
rullestolen.

 



Innstilling av rullestolen - utføres av kvalifi sert personale. 

Innstilling av bremsene
Etter justering av setehøyde bak 
eller tyngdepunkt, er det viktig å 
kontrollere og/eller etterjustere 
bremsene. 
• Ta av dekselet  
• Løsne skruen  

• Flytt bremsen etter sporet til ønsket 
posisjon. Riktig avstand mellom 
bremsekloss og hjul er ca 5 mm, når 
bremsen ikke er aktivert

Setehøyde bak og balansepunkt
Setehøyden bak kan justeres i 
intervallet 47-52 cm (44,5-49,5 cm 
uten sleidesete) (38-55 cm med bytte 
av deler).
Tyngdepunktet kan justeres for å 
tilpasse kjøreegenskapene til den 
enkelte. 
• Løsne festemutteren  
• Flytt drivhjulshylsen til ønsket hull. 
• Sett på festemutteren og trekk 

godt til

27 mm

 

 

  

Setedybde
Setedybden kan justeres i tre 
steg 44, 47 og 50 cm ved å flytte 
ryggbraketten   fram- eller bakover. 
I tillegg gir sleidesetet +/- 5 cm i 
setedybde.
• Fell ned ryggen slik at den hviler 

mot setet.
• Skru ut skruene   på begge sider 

av rullestolen. Flytt ryggbrakettene 
til ønsket posisjon og skru inn 
boltene igjen. Det må alltid være ett 
eller to åpne hull mellom boltene.

• Skru ut gassdemperskruen   og 
flytt til det hullet som samsvarer 
med hullene i ryggbraketten. 
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Setehøyde foran
Setehøyde foran justeres i samme 
intervaller som setehøyde bak. 
Setehøyde foran kan endres på ulike 
måter:
• Bytte til større eller mindre 

svinghjul
• Bytte til kortere eller lengre 

svinghjulsgaffel

• Flytte svinghjulet opp eller ned 
i svinghjulsgaffelen (avhengig 
av størrelse på svinghjul og 
svinghjulsgaffel)

• Snu lagerhuset 180° og flytte det til 
motsatt side

• Legge til eller fjerne avstandsstykker 
mellom lagerhus og gaffel

Snu lagerhuset
• Skru ut skruen   
• Demonter gaffel og hjul
• Snu lagerhuset 180° og monter det 

på motsatt side.
• Monter gaffel og hjul
• Skru til skruen  

Legge til eller fjerne 
avstandshylser
• Demonter gaffel og hjul
• Legg til eller fjern 

avstandsstykker   
• Monter gaffel og hjul

 

De fl este innstillinger kan utføres med brukeren sittende i rullestolen.

Hodestøtte
Hodestøtten reguleres i høyde, dybde 
og vinkel.
• Løsne låsehendlene  , reguler til ønsket 

dybde og vinkel og skru til hendlene
• Løsne låserattet  , hev eller senk 

hodestøtten til ønsket posisjon og skru 
til låserattet igjen

Justering av tippesikring
Juster tippesikringen når du 
har endret setehøyden eller 
tyngdepunktet på stolen.
• Skru ut skruen  . Dra eller skyv 

tippesikringen til riktig horisontal 
posisjon. Sett inn skruene og 
stram til

• Skru ut skruene  . Dra eller 
skyv tippesikringen til riktig 
vertikal posisjon. Sett inn 
skruene og stram til

(Illustrasjonen kan avvike fra 
tippesikringen som er montert på 
rullestolen)

• Puten har innebygde bånd   som 
reguleres for å gi optimal støtte 
for hodet.

Ryggkurvatur
En godt polstret ryggpute gir god 
komfort over tid.  Båndene i ryggen 
kan reguleres slik at rullestolryggen 
former seg for maksimal støtte 
og komfort. Du kommer til 
velcrobåndene ved å løsne ryggtrekket 
på baksiden av ryggen.

 

 

 

Benstøttelengde
Lengden ned til fotplaten kan justeres 
trinnløst. 
• Løsne festeskruen   ca 5 mm 

Juster benstøtten til ønsket lengde 
og stram til skruen igjen

• Benytt måleskalaen som veiledning
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Justering av armlener
Armlenene, som følger ryggen ved 
ryggvinkelregulering, kan justeres i 
høyde, dybde og vinkel, for optimal 
støtte av armene. 
• Juster høyden ved å løsne skruene 

 , hev eller senk armlenet til ønsket 
posisjon og stram til skruen igjen. 
Benytt måleskalaene som veiledning. 

• Juster dybden ved å løsne skruen   
og skyve armlenet til ønsket dybde

Når armlenet er justert til ønsket 
posisjon, kan du flytte klesbeskytteren 
for å unngå åpninger mot hjulet.
• Løsne skruene  , dra/skyv 

klesbeskytteren til ønsket posisjon 
og skru til skruene igjen
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