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IEVADS 
Mēs pateicamies par mūsu uzņēmumam izrādīto uzticību, izvēloties Meyra riteņkrēslu. 
Viss riteņkrēsla aprīkojums nodrošina tā pielāgošanu Jūsu vajadzībām. 
Šis riteņkrēsls ir tehniskais palīglīdzeklis un tā izmantošanai ir nepieciešams iepazīties ar 
tā lietošanas instrukciju. Tam ir nepieciešama regulāra apkope, un nepareizas 
izmantošanas gadījumā tas var radīt bīstamas situācijas. Šī lietošanas instrukcija palīdzēs 
apgūt riteņkrēsla vadību un izvairīties no negadījumiem. 

☞ Ņemiet vērā, ka attēlos redzamais aprīkojums var atšķirties no Jūsu riteņkrēsla 
aprīkojuma. 

Tādēļ šajā lietošanas instrukcijā ir uzskaitīts arī tāds papildus aprīkojums, kas var nebūt 
Jūsu riteņkrēslam. 

SVARĪGA INFORMĀCIJA 
Uzmanību! 

Izlasiet un iegaumējiet informāciju, kas ir lasāma šajos dokumentos, pirms sākt lietot 
riteņkrēslu: 
-šo lietošanas instrukciju 

- drošības un vispārīgās lietošanas instrukciju 

☞ Bērniem un jauniešiem ir jāizlasa šīs lietošanas instrukcijas kopā ar vecākiem, 
pavadoņiem vai atbildīgo personu pirms sākt lietot riteņkrēslu. 

Lietotāji ar redzes traucējumiem var atrast šīs instrukcijas PDF formātā mūsu mājas lapā 
www.meyra.com 

☞ Sazinieties ar Jūsu Meyra riteņkrēslu izplatītāju, kad nepieciešams. 
Tāpat instrukciju var nolasīt priekšā cilvēka ar redzes traucējumiem palīgs, pavadonis vai 
radinieks. 
Papildus informācija par Meyra produktiem ir pieejama mājas lapās: 
www.meyra.com 
www.unihaus.lv 

☞ Sazinieties ar Jūsu Meyra riteņkrēslu izplatītāju, kad nepieciešams. 
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LIETOŠANAS 
NORĀDĪJUMI 
Šis riteņkrēsls ir paredzēts pieaugušajiem 
un jauniešiem. 
Riteņkrēsls ir paredzēts tikai 1 cilvēka 
transportēšanai. To ir aizliegts izmantot 
vairāk kā 1 cilvēkam, kā arī pārvadāt ar to 
citas preces. 
Riteņkrēslu ir jālieto uz līdzenām virsmām, 
piemēram: 
- iekštelpās (dzīvokļos, aprūpes centros) 
- ārtelpās (parkos, uz koplietošanas 

ceļiem) 
- kā pārvietošanās palīglīdzekli ceļojumos 

(autobusos, vilcienos, utt.) 
Riteņkrēsls ir individuāli pielāgojums katra 
cilvēka vajadzībām. 
Riteņkrēsls ir individuāli jāpielāgo pie 
r i t e ņ k r ē s l a a u t o r i z ē t ā p ā r s t ā v j a . 
Pielāgošanas gaitā tiek ņemta braukšanas 
pieredze ar riteņkrēslu, lietotāja fiziskās 
s p ē j a s u n g a l v e n ā r i t e ņ k r ē s l a 
izmantošanas vieta. 
Uzmanību! 

Veiciet riteņkrēsla pielāgošanu tikai 
pie autorizēta riteņkrēslu pārstāvja. 

Nekad nelieciet pirkstus riteņkrēsla 
rāmja atvērumos un caurumos 
(piemēram, kad ir noņemti kā ju 
ba ls t i ) , jo tas var novest p ie 
traumām. 

PIELĀGOŠANA 
Riteņkrēsla autorizētais pārstāvis Jums to 
izsniegs darbam gatavu un atbilstošu 
visām drošības prasībām. 

☞ Piezīme:  
M ē s r e k o m e n d ē j a m r e g u l ā r i 
pārbaud īt riteņkrēslu vai visi tā 
regulējumi atbilst Jūsu vajadzībām, it 
īpaši tas attiecas uz pusaudžiem, 
kam šāda pārbaude jāveic vismaz 
reizi 6 mēnešos. 

☞ Mēs rekomendējam veikt regulāras 
v e s e l ī b a s p ā r b a u d e s , l a i 
pārliecinātos, ka riteņkrēsla lietotājs ir 
spē j īgs piedal ī t ies sat iksmē ar 
riteņkrēslu. 

☞ Riteņkrēsla pielāgošana ir jāveic tikai  
pie autorizēta riteņkrēslu pārstāvja. 
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KOPSKATS 
Kopska tā i r redzamas sva r īgākās 
riteņkrēsla komponentes. 

(1) Stumšanas rokturi 
(2) Muguras balsts 
(3) Sānu mali 
(4) Drošības josta / spilvens 
(5) Kāju balstu aizslēgs 
(6) Kāju atbalsta siksna 
(7) Pēdu balsti 

(8) Stūrējošie riteņi 
(9) Sānu malu aizslēgs 
(10) Piedziņas riteņu noņemšanas poga 
(11) Bremzes 
(12) Piedziņas stīpas 
(13) Piedziņas ritenis 
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BREMZES 
DARBA BREMZES

Riteņkrēsls ir aprīkots ar mehāniskajām 
bremzēm [2] vai trumuļa bremzēm [3]. 
Nospiežot bremzes sviru (1) līdz galam, 
bremzes tiek spēc īgi piespiestas un 
riteņkrēsls vairs nekustas (stāvbremze). 
Uzmanību! 

Mehān iskās bremzes darbo jas 
sliktāk, ja riepu profils ir nolietojies, 
spiediens riepās ir pārāk zems, 
riepas ir slapjas, bremzes  ir kļuvušas 
vaļīgas. 

 

PILNĪGA APSTĀŠANĀS 
Abas bremžu sviras nospiest uz priekšu 
līdz galam (1). 
Uzmanību! 

Ja uz stāva ceļa nospiedīsiet tikai 
vienu bremžu sviru, otrs ritenis 
turpinās griezties un atkarībā no ceļa 
s l īpuma va r no t i k t r i t eņk rēs la 

apgāšanās uz sāniem. 

BREMŽU ATLAIŠANA 
Abas bremžu sviras pavilkt atpakaļ (1). 

Uzmanību! 

Ja bremzes i r bojā tas vai tās 
darbojas neefekt īvi, nekavē joties 
veiciet to remontu pie autorizēta 
pārstāvja vai nomainiet tās. 
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KĀJU DROŠĪBAS JOSTA 
Kāju drošības josta aizsargā pret kāju 
noslīdēšanas no pēdu balstiem. 
Uzmanību! 

Pirms veikt kāju drošības jostas 
regu lēšanu, pā r l i ec in ie t ies , ka 
riteņkrēsls ir droši nobremzēts un tas 
nevar patvaļīgi izkustēties no vietas. 

Drošības josta kājām (1) nodrošina, lai 
kājas nenoslīdētu no kāju balsta. Tā ir 
aplikta ap stiprinājumiem [3] uz kāju balstu 
caurulēm un ar kontaktlentas (velcro) 
palīdzību tās garumu var noregulēt pēc 
nepieciešamības. 
Uzmanību! 

Nebrauciet bez uzliktas drošības 
jostas kājām! 

Lai noņemtu kāju balstus, kāju drošības 
josta ir jānoņem vispirms, lai kāju balstus 
var pagriezt uz ārpusi un noņemt. 
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KĀJU BALSTI 
Riteņkrēsls ir aprīkots ar dalītiem kāju 
balstiem [3]. 

KĀJU BALSTA PACELŠANA 
Pacelti kāju balsti [2] atvieglo iekāpšanu 
u n i z k āp š a n u n o r i t e ņ k r ē s l a n o 
priekšpuses. 
Pirms atlocīt kāju balstus ir jāaktivizē 
stāvbremze – tā krēsls neizkustēsies. 
Noņemiet kāju drošības jostu. 
Noņemiet kājas no kāju balsta. 
Dalītos kāju balstus paceliet augšu, katru 
uz savu pusi [2]. 

KĀJU BALSTA NOLAIŠANA 
Dalītos kāju balstus nolaidiet uz leju [3]. 
U z l i e c i e t kā j u d ro š īb a s j o s t u t a i 
paredzētajā vietā. 

KĀJU BALSTU PAGRIEŠANA UN 
NOŅEMŠANA 
Lai būtu ērtāk iekāpt/izkāpt riteņkrēslā vai 
varē tu tuvāk p iebraukt , p iemē ram, 
izlietnei, kāju balstus ir iespējams pagriezt 
uz āru vai uz iekšu [1] vai tos pilnībā 
noņemt paceļot uz augšu. 

☞ Piezīme:  
Pirms kāju balstu noņemšanas vai 
pagriešanas, noņemiet kāju drošības 
jostu. 

Lai atbloķētu kāju balstu un to varētu 
pagriezt uz sāniem, pavelciet uz augšu 
sviru (3) un grieziet kāju balstu uz āru. 

KĀJU BALSTA UZLIKŠANA 
Lai uzliktu atpakaļ kāju balstus, no sāniem 
ievietojiet tos augšējā caurules atverē un 
grieziet tos uz centrālo pozīciju, līdz izdzirdat 
klikšķi un tie ir droši nostiprināti savā vietā. 
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SĀNU MALAS 
PACEĻAMAS SĀNU MALAS [1] 
Paceļamas un noņemamas [2] sānu malas 
a i z s a r g ā a pģ ē r b u n o p i e d z i ņ a s /
aizmugurējo riteņu spieķiem un ūdens 
šļakatām. Tās ir iespējams pacelt uz 
augšu, la i atv ieglotu izkāpšanu un 
iekāpšanu riteņkrēslā. 
Uzmanību! 

Nebāzt rokas starp riepu un aizsargu 
– roku traumēšanas risks! 
Necelt ratus un nepārnēsāt tos aiz 
sānu malām / roku balstiem. 
Roku elkoņus balstīt uz polsteriem 
(2) vai turēt klēpī rokas, ja ratus stumj 
pavadošā persona. 
Riteņkrēslu drīkst lietot tikai, kad 
sānu malas ir nostiprinātas tiem 
paredzētajās vietās. 

SĀNU MALU NOŅEMŠANA 
Lai noņemtu paceļamās sānu malas,  
pagrieziet uz augšu fiksēšanas pogu (3), 
paceliet sānu malas uz augšu [2] un 
p a g r i e z i e t u z a u g šu a i z m u g u rē j o 
fiksēšanas pogu. Pēc tam celiet tās 
v i rz ienā uz augšu, la i i zņemtu no 
stiprinājumiem. 

SĀNU MALU PACELŠANA 
Lai paceltu sānu malas, pagrieziet uz augšu 
fiksēšanas pogu (3) un celiet sānu malas uz 
augšu [2]. 

SĀNU MALU NOLAIŠANA 
Pēc sānu malu nolaišanas lejā, vienmēr 
p ā r l i e c i n i e t i e s , k a p r i e k š ē j ā s u n 
aizmugurējās fiksēšanas pogas ir pagrieztas 
uz leju un sānu mala droši turās savā vietā. 
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PIEDZIŅAS RITEŅI 
RITEŅU ASIS 
Riteņus [1] bez papi ldus darbar īku 
izmantošanas var uzlikt un noņemt. 
Lai noņemtu riteņus, nospiediet fiksējošo 
pogu (1) riteņa rumbas vidū un noņemiet 
riteni [1]. 
Lai uzliktu riteņus, nospiediet fiksējošo pogu 
(1) riteņa rumbas vidū un uzlieciet riteni [1]. 
Uzmanību! 

Pēc riteņa uzlikšanas fiksējošajai pogai 
(2) jābūt par dažiem milimetriem 
izvirzītai no riteņa uzgriežņa, lai ritenis ir 
droši nofiksēts.  
Fiksējošā tapa ir jāuztur tīra. Ja tā 
nosmērējas ar smiltīm vai zemi, vai, ja 
tā apledo, tā var nefunkcionēt kā 
pienākas.  
Pēc katras montāžas pārbaud īt 
fiksāciju, pavelkot riteni! 
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PRETAPGĀŠANĀS 
RITEŅI 
Pretapgāšanās riteņi (2) var tikt ievietoti 
riteņkrēsla aizmugurē rāmja apakšā [1] 

PRETAPGĀŠANĀS RITEŅU 
PIEVIENOŠANA UN NOŅEMŠANA 
Lai pievienotu pretapgāšanās riteņus, 
nospiediet uz tiem esošo pogu (2) un 
ievietojiet riteņkrēsla rāmja apakšē jā, 
aizmugurējā trubā. Novietojiet tos pozīcijā ar 
ritenīšiem uz leju un nofiksējiet tos. Tie 
atrodas drošā, fiksētā pozīcijā, kad poga ir 
redzama ārā no rāmja tai paredzētajā 
caurumā. 
Lai noņemtu pretapgāšanās riteņus, 
nospiediet to fiksējošo pogu (2) un izvelciet 
tos ārā. 
Uzmanību! 

Noteiktās situācijās pretapgāšanās 
riteņi nenodrošina aizsardzību pret 
apgāšanos. 
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DROŠĪBAS JOSTA 
Droš ības josta i r p iest ipr inā ta p ie 
riteņkrēsla no ārpuses pie muguras balsta 
rāmja. Tā stabilizē riteņkrēsla lietotāju 
drošā sēdpozīcijā un aizsargā pret nejaušu 
izkrišanu / izslīdēšanu no riteņkrēsla.  

☞ Drošības jostas nomaiņu var veikt 
tikai autorizēts riteņkrēsla ražotāja 
pārstāvis. 

Uzmanību! 
Šī drošības josta nav da ļa no 
riteņkrēsla nostiprināšanas sistēmas 
motorizētos transporta līdzekļos. Tā 
nevar t ikt izmantota riteņkrēsla 
n o s t i p r i n ā š a n a i m o t o r i z ē t o s 
transporta līdzekļos. 

Droš ības josta var t ik t noregu lē ta 
nepieciešamajā garumā, lai tā nebūtu par 
ciešu un vienlaic īgi stabi l i noturētu 
riteņkrēsla lietotāju. 
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TRANSPORTS 
MOTORIZĒTOS 
TRANSPORTA 
LĪDZEKĻOS 
Lai noskaidrotu vai Jūsu riteņkrēsls ir 
apstiprināts izmantošanai motorizētos 
transporta l īdzek ļos, lūdzu, apskatiet 
riteņkrēsla identifikācijas plāksni (uzlīmi). 
Uzmanību! 

Ņem ie t vē rā , ka neo rģ i nā l a i s 
apr īkojums, kas uzstād īts Jūsu 
riteņkrēslam nav apstiprināts šī 
riteņkrēsla izmantošanai motorizētos 
transporta līdzekļos. 

RITEŅKRĒSLA NOSTIPRINĀŠANA 
Riteņkrēslu drīkst nostiprināt transporta 
līdzeklī tikai izmantojot 4 stiprinājuma 
punktus (1) un (2). 
Stiprinājuma punkti ir atzīmēti ar uzlīmi (3). 

APKOPES 
Vienmēr veiciet regulāru riteņkrēsla apkopi 
un tīrīšanu, lai paildzinātu tā kalpošanas 
mūžu un saglabātu to labā darba kārtībā. 

APKOPES 
Šī apkopju tabula sniedz priekšstatu par 
n e p i e c i e š a m a j ām a p k o p ēm J ū s u 
riteņkrēslam. 

☞ Šī tabula nesniedz informāciju par 
darba apjomu, kas nepieciešams, lai 
veiktu konkrētās darbības. 
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APKOPJU TABULA
KAD KAS JĀDARA PIEZĪMES
Pirms sākat 
braukt

Pārbaudīt bremžu darbību 
Nospiest bremžu sviru līdz 
galam. Vadošajiem riteņiem 
jābūt nekustīgiem. Ja tā nav, 
bremzes jāremontē pie 
riteņkrēslu autorizēta 
pārstāvja.

Pārbaudi veiciet pats vai ar 
kādu palīgu.

Ja bremžu sviras kustībā 
parādās arvien lielāks 
brīvgājiens, lūdziet palīdzību 
darbnīcā.

Pārbaudīt bremžu 
nolietojumu 
Pakustināt bremžu sviru uz 
sāniem

Pārbaudi veiciet pats vai ar 
kādu palīgu.

Pārbaudīt gaisa spiedienu 
riepās

Pārbaudi veiciet pats vai ar 
kādu palīgu. Lietojiet 
spiediena mērierīci, bet, ja 
tādas nav, spiedienu var 
pārbaudīt, uzspiežot ar īkšķi 
(skat. Drošības noteikumus) 
vai līdzīgu.

Pārbaudīt riepu profilu Pats pārbaudiet vizuāli.

Ja profils nodilis vai riepa 
bojāta, meklējiet palīdzību pie 
riteņkrēslu autorizēta 
pārstāvja.Pārbaudīt muguras balstu 

Pārbaudīt rāmja trubas vai 
tās nav bojātas

Pārbaudi veiciet pats vai ar 
kādu palīgu.

Ja ir redzamas deformācijas 
vai plaisas, nekavējoties 
sazinieties ar riteņkrēslu 
autorizēto pārstāvi.

Pārbaudiet atstarotājus Pārbaudi veiciet pats vai ar 
kādu palīgu.

Reizi 8 nedēļās  
(atkarībā no 
lietošanas 
biežuma)

Ieeļļot krēsla daļas: 
-	šķērveida mehānismu

-	kustīgās daļas

-	bremžu sviras stiprinājumu

-	riteņu asis


Pārbaudīt, vai skrūves nav 
atskrūvējušās

Pārbaudi veiciet pats vai ar 
kādu palīgu.

Pirms ieeļļošanas notīriet no 
savienojumiem vecās eļļas un 
netīrumu paliekas.

Uzmanieties, lai eļļošanas 
laikā nenotraipās drēbes.


Pārbaudi veiciet pats vai ar 
kādu palīgu.

Reizi pusgadā 
(atkarībā no 
lietošanas 
biežuma)

Pārbaudīt: 
-	tīrību

-	vispārējo stāvokli

-	stūrējošo riteņu funkcijas

Skat. nodaļu par apkopi.

Skat. nodaļu par uzturēšanu.

Ja riteņi griežas smagi, Jums 
vai palīgam jānoņem riteņi un 
jāiztīra rumba (skat. nodaļu 
par stūrējošajiem riteņiem).
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GAISA SPIEDIENS RIEPĀS 
Maksimālās un minimālās spiediena vērtības ir norādītas uz riepas sāniem (ja tās ir 
pneimatiskās riepas): 
Aizmugurējais ritenis: 
Standarta = 3,0 - 4,0 bar (44 - 58 psi) 
Ultra-light vieglās riepas = 6,0 bar (87 psi) 
Augstspiediena = 8,0 bar (116 psi) 
Jebkurā gadījumā pievērsiet uzmanību norādei par maksimālo pieļaujamo spiedienu, kas 
atrodama uz riepas. 

MAKSIMĀLĀ SVARA IZTURĪBA 
Maks. svara izturība (MSI) =  lietotāja reālais svars + bagāžas vai papildus aprīkojuma 
svars, t.i., riteņkrēsla lietotājs kopā ar bagāžu kopā nedrīkst svērt vairāk kā norādītā MSI 
– 130 kg. 
Ja MSI robeža ir pārsniegta, tad attiecīgi jāsamazina bagāžas vai aprīkojuma svars. 
Ja tas nav iespējams, tad Jums nepieciešams pastiprināti aprīkots vai arī cits riteņkrēsla 
modelis.  
Šādā gadījumā sazinieties ar Meyra pārstāvjiem Latvijā. 
Uzmanību! 

Ja tiek izmantots kāds papildus aprīkojums vai pārvadāta kāda krava, līdz ar to 
samazinās pieļaujamais lietotāja svars. 
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UZ RITEŅKRĒSLA ESOŠO UZLĪMJU 
SKAIDROJUMS 
(Simboli atbilst Eiropas Savienības vienotajiem standartiem) 
	  
	 Mazgāt saudzīgā režīmā, nepārsniedzot temperatūru (°C), kas 	 	
	 norādīta uz uzlīmes. 

	 Mazgāt normālā režīmā, nepārsniedzot temperatūru (°C), kas 	 	
	 norādīta uz uzlīmes. 

	 Neizmantot balinātāju. 

	 Neizmantot žāvētāju. 

	 Negludināt. 

	 Nemazgāt ķīmiskajā tīrītavā. 
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Uzmanību! 

	 Izlasiet lietošanas instrukciju un citus pievienotos 	 	
	 dokumentus, kuros aprakstīta riteņkrēsla lietošana. 

	 Neceliet riteņkrēslu aiz sānu malām un kāju balstiem! 

	 Uzmanību! 
	 Noregulējiet bremzes. 

	 Uzmanību! 
	 Apgāšanās risks slīpumos, īpaši ar īsas riteņu bāzes 		
	 riteņkrēsliem. 

	 Stiprināšanas punkti riteņkrēsla nostiprināšanai 	 	
	 transportēšanas laikā. 

	 Šis riteņkrēsls nav paredzēts kā sēdvieta motorizētā 		
	 transporta līdzeklī. 
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	 Ražotājs 

	 Pasūtījuma numurs 

	 Šasijas numurs 

	 Ražošanas datums (gads - kalendārā nedēļa) 

	 Maksimāli atļautais cilvēka svars 

	 Maksimāli atļautais kopējais svars 

	 Maksimāli atļautais svars uz priekšējiem un aizmugurējiem 	 	
	 riteņiem 

	 Maksimāli atļautais slīpums braucot kalnā uz augšu 

	 Maksimāli atļautais slīpums braucot no kalna lejā 

	 Maksimālais ātrums 

	 Šis riteņkrēsls ir paredzēts kā sēdvieta motorizētā transporta 	
	 līdzeklī 

	 Šis riteņkrēsls nav paredzēts kā sēdvieta motorizētā transporta 
	 līdzeklī 
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GARANTIJA 
Atbilstoši mūsu piegādes un apmaksas noteikumiem mēs savai produkcijai dodam 2 
gadu garantiju iekārtas ekspluatācijai. Mēs paturam tiesības izdarīt tehniskas izmaiņas. 
Gadījumā ja Jums rodas pretenzijas attiecībā uz iekārtu vai tās daļām, kopā ar Jūsu 
pamatojumu atsūtiet arī GARANTIJAS TALONU. 
Neaizmirstiet norādīt modeļa nosaukumu, šasijas Nr., piegādes dokumenta Nr., piegādes 
datumu un pārdevēja vārdu. 
• Modeļa Nr. un rāmja Nr. Jūs varat atrast uz plāksnītes zem sēdvirsmas uz vienas no 

riteņkrēsla rāmja krusta trubām. 
Priekšnoteikums garantijas saņemšanai ir riteņkrēsla lietošana atbilstoši lietošanas 
noteikumiem un mērķim, oriģinālo rezerves daļu lietošana, kā arī regulāra ratu kopšana un 
pārbaude saskaņā ar kopšanas un pārbaužu grafiku. 
Garantija neattiecas uz: 
• rāmja virsmas bojājumiem – skrāpējumi, iesitumi, locījumi un citi mehāniski bojājumi; 
• priekšējo un aizmugurējo riteņu riepām (dabīgais nodilums): 
• bojājumiem, kas radušies no vaļīgām skrūvēm un uzgriežņiem; 
• bojājumiem, kas radušies no vaļīgiem stiprinājumu urbumiem pēc biežiem montāžas 

darbiem. 
• bojājumiem, kas radušies nepareizas riteņkrēsla izmantošanas dēļ. 
Tāpat garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies mēģinot patvaļīgi veikt remonta 
un apkopes darbus, nepareizi veiktas apkopes darbu rezultātā, kā arī mazgājot ar 
augstspiediena ūdens iekārtām. 
Uzmanību! 

Lietošanas pamācības neievērošana, nepareizi veikti apkopes darbi, kā arī 
nesankcionētas tehniskas izmaiņas un papildinājumi (pievienojumi) bez firmas Meyra 
piekrišanas pārtrauc garantiju un ražotāja atbildību.  
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GARANTIJAS TALONS 
 

 

Autorizētais dīleris un izplatītājs Latvijā: SIA "UniHaus"  
Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039; tālr. 29411026;  
e-pasts: unihaus@unihaus.lv; mājas lapa: www.unihaus.lv. 

GARANTIJAS TALONS 

Modelis:	 Preču pavadzīmes Nr.:


Šasijas numurs:	 Piegādes datums:


Pārdevējs:

SIA "UniHaus"

Kr. Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013

tālr. 29411026

e-pasts: unihaus@unihaus.lv

mājas lapa: www.unihaus.lv
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Jūsu riteņkrēsla piegādātājs 

SIA "UniHaus" 

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039 
tālr. 29411026 
e-pasts: unihaus@unihaus.lv 
mājas lapa: www.unihaus.lv 

 

MEYRA 205 345 000 (Status: 2017-07) All technical modi cations reserved. Translated operating manual. 
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