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IZMANTOTO SIMBOLU 
NOZĪME
Drošības norādījumi ar krāsainu fonu ir jā-
ievēro obligāti!

 ☞ Šis simbols apzīmē norādes un ieteiku-
mus.

[ ] Norāde uz attēla numuru.

( ) Norāde uz funkcionālo elementu attēlā.

IEVADS
Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas iz-
lasiet un ņemiet vērā šo instrukciju. 

Bērniem un jauniešiem šī instrukcija pirms 
pirmās braukšanas reizes jāizlasa kopā ar 
vecākiem vai uzraugošo/pavadošo perso-
nu.

Šīs lietošanas instrukcijas mērķis ir palīdzēt 
jums apgūt elektriskā ratiņkrēsla lietošanas 
principus, kā arī izvairīties no negadījumiem.

 ☞ Attēlā redzamie aprīkojuma varianti var 
atšķirties no jūsu modeļa.

Tāpēc instrukcijā ir iekļautas arī nodaļas par 
ratiņkrēsliem ar papildiespējām, kas uz jūsu 
ratiņkrēslu, iespējams, neattiecas. Saraksts 
ar pieejamajām papildiespējām un piede-
rumiem ir iekļauts jūsu elektriskā ratiņkrēsla 
pasūtījumu veidlapā.

Lietotājiem ar redzes traucējumiem PDF for-
māta datnes kopā ar papildu informāciju par 
mūsu produktiem ir pieejamas mūsu inter-
neta vietnē:

< www.meyra.com >.
 ☞ Vajadzības gadījumā vērsieties pie sava 

izplatītāja.

Lietotāji ar redzes traucējumiem var lūgt 
asistentu, lai tas instrukcijas viņam nolasa 
priekšā.

Regulāri sekojiet līdzi informācijai par mūsu 
izstrādājumu drošumu un iespējamajām 

atsaukšanas akcijām < Information center > 
(Informācijas centrā) mūsu interneta vietnē:
< www.meyra.com >.

Mēs esam izstrādājuši elektrisko ratiņkrēslu, 
kas atbilst medicīnas izstrādājumiem noteik-
tajām tehniskām prasībām un likuma nor-
mām. Lai paziņotu par nopietnu incidentu, 
kuru tomēr nav iespējams pilnībā izslēgt, 
rakstiet e-pastu uz adresi < info@meyra.de > 
un informējiet par to savas valsts atbildīgo 
iestādi.

MODEĻU SARAKSTS
Šī lietošanas instrukcija attiecas uz šādiem 
modeļiem:

Modelis 1.610, iCHAIR MC1 LIGHT

INDIKĀCIJAS/
KONTRINDIKĀCIJAS
Ja elektriskā ratiņkrēsla lietošanas laikā 
novērojat alerģiskas reakcijas, ādas apsār-
tumu un/vai saspiedumu vietas, nekavē-
joties dodieties pie ārsta.

Lai izvairītos no kontaktalerģijas, iesakām 
elektrisko ratiņkrēslu lietot tikai tad, kad 
esat uzģērbis apģērbu.

Jūsu elektriskā ratiņkrēsla funkciju daudzvei-
dība ļauj to izmantot lietotājiem ar ievēroja-
miem un pilnīgiem pārvietošanās/iešanas 
ierobežojumiem un strukturāliem un/vai 
funkcionāliem apakšējo ekstremitāšu bo-
jājumiem (tostarp amputāciju, sekām pēc 
traumu gūšanas, muskuloskeletāliem/neiro-
muskuloskeletāliem kustību traucējumiem 
u.c.), kurus ir izraisījuši, piemēram, šādi fak-
tori: 

 – paralīze,
 – zaudēti ķermeņa locekļi (kājas/-u ampu-

tācija),
 – ķermeņa locekļu bojājumi/deformācija,
 – locītavu kontraktūras/bojājumi,
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 – citas slimības.

Individuālās aprūpes gadījumā jāņem vērā 
arī personas ar invaliditāti fiziskais un psihis-
kais stāvoklis, vecums, kā arī dzīves apstākļi 
un privātā sfēra.

Atsevišķos gadījumos katru aprūpi vajadzē-
tu pārbaudīt un izmēģināt kvalificētai per-
sonai (medicīnas ierīču konsultantam, kon-
sultantam rehabilitācijas jautājumos), kā arī 
to pielāgot individuālajiem funkciju traucē-
jumiem, kurus izraisa konkrētie slimības sin-
dromi. Tas ietver arī to, ka personas, kurām 
ir kontrindikāciju sadaļā minētie veselības 
traucējumi, katrā atsevišķajā situācijā ar atzi-
numu var apliecināt savas kognitīvās, morā-
lās un fiziskās spējas lietot kādu no modeļu 
sarakstā minētajiem ratiņkrēsla modeļiem.
Elektrisko ratiņkrēslu nedrīkst izmantot šā-
dos gadījumos:

 – lietotājam ir diagnosticēti apziņas iero-
bežojumi un mentālā retardācija, kad 
patstāvīga elektriskā ratiņkrēsla lietoša-
na nav pieļaujama; 

 – lietotājam ir redzes traucējumi, kurus 
nav iespējams novērst ar redzes korekci-
jas līdzekļiem vai citiem palīglīdzekļiem, 
un kuri rada ierobežojumus ikdienā;

 – lietotājs atrodas tādu zāļu ietekmē, kuru 
lietošanai ir negatīvas sekas (jākonsultē-
jas ar ārstu vai farmaceitu);

 – pastāv apstākļi, kas nepieļauj patstāvīgu 
vadības ierīces lietošanu;

 – lietotājam ir nopietni līdzsvara un/vai 
uztveres traucējumi;

 – lietotājs nespēj sēdēt.
 ☞ Par šiem un citiem iespējamajiem 

riskiem saistībā ar elektrisko ratiņ-
krēslu jautājiet savam ārstam, tera-
peitam vai izplatītājam.

SAŅEMŠANA
Visiem produktiem mūsu rūpnīcā tiek veikta 
pārbaude, pārliecinoties, ka tiem nav nekā-
du defektu, un tie tiek iepakoti īpašā kartona 
iepakojumā.

 ☞ Tomēr mēs lūdzam jūs uzreiz pēc elek-
triskā ratiņkrēsla saņemšanas – vislabāk 
piegādi veikušās personas klātbūtnē – 
pārbaudīt, vai transportēšanas laikā ra-
tiņkrēslā nav radušies bojājumi.

 ☞ Elektriskā ratiņkrēsla iepakojumu ietei-
cams uzglabāt gadījumam, ja vēlāk ras-
tos nepieciešamība to transportēt uz 
citu vietu.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS
Elektriskais ratiņkrēsls ir paredzēts personu 
patstāvīgas pārvietošanās spēju uzlabošanai 
iekštelpās un ārpus tām.
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LIETOŠANA
Nelietojiet elektrisko ratiņkrēslu, ja tam 
nav uzmontēti kāju balsti un roku balstu 
bloki!

Elektriskais ratiņkrēsls ir paredzēts vienī-
gi vienas sēdošas personas ar invaliditāti 
pārvietošanai. – Jebkura cita vilkšanas vai 
transportēšanas radīta slodze neatbilst ra-
tiņkrēsla lietošanas mērķim.

Elektriskais ratiņkrēsls ir izmantojams uz lī-
dzenas un cietas pamatnes, un to var lietot 
šādi:

 – iekštelpās (piem., dzīvokļos, dienas ap-
rūpes centros);

 – ārpus telpām (piem, uz cieta seguma 
celiņiem parkos).

 – Nekad nepakļaujiet elektrisko ratiņkrēs-
lu ekstremālas temperatūras un kaitīgu 
apkārtējās vides faktoru, piemēram, 
saules starojuma, ekstremāla aukstuma, 
sāli saturoša ūdens, iedarbībai.

 – Smiltis un cita veida netīrumu cietās da-
ļiņas var iekļūt ratiņkrēsla kustīgajās da-
ļās un padarīt tās darboties nespējīgas.

Elektrisko ratiņkrēslu daudzējādā ziņā iespē-
jams pielāgot lietotāja individuālajiem ķer-
meņa izmēriem.

Konkrētajā valstī spēkā esošās tiesību nor-
mas var paredzēt, ka ratiņkrēsla pārvadāšana 
autobusos un pasažieru vilcienos ir aizliegta.

 ☞ Saistībā ar iespējamiem ierobežojumiem 
vērsieties pēc informācijas attiecīgajā 
pasažieru pārvadāšanas uzņēmumā.

 ☞ Pirms dodaties ceļojumā ar lidmašīnu, 
pie savas lidsabiedrības noskaidrojiet, 
kādi ir specifiskie transportēšanas no-
teikumi attiecībā uz ratiņkrēsla pārvadā-
šanu ar gaisa transportu, kas ir jāievēro 
gan jūsu mītnes zemē, gan valstī, uz kuru 
plānojat doties atvaļinājumā.

Lietojiet elektrisko ratiņkrēslu tikai atbilstoši 
nodaļā Tehniskie dati 50. lpp.norādītajām 
specifikācijām un robežvērtībām.

PIELĀGOŠANA
Pielāgošanas, iestatīšanas vai remonta 
darbus atļauts veikt vienīgi pie izplatītāja.

Elektrisko ratiņkrēslu ir iespējams pielāgot 
lietotāja individuālajiem ķermeņa izmēriem. 
Pirms pirmās lietošanas reizes jūsu izplatītā-
jam vajadzētu veikt ratiņkrēsla pielāgojumus 
un apmācīt jūs elektriskā ratiņkrēsla lietoša-
nā un funkciju izmantošanā. Veicot pielāgo-
jumus, tiek ņemta vērā elektriskā ratiņkrēsla 
lietotāja pārvietošanās pieredze ar ratiņkrēs-
lu, ķermeņa parametri un vieta, kurā elektris-
kais ratiņkrēsls pārsvarā tiks izmantots. Pirms 
pirmās lietošanas reizes pārbaudiet, vai jūsu 
elektriskais ratiņkrēsls darbojas.

Ja jūsu elektriskā ratiņkrēsla izplatītājs ratiņ-
krēslā veic būtiskas izmaiņas, to pārveido/
apstrādā, neizmantojot oriģinālās rezerves 
daļas, tas nozīmē, ka jūsu elektriskais ratiņ-
krēsls jauna tiek laists tirgū. Šāda izplatītāja 
rīcība savukārt nosaka, ka viņam ir jāveic at-
kārtoti ratiņkrēsla atbilstības novērtējumi un 
pārbaudes.

 ☞ Iesakām elektrisko ratiņkrēslu regulāri 
pārbaudīt, lai nodrošinātu optimālu tā 
kalpošanu ilgā laika periodā arī tad, ja 
tiek konstatētas izmaiņas ratiņkrēsla lie-
totāja slimības sindromos/invaliditātes 
izpausmēs. Ratiņkrēsla pielāgošanu ik 
pēc 6 mēnešiem ieteicams veikt jo īpaši 
pusaudžiem.

 ☞ Iesakām veikt regulāras veselības pār-
baudes pie ārsta, lai pārbaudītu, vai ra-
tiņkrēsla lietotājs spēj ņemt aktīvu dalību 
ceļu satiksmē.
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KOMBINĒŠANA AR CITU RA-
ŽOTĀJU IZSTRĀDĀJUMIEM
Jūsu elektriskā ratiņkrēsla aprīkošana ar jeb-
kādiem komponentiem, kuru piegādi nav 
veicis mūsu uzņēmums, pamatā ir uzskatā-
ma par izmaiņu veikšanu jūsu elektriskajā 
ratiņkrēslā. Noskaidrojiet pie mums, vai mēs 
esam snieguši derīgu kombinēšanas atļauju 
attiecībā uz citu ražotāju komponentu iz-
mantošanu jūsu ratiņkrēslā.

ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA
Elektriskais ratiņkrēsls ir piemērots atkārto-
tai izmantošanai. Pateicoties elektriskā ra-
tiņkrēsla modulārajai sistēmai, to iespējams 
pielāgot lietotājiem ar atšķirīgu invaliditāti 
un ķermeņa izmēriem. Pirms katras atkārto-
tas izmantošanas elektriskajam ratiņkrēslam 
jāveic visaptveroša pārbaude.

 ☞ Higiēnas pasākumi, kurus nepieciešams 
veikt pirms ratiņkrēsla atkārtotas izman-
tošanas, ir veicami saskaņā ar apstiprinā-
tu higiēnas pasākumu plānu, iekļaujot 
tajā arī dezinfekciju.

Izplatītājiem paredzētajā servisa instrukcijā ir 
sniegta informācija par jūsu elektriskā ratiņ-
krēsla atkārtotas izmantošanas iespējām un 
biežumu.

KALPOŠANAS LAIKS

Ja produkts tiek lietots atbilstoši paredzēta-
jam mērķim un tiek ievēroti visi priekšraksti 
saistībā ar apkopes un servisa veikšanu, pro-
dukta sagaidāmais vidējais kalpošanas laiks 
ir 5 gadi. Jūsu produkta kalpošanas laiks ir at-
karīgs gan no tā lietošanas biežuma, gan arī 
no vides, kurā tas tiek izmantots, kā arī kop-
šanas. Izmantojot rezerves daļas, produkta 
kalpošanas laiku iespējams pagarināt. Rezer-
ves daļas vairumā gadījumu ir pieejamas vēl 
5 gadus pēc produkta ražošanas beigām.

 ☞ Norādītais kalpošanas laiks neietver sevī 
papildu garantiju.

PAMATPOZĪCIJA
Kritumos, kāpumos un pāri šķēršļiem 
braukt tikai sēdekļa augstuma regulēša-
nas ierīces, muguras slīpuma un sēdekļa 
slīpuma pamatpozīcijā. – Apgāšanās risks!

Ar pamatpozīciju ir domāts stāvoklis, kurā
 – muguras slīpums ir noregulēts vertikālā 

pozīcijā;
 – sēdekļa slīpums ir noregulēts horizon-

tālā pozīcijā (tomēr nepārsniedzot 10°).
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PĀRSKATS

Modelis 1.610

Pārskats sniedz informāciju par elektriskā 
ratiņkrēsla galvenajiem komponentiem un 
vadības ietaisēm.

Poz. Nosaukums

(1) Muguras atzveltne

(2) Rokas balsts

(3) Polsterēta sēdvirsma

(4) Kājas balsts

(5) Ikru atbalsta siksna

(6) Pēdu paliktnis

(7) Vadāmais ritenis

(8) Dzenošais ritenis

(9) Manevrēšanas rokturis

(10) Vadības modulis

(11) Priekšējais apgaismojums

(12) Braukšanas/stumšanas režīma pārslēg-
šana

(13) Balsta ritenītis

(14) Bateriju kaste

(15) Aizmugurējais apgaismojums

(16) Tehnisko datu plāksnīte
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ELEKTRISKĀ RATIŅKRĒSLA 
LIETOŠANA

Elektriskā ratiņkrēsla nodrošinā-
šana pret ripošanu

Elektriskais ratiņkrēsls pret ripošanu jānodro-
šina šādi:

1. Braukšanas/stumšanas režīma pārslēg-
šanas sviru abās pusēs pacelt uz augšu 
braukšanas režīmā.

2. Izslēgt vadības moduli.

Darbības pārbaude

Pirms katra brauciena jāpārbauda, vai elek-
triskais ratiņkrēsls darbojas un ir drošs lieto-
šanai.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Pārbaudes 
pirms braukšanas uzsākšanas 15. lpp..

Braukšana

Braukšanas ātrumu un virzienu brauciena 
laikā nosakāt jūs pats, pārvirzot vadības sviru 
(braukšanas un stūrēšanas sviru), kā arī ies-
tatot maksimālo elektriskā ratiņkrēsla beigu 
ātrumu.

BREMZĒŠANA
Nobremzējiet elektrisko ratiņkrēslu uzma-
nīgi, veicot bremzēšanu jau priekšlaicīgi. 
Tas jo īpaši ir attiecināms uz tuvošanos cil-
vēkiem un braukšanu kritumos!

Darba bremze

Motori darbojas uz elektrību kā darba brem-
ze, laideni un vienmērīgi bremzējot elektris-
ko ratiņkrēslu līdz pilnīgam tā apstāšanās 
brīdim.

Ratiņkrēsla nobremzēšana

Lai laideni nobremzētu ratiņkrēslu, vadības 
sviru (stūrēšanas un braukšanas sviru) lēni 
pārvirzīt atpakaļ sākuma pozīcijā (nulles po-
zīcijā).

 ☞ Elektriskais ratiņkrēsls momentāni apstā-
jas pēc vadības sviras atlaišanas.

Stāvbremze

Stāvbremzes iedarbojas tikai tad, kad abu 
piedziņu braukšanas/stumšanas režīma pār-
slēgšanas svira ir novietota braukšanas re-
žīmā. Tās deaktivizējas automātiski, uzsākot 
braukšanu.
Ar roku stāvbremzes tiek atlaistas, abu pie-
dziņu braukšanas/bīdīšanas režīma pārslēg-
šanas sviru novietojot stumšanas režīmā.
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Bremžu aktivizēšana

Bremzēm esot aktivizētām, elektriskais ra-
tiņkrēsls nedrīkst būt pārvietojams stum-
šus.

Lai bremzes aktivizētu, braukšanas/stumša-
nas režīma pārslēgšanas sviru abās pusēs 
līdz galam pacelt uz augšu braukšanas režī-
mā [1].

 ☞ Pārslēgšanas sviru paredzēts darbināt 
pavadošajai personai.

Bremžu atlaišana

Iesēsties ratiņkrēslā vai pārsēsties no tā 
uz citu sēdvirsmu drīkst tikai tad, ja tas ir 
izslēgts un braukšanas/stumšanas režīma 
pārslēgšanas svira abās pusēs ir novietota 
braukšanas režīmā!

Pretējā gadījumā nejauša vadības sviras 
(braukšanas un stūrēšanas svira) aizskarša-
na var iniciēt nekontrolētu ratiņkrēsla kus-
tības sākšanos! – Negadījuma risks!

Lai bremzes atlaistu, braukšanas/stumšanas 
režīma pārslēgšanas sviru abās pusēs līdz 
galam nolaist uz leju stumšanas režīmā [2].

 ☞ Pārslēgšanas sviru paredzēts darbināt 
pavadošajai personai.
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Braukšanas/stumšanas režīms

Elektrisko ratiņkrēslu stumšanas režīmā 
pārslēgt vai stumt tikai tad, ja nepiecie-
šams veikt manevrus vai ārkārtas gadīju-
mos, bet nedarīt to kritumos/kāpumos.

 ☞ Stumšanas režīmā elektromagnētiskās 
bremzes ir izslēgtas.
– Elektrisko ratiņkrēslu iespējams no-
bremzēt tikai tad, ja to pārslēdz brauk-
šanas režīmā.

 ☞ Lai veiktu manevrus ar elektrisko ratiņ-
krēslu, satvert muguras atzveltnes ma-
nevrēšanas rokturi.

Stumšanas režīma aktivizēšana

1. Izslēgt vadības moduli, pretējā gadīju-
mā stumšana būs apgrūtināta.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā lietošanas instruk-
ciju < Vadības modulis >.

2. Atlaist bremzes [1].

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Bremžu 
atlaišana 12. lpp..

Tagad elektrisko ratiņkrēslu var pārvietot 
stumšus.

Braukšanas režīma aktivizēšana

1. Nofiksēt bremzes [2].

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Bremžu 
aktivizēšana 12. lpp..

2. Vadības moduļa ieslēgšana.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā lietošanas ins-
trukciju < Vadības modulis >.

Tagad elektriskais ratiņkrēsls ir sagatavots 
braukšanai.
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RATIŅKRĒSLA SAGATAVO-
ŠANA BRAUKŠANAI

Lai elektrisko ratiņkrēslu sagatavotu brauk-
šanai, norādītajā secībā jāveic tālāk minētās 
darbības.

 ☞ Pirms pirmā brauciena, izmantojot vadī-
bas moduli, uzlādēt piedziņas baterijas.

1. Braukšanas režīma ieslēgšana

Piedziņas motorus pārslēgt braukšanas režī-
mā [1]. – Šai nolūkā nofiksēt bremzes.

 ☞ Ņemt vērā nodaļu Bremžu aktivizēša-
na 12. lpp..

2. Bateriju drošinātāja/galvenā drošinātāja 
stabilitātes pārbaude

 ☞ Bateriju/galvenās strāvas plakana-
jam drošinātājam (2) jābūt stingri 
nofiksētam drošinātāja turētājā.
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3. Vadības moduļa pārbaude

Maksimālā izvilkšanas pozīcija ir sasniegta 
brīdī, kad ir redzama atzīme uz vadības 
moduļa balsta caurules.

 ☞ Vadības modulis jānovieto pozīcijā, 
no kuras elektrisko ratiņkrēslu būtu 
iespējams vadīt ērti un droši.

 ☞ Vadības moduļa attālumu līdz rokas 
paliktnim iespējams noregulēt pēc 
tam, kad ir atskrūvēta spailes skrūve 
(3).

4. Pēc noregulēšanas spailes skrūvi atkal 
stingri aizskrūvēt.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā arī nodaļu Va-
dības moduļa pozicionēšana 17. 
lpp..

5. Vadības moduļa ieslēgšana

 ☞ Vadības moduļa vadības pultī no-
spiest ieslēgšanas/izslēgšanas taus-
tiņu (4).

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā lietošanas ins-
trukciju < Vadības modulis >.

Pārbaudes pirms braukšanas 
uzsākšanas

Pirms braukšanas uzsākšanas ieteicams pār-
baudīt:

 ☞ bateriju uzlādes stāvokli;
 ☞ iepriekš iestatāmā maksimālā braukša-

nas ātruma iestatīto vērtību.
 – Šai nolūkā ņemt vērā lietošanas instruk-

ciju Vadības modulis.
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Bateriju lādēšana

Nespraudiet lādēšanas ligzdā citus priekš-
metus, kā vienīgi bateriju lādēšanas kon-
taktspraudni. – Īsslēguma risks!

Bateriju uzlādi veiciet tikai labi vēdināmās 
un sausās telpās.

Aizsargājiet bateriju lādētāju no karstuma, 
mitruma, piloša ūdens un ūdens šļakatām, 
kā arī no grūdienu iedarbības, jo lādētājā 
pienāk elektrotīkla spriegums. – Īsslēgu-
mu risks un draudi dzīvībai!

Lādēšanas laikā nodrošiniet lādētājam 
labu ventilāciju (neapklājiet to), lai nova-
dītu rodošos siltumu. – Pastāv ugunsbīs-
tamība!

Lai veiktu lādēšanu, novietojiet bateriju lā-
dētāju uz cietas pamatnes.

Lai veiktu lādēšanu, nenovietojiet bateriju 
lādētāju uz elektriskā ratiņkrēsla sēdekļa.

Darbojoties ar kabeļiem un elektroierī-
cēm, izvairieties no smēķēšanas, atklātas 
uguns un novērsiet dzirksteļošanu. Lādē-
šanas laikā rodošās iespējamās gāzes ir 
eksplozīvas.

Novērsiet dzirksteļu veidošanos, ko rada 
statiskā elektrība (piemēram, ko izraisa 
sintētiski grīdas klājumi).

 ☞ Lai veiktu bateriju uzlādi, ņemt vērā ba-
teriju lādētāja lietošanas instrukciju.

1. Nodrošināt elektrisko ratiņkrēslu pret 
ripošanu.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Elek-
triskā ratiņkrēsla nodrošināšana pret 
ripošanu 11. lpp..

2. Lādētāja kontaktspraudni iespraust va-
dības moduļa bateriju lādēšanas ligzdā 
(1).

3. Ieslēgt bateriju lādētāju un bateriju lā-
dētāja tīkla kontaktspraudni iespraust 
atbilstošajā kontaktligzdā.

 ☞ Uzlāde ir sākta.
 ☞ Uzlāde notiek tikai ar darbā kārtībā 

esošu bateriju/galveno drošinātāju 
(2)!

4. Kad uzlāde ir pabeigta, bateriju lādētāju 
atvienot no elektrotīkla un bateriju kon-
taktspraudni izņemt no bateriju lādēša-
nas ligzdas.
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Vadības moduļa pozicionēšana

Pirms regulēšanas/noņemšanas vadības 
moduli izslēgt.

Darbības apraksts

Detalizēts spiežampogu un simbolu ap-
raksts ir sniegts lietošanas instrukcijā < Vadī-
bas modulis >.

Vadības moduļa novietojumu iespējams 
pielāgot ratiņkrēsla lietotāja individuālajiem 
ķermeņa izmēriem. Ratiņkrēslu transportē-
jot vai novietojot glabāšanā, vadības moduli 
iespējams arī noņemt un nolikt malā vai uz 
sēdekļa.

Attāluma iestatīšana līdz rokas paliktnim

Pirms regulēšanas/noņemšanas vadības 
moduli izslēgt.

Maksimālā izvilkšanas pozīcija ir sasniegta 
brīdī, kad ir redzama atzīme uz vadības 
moduļa balsta caurules.

Lai iestatītu attālumu, atskrūvēt spailes skrū-
vi (1). Pēc tam vadības moduli pārbīdīt vēla-
majā pozīcijā. To darot, kabeli uzmanīgi virzīt 
līdzi un spailes skrūvi (1) atkal stingri pievilkt.

Vadības moduļa noņemšana

Lai noņemtu vadības moduli, atskrūvēt spa-
iles skrūvi (1) un izjaukt (4) spraudsavienoju-
mu (2).

 ☞ To darot, nevilkt aiz vadiem.

Pēc tam vadības moduli virzienā uz priekšu 
izvilkt no rokas balsta caurules. 

Vadības moduļa iespraušana

Iespraužot vadības moduli, pievērsiet uz-
manību iespējamām saspiedumu vietām.

Braukšanas režīma nodrošināšanai vadības 
moduli no priekšpuses iespraust rokas bals-

ta caurulē [3] un noregulēt attālumu līdz ro-
kas paliktnim.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Attā-
luma iestatīšana līdz rokas paliktnim 
17. lpp..

Pēc tam izveidot no jauna iepriekš izjaukto 
(2) spraudsavienojumu (4) .

 ☞ Pārbaudīt vadības moduļa darbību.
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Vadības moduļa pagriešana

Neķerties ar rokām pārbīdes zonā. – Sa-
spiedumu gūšanas risks!

Izmantojot pēc izvēles uzstādāmo pagrie-
žamo vadības moduļa turētāju [1], vadības 
moduli iespējams pagriezt sāņus uz atpakaļ 
[2] tā, lai tas atrastos sānā, paralēli rokas bals-
tam. Tādējādi ir iespējams, piemēram,

 – piebraukt tuvāk galdam,
 – vieglāk noņemt vadības moduli.

Lai izmantotu parasto braukšanas režīmu, 
vadības moduli atkal griezt uz priekšu, līdz 
magnētiskais savienojums jūtami atduras [1].

 ☞ Lai vadības moduli varētu viegli pagriezt 
uz atpakaļ, magnētu iedarbības spēku 
iespējams mazināt, magnētiem (3) pārlī-
mējot pāri, piemēram, līmlenti.

 ☞ Ja vadības modulis ir novietots pārāk 
tuvu rokas balstam, tas pirms pagrieša-
nas uz atpakaļ jāpārregulē uz priekšu.

Vadības moduļa augstuma regulēšana

Lai noregulētu vadības moduļa augstumu, 
atskrūvēt spailes skrūvi (4).

 ☞ Pēc noregulēšanas spailes skrūvi at-
kal stingri aizskrūvēt.
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KĀJU BALSTI
Pirms jebkādu darbību veikšanas pie kāju 
balstiem, elektriskais ratiņkrēsls jānodroši-
na pret nekontrolētu ripošanu.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Elektriskā 
ratiņkrēsla nodrošināšana pret ripošanu 
11. lpp..

Ikru atbalsta siksna

Nebrauciet ar ratiņkrēslu bez ikru atbalsta 
siksnas. – Negadījuma risks!

Noņemamā ikru atbalsta siksna (1) novērš 
pēdu noslīdēšanu no pēdu paliktņiem vir-
zienā uz atpakaļ.

 ☞ Lai pagrieztu sāņus kāju balstus, jāno-
ņem ikru atbalsta siksna [2].

 ☞ Ikru atbalsta siksna nav nepieciešama, ja 
ratiņkrēslam ir kāju balsti ar regulējamu 
augstumu, un to aizstāj ikru polsteri.

Ikru atbalsta siksnas noņemšana

Lai siksnu noņemtu, tā jānobīda no turētā-
jiem (3).

Ikru atbalsta siksnas uzlikšana

Lai jostu uzliktu, cilpas abās pusēs siksnai 
bīda pāri turētājiem [4].

Ikru atbalsta siksnas garuma regulēšana

Lai noregulētu siksnas garumu, siksnu virza 
apkārt turētājiem (2) un ar līpaizdares palī-
dzību noregulē vajadzīgo garumu.



1

3

2

20   

Kāju balsta apakšdaļa

Lai iekāptu vai izkāptu no ratiņkrēsla, pēdu 
paliktņi jāpaceļ uz augšu [1].

 ☞ Pievērst uzmanību saspiedumu gū-
šanas vietām starp pēdu paliktni un 
kāju balsta cauruli!

1. Noņemt abas kājas no pēdu paliktņiem.

2. Ikru atbalsta siksnu (2), ja tāda ir pieeja-
ma, noņemt.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Ikru at-
balsta siksna 19. lpp..

 ☞ Pirms brauciena uzsākšanas pēdu palikt-
ņi atkal jānolaiž uz leju un jāpiestiprina 
ikru atbalsta siksna [3].

Pēdu paliktņi

Pēdu paliktņus var virzienā uz āru pacelt uz 
augšu [1] un virzienā uz iekšu nolaist uz leju 
[3].
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Kāju balsta augšdaļa

Kāju balsta augšdaļu ar ievietotu kāju balsta 
apakšdaļu apzīmē kā kāju balstu.

Kāju balstu pagriešana 

Pagrieztā pozīcijā kāju balsti automātiski 
ir atbloķēti un viegli var nokrist. Ņemt to 
vērā, rīkojoties ar ratiņkrēslu (piemēram, to 
transportējot).

Lai varētu viegli pārsēsties no elektriskā ra-
tiņkrēsla uz citu sēdvirsmu vai iesēsties ratiņ-
krēslā, kā arī piebraukt tuvu klāt, piemēram, 
pie skapja, gultas vai vannas, kāju balstus 
iespējams pagriezt uz iekšu/āru [1]+[2].

 ☞ Pirms kāju balstu pagriešanas jānoņem 
ikru atbalsta siksna.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Ikru atbal-
sta siksna 19. lpp..

Lai pagrieztu kāju balstus, pacelt uz augšu 
pēdu paliktņus.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Kāju 
balsta apakšdaļa 20. lpp..

Pēc tam attiecīgo bloķētājsviru (3) vilkt vai 
spiest virzienā uz atpakaļ un pagriezt attie-
cīgo kāju balstu.
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Kāju balstu pagriešana uz iekšu

Lai kāju balstus pagrieztu atkal uz iekšu, tos 
griezt virzienā uz priekšu [1], līdz tie dzirdami 
nofiksējas.

 ☞ Pēc dzirdamas kāju balstu pagriešanas 
uz iekšu pārbaudīt, vai tie ir nofiksēju-
šies/nobloķējušies.

 ☞ Pēc tam ņemt vērā nodaļu Kāju balsta 
apakšdaļa 20. lpp..
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Kāju balstu noņemšana

Lai varētu viegli pārsēsties no elektriskā ra-
tiņkrēsla uz citu sēdvirsmu vai iesēsties ratiņ-
krēslā, kā arī samazinātu ratiņkrēsla garumu 
(svarīgi to transportējot), kāju balstus iespē-
jams noņemt [1].

 ☞ Pirms kāju balstu pagriešanas jānoņem 
ikru atbalsta siksna.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Ikru at-
balsta siksna 19. lpp..

Lai kāju balstus noņemtu, vispirms tos pa-
griezt un pēc tam virzienā uz āru noņemt 
[1].

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Kāju 
balstu pagriešana 21. lpp..

 ☞ Noņemšanas laikā pievērsiet uzma-
nību iespējamajām saspiedumu gū-
šanas vietām starp fiksācijas sviru un 
kāju balsta cauruli!

Kāju balstu iekabināšana

Lai kāju balstus iekabinātu, tie jāpagriež sā-
ņus, paralēli jāpiespiež pie priekšējās rāmja 
caurules un virzienā uz leju jāiekabina [2]. 
– Rezultātā turētājrēdzei jāieslīd rāmja cau-
rulē.

 ☞ Pēc iekabināšanas kāju balstus pagriezt 
uz iekšu [3].

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Kāju 
balstu pagriešana uz iekšu 22. lpp..
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ROKU BALSTI
Neizmantot roku balstus [1] elektriskā ra-
tiņkrēsla pacelšanai vai nešanai.

Nebraukt ar ratiņkrēslu bez roku balstiem!

Roku balsta noņemšana

Lai noņemtu roku balstus, vispirms atskrū-
vēt spailes skrūvi (2) un pēc tam roku balstu 
virzienā uz augšu nobīdīt.

 ☞ Ja rokas balsts jānoņem vadības ierīces 
pusē, vispirms jānoņem vadības modulis 
(4).

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Vadī-
bas moduļa noņemšana 17. lpp..

Roku balsta ievietošana

Lai ievietotu roku balstu, vispirms ievietot 
to līdz galam turētājā (3) un pēc tam stingri 
pievilkt spailes skrūvi (2).

 ☞ Lai ievietotu vadības moduli (4), ņemt 
vērā nodaļu Vadības moduļa iespraušana 
17. lpp..
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MUGURAS ATZVELTNE

Lai ratiņkrēslu novietotu glabāšanā vai trans-
portētu, muguras atzveltni iespējams no-
liekt uz priekšu.

 ☞ Lai labāk attēlotu pavelkamo stienīti (1), 
muguras atzveltne attēlā redzama bez 
muguras siksnas.

Muguras atzveltnes noliekšana uz 
priekšu

Vidū pavelkot vai paspiežot pavelkamo stie-
nīti (1), atbloķēt muguras atzveltni un noliekt 
to uz priekšu sēdekļa virzienā [2].

Muguras atzveltnes nostatīšana stāvus 
pozīcijā

Lai muguras atzveltni nostatītu atkal stāvus, 
pacelt to uz augšu un, vidū pavelkot vai pa-
spiežot pavelkamo stienīti (1), ievilkt uz iekšu 
piespiedējtapas.

Vēlamajā muguras atzveltnes pozīcijā pavel-
kamo stienīti atzveltnes nofiksēšanai atlaist. 
– Muguras atzveltni pārbīdīt tik tālu, līdz pie-
spiedējtapas (3) dzirdami nofiksējas.

 ☞ Lai muguras atzveltne vieglāk nofiksē-
tos, piespiedējtapas ieteicams ieziest ar 
smērvielu.

 ☞ Pārbaudiet, vai muguras atzveltne ir dro-
šā veidā nofiksēta.

Muguras atzveltnes slīpuma regulēšana

Vidū pavelkot vai paspiežot pavelkamo stie-
nīti (1), atbloķēt muguras atzveltni.

Vēlamajā muguras atzveltnes pozīcijā pavel-
kamo stienīti atzveltnes nofiksēšanai atlaist. 
– Muguras atzveltni pārbīdīt tik tālu, līdz pie-
spiedējtapas (3) dzirdami nofiksējas.

 ☞ Pārbaudiet, vai muguras atzveltne ir dro-
šā veidā nofiksēta.
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Drošas muguras atzveltnes pozīcijas

Jebkuras sēdekļa slīpuma izmaiņas izraisa 
negatīvu ietekmi uz drošu muguras atz-
veltnes slīpumu!

Lielā iespējamo sēdekļa pozīciju daudzvei-
dība ietver arī pozīcijas, kuras drīkst izman-
tot tikai miera stāvoklī, jo braukšanas režīmā 
tās var izraisīt stabilitātes zudumu.

Atkarībā no noregulētā sēdekļa slīpuma, 
braukšanai kāpumos drīkst izmantot tikai 
noteiktus muguras atzveltnes iestatījumus 
[1].

 ☞ Savai drošībai lūdziet savu izplatītāju, lai 
viņš apstiprina noregulēto sēdekļa slīpu-
mu un atzīmē to tabulā!

Modelis 1.610

Sēdekļa 
slīpums

Iestatītais sēdekļa slīpums
Drošas muguras atzveltnes slīpuma 

pozīcijas[1]

0° c, d

2° c, d

4° Rūpnīcas iestatījums c, d

6° c, d, e

8° d, e

10° d, e

Piemērs:
Iestatītais sēdekļa slīpums: .................................6°

Muguras atzveltnes piespiedējtapa, braucot 
kāpumos, drīkst atrasties vienīgi pozīcijās c, 
d, vai e.
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Regulējams spriegojums

Muguras siksnu ar līpaizdares palīdzību, iz-
mantojot savilcējlentes (2), iespējams regu-
lēt.

Muguras polstera noņemšana

Lai noņemtu polsteri, vispirms nobīdīt 
polstera aizmugurējo daļu (1), pēc tam pār-
likt to uz priekšu un nobīdīt no regulējamās 
muguras siksnas (3).

Muguras polstera uzlikšana

Lai uzliktu muguras polsteri (1), to vidū aplikt 
apkārt augšējām siksnām ar līpaizdari (2) un 
ar aizdares palīdzību piestiprināt pie regulē-
jamās muguras siksnas (3).

 ☞ Lai polstera augšējā mala būtu mīksta, 
starp augšējo savilcējsiksnu (2) un uz 
priekšu pāri pārlikto muguras polsteri (1) 
jāizveido neliela sprauga.

 ☞ Kad ratiņkrēsla lietotājs atkal atspiežas 
pret muguras polsteri (1), jāņem vērā 
šādi nosacījumi:

 ☞ Muguras radītajam spiedienam būtu jā-
būt vienmērīgi sadalītam pa visu mugu-
ras polsteri.

 ☞ Pie muguras polstera augšējās malas 
starp polsteri un muguru būtu jābūt 
tik platai spraugai, lai tajā varētu iebāzt 
roku.

 ☞ Izvēloties atbilstošu savilcējsiksnu nore-
gulējumu, jānodrošina, ka ratiņkrēsla lie-
totāja galva pastāvīgi atrodas līdzsvarā.

Muguras daļu pagarinājumus atkarībā no 
noregulētā muguras atzveltnes augstuma 
nepieciešamības gadījumā ar līpaizdari pie-
stiprina uz vai zem sēdvirsmas (4).
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Elektriski regulējama muguras 
atzveltne

Muguras atzveltni drīkst regulēt tikai tad, 
kad elektriskais ratiņkrēsls atrodas uz līdze-
nas virsmas. Kāpumos pastāv apgāšanās 
risks!

Muguras atzveltni [1] iespējams regulēt 
elektriski.

 ☞ Šai sakarā skatīt lietošanas instrukciju 
< Vadības modulis >.

Elektriski regulējamās muguras atzvelt-
nes noliekšana uz priekšu

Lai elektriski regulējamo muguras atzveltni 
[2] noliektu uz priekšu, vispirms atvāzt stipri-
nājuma loku (3), bet pēc tam izņemt sprau-
dtapu (4).

 ☞ Šai nolūkā muguras atzveltni un 
motoru, ar vienu roku satverot ma-
nevrēšanas rokturi (6), noturēt pozī-
cijā.

Pēc tam motoru nolikt uz apakšējās novie-
tošanas virsmas un muguras atzveltni no-
liekt uz priekšu [2].

 ☞ Ievietot atpakaļ spraudtapu (4), lai tā ne-
tiktu nozaudēta.

Muguras atzveltnes nostatīšana stāvus 
pozīcijā

Pēc muguras atzveltnes nostatīšanas stāvus 
pozīcijā [1] izņemt spraudtapu (4), kā arī pa-
celt uz augšu un iekabināt atpakaļ motoru. 
Pēc tam iespraust atpakaļ spraudtapu (4) un 
aizvērt stiprinājuma loku [5].

 ☞ Pēc muguras atzveltnes nostatīšanas 
atpakaļ stāvus pozīcijā un spraudtapas 
ievietošanas jāpārbauda fiksācijas stā-
voklis.

 ☞ Lai nodrošinātu netraucētu darbību, 
spraudtapai vienmēr jābūt tīrai.
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Drošas muguras atzveltnes pozīcijas

Jebkuras sēdekļa slīpuma izmaiņas izraisa 
negatīvu ietekmi uz drošu muguras atz-
veltnes slīpumu!

Lielā iespējamo sēdekļa pozīciju daudzvei-
dība ietver arī pozīcijas, kuras drīkst izman-
tot tikai miera stāvoklī, jo braukšanas režīmā 
tās var izraisīt stabilitātes zudumu.

Jūsu elektriskais ratiņkrēsls ir aprīkots ar slī-
puma regulēšanas slēdzi, kas ierobežo mu-
guras atzveltnes leņķi un sēdekļa slīpumu.

 ☞ Maksimālais muguras atzveltnes regulē-
jums iespējams tikai tad, ja sēdekļa slīpu-
ma leņķis ir 0°.

 ☞ Drošajam slīpumam tiekot pārsniegtam 
(arī brauciena laikā), ratiņkrēsls automā-
tiski tiek pilnībā nobremzēts un pie kat-
ras vadības sviras pārvietošanas kustības 
atskan < pīkstošs > skaņas signāls. Turpi-
nāt braucienu iespējams tikai tad, kad 
muguras vai sēdekļa slīpuma leņķis tiek 
samazināts.
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SĒDEKLIS

Polsterēta sēdvirsma

Polsterēto sēdvirsmu ar pretslīdes mezgli-
ņiem uzliek uz sēdekļa plāksnes [1].

Sēdekļa slīpums

Sēdekļa slīpumu [2] drīkst regulēt tikai tad, 
kad elektriskais ratiņkrēsls atrodas uz ho-
rizontālas un līdzenas virsmas. Kāpumos 
pastāv apgāšanās risks!

Sēdekļa slīpuma regulēšana nav saistīta ar 
automātisku ātruma samazinājumu.

Paaugstināts apgāšanās risks ar muguras 
atzveltnes leņķa izregulēšanos.

Pirms brauciena pārliecināties, ka nav ies-
tatīts negatīvs sēdekļa slīpums un ka arī 
braucot kāpumos/kritumos ir nodrošināta 
droša sēdēšanas pozīcija.
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Manuāla sēdekļa slīpuma regulēšana

Manuāli regulējamo sēdekļa slīpumu iz-
platītājs var pielāgot jūsu individuālajām 
vajadzībām.

Elektriska sēdekļa slīpuma regulēšana

Sēdekļa slīpumu [1] regulē, izmantojot vadī-
bas moduli vai atsevišķu regulēšanas modu-
li.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā lietošanas instruk-
ciju < Vadības modulis >.

Piecelšanās palīgietaise

Pirms piecelšanās palīgietaises izmanto-
šanas elektrisko ratiņkrēslu nodrošināt 
pret ripošanu un pēdu paliktņus pacelt uz 
augšu.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Elektriskā 
ratiņkrēsla nodrošināšana pret ripošanu 
11. lpp..

Lai atvieglotu piecelšanos, sēdeklis tiek sa-
svērts uz priekšu [2] (negatīvs sēdekļa slī-
pums).

 ☞ Negatīvs sēdekļa iestatījums ir paredzēts 
atbalstam, pieceļoties no elektriskā ratiņ-
krēsla, tam nebraucot.

 ☞ Vadāmajiem riteņiem, sēdvirsmu sasve-
rot uz priekšu (piecelšanās palīgietaise), 
jābūt vērstiem uz atpakaļ vai sāniem, 
pretējā gadījumā pēdu paliktņi atdursies 
pret vadāmajiem riteņiem.

 ☞ Negatīva sēdekļa slīpuma iestatīšana var 
izraisīt kāju balstu apakšdaļu uzsēšanos 
uz grīdas un vadāmo riteņu pacelšanos, 
zaudējot saskari ar braucamo virsmu.
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GALVAS BALSTS
Galvas balsta augšējo malu vienmēr no-
regulēt tuvu pakausim aptuveni acu aug-
stumā.

Nenostatīt galvas balstu spranda augstu-
mā.

Galvas balstu no ietvara izvilkt ne tālāk kā 
līdz atzīmei. 

Galvas balsts ir paredzēts tikai galvas no-
vietojuma atbalstam, lietojot ratiņkrēslu 
ikdienā, tomēr tas nevar aizstāt transport-
līdzeklī uzstādīto galvas balstu cilvēku 
pārvadāšanai.

Regulējot galvas balstu, pievērsiet uzma-
nību iespējamiem iespiešanas riskam re-
gulēšanas zonā.

Lai noregulētu galvas balsta [1] augstumu 
vai to noņemtu, jāatskrūvē spailes skrūve (2).
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NOSTIPRINĀŠANAS JOSTA
Raugieties, lai zem jostas lentes nebūtu 
iespiesti priekšmeti!

Vēlāk nostiprināšanas jostu atļauts uzstā-
dīt tikai specializētā darbnīcā!

Nostiprināšanas josta nav noturēšanas sis-
tēmas sastāvdaļa attiecībā uz elektrisko ra-
tiņkrēslu un/vai pasažieriem, transportējot 
ratiņkrēslu citos transportlīdzekļos.

Nostiprināšanas josta [2] no aizmugures tiek 
pieskrūvēta pie attiecīgās muguras atzvelt-
nes caurules.
Nostiprināšanas josta ir paredzēta stabilas 
sēdēšanas pozīcijas nodrošināšanai, novēr-
šot elektriskā ratiņkrēsla lietotāja izkrišanu 
no ratiņkrēsla virzienā uz priekšu.

Lai uzliktu nostiprināšanas jostu, abus jostas 
galus vilkt uz priekšu, ļaujot slēgmehānis-
mam dzirdami nofiksēties. Lai atvērtu no-
stiprināšanas jostu, iespiest uz iekšu aktivi-
zācijas pogu un jostas galus izvilkt vienu no 
otra.

 ☞ Nostiprināšanas jostai ir regulējams ga-
rums, un to nav ieteicams pārāk stipri 
nospriegot.
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PAVADOŠĀS PERSONAS 
VADĪBAS IERĪCE AR PRIO-
RITĀRO PĀRSLĒGŠANAS 
FUNKCIJU
Pavadošās personas vadības ierīce sniedz 
pavadošajai personai iespēju viegli vadīt 
elektrisko ratiņkrēslu, izmantojot atsevišķu, 
papildu vadības moduli.

Vadības ierīces pozicionēšana
 ☞ Pirms pozīcijas iestatīšanas vadības 

moduli izslēgt! – Tādējādi tiek novērsta 
nejauša elektriskā ratiņkrēsla ripošanas 
kustība.

Augstuma regulēšana

Pieturēt vadības moduli un atskrūvēt spailes 
skrūvi (1).

Vadības moduli pārbīdīt vēlamajā pozīcijā 
un spailes skrūvi atkal stingri aizskrūvēt.

Leņķa iestatīšana

Pieturēt vadības moduli un atskrūvēt spailes 
skrūvi (2).

Vadības moduli pagriezt vēlamajā pozīcijā 
un spailes skrūvi atkal stingri aizskrūvēt.
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APGAISMOJUMS
Braukšanai ārpus telpām un pa koplietoša-
nas ceļiem elektrisko ratiņkrēslu iespējams 
aprīkot ar gaismas diožu apgaismojuma sis-
tēmu.

Apgaismojumu aktivizē ar ratiņkrēsla vadītā-
ja vadības ierīci.

 ☞ Ņemt vērā lietošanas instrukciju < Vadī-
bas modulis >!

 ☞ Sliktas redzamības apstākļos, it īpaši 
diennakts tumšajā laikā, obligāti jāie-
slēdz apgaismojuma sistēma, lai uzla-
botu brauktuves redzamību un sevis 
atpazīšanu attiecībā pret satiksmes da-
lībniekiem.

 ☞ Pievērst uzmanību tam, lai braukšanas 
lukturus, pagriezienu rādītājus un paka-
ļējos lukturus, kā arī atstarotājus neno-
segtu apģērbs vai citi pie elektriskā ratiņ-
krēsla piestiprināti priekšmeti.

ATPAKAĻSKATA SPOGULIS
Atpakaļskata spoguļa noņemšana

Lai noņemtu atpakaļskata spoguli, atskrū-
vēt spailes skrūvi (2) un spoguli virzienā uz 
priekšu izvilkt no rokas balsta caurules. 

 ☞ Atpakaļskata spoguli uzmanīgi nolikt un 
spoguļa stikliņu aizsargāt no noslogoju-
ma, kā arī citiem priekšmetiem.

 ☞ Atpakaļskata spogulim vienmēr jābūt 
tīram.

Spoguļa tīrīšanai jāizmanto tirdzniecībā pie-
ejams stikla tīrīšanas šķidrums. Šai sakarā 
ņemt vērā ražotāja sniegtās lietošanas no-
rādes.

Atpakaļskata spoguļa 
iespraušana

Braukšanas režīmam atpakaļskata spoguli 
no priekšpuses iespraust rokas balsta cauru-
lē un stingri aizskrūvēt spailes skrūvi (2).

Spoguļa regulēšana

1. Atpakaļskata spogulim, griežot apskavu, 
sāniski veikt priekšiestatīšanu.

2. Atpakaļskata spoguli griezt aiz stiprinā-
juma stieņa un lodveida šarnīra, līdz ir 
iestatīts vēlamais skatīšanās leņķis.
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PĀRVIETOŠANA UN 
TRANSPORTĒŠANA
Elektriskā ratiņkrēsla pacelšanai neizman-
tot muguras atzveltni, kāju balstus, roku 
balstus vai apšuvuma daļas!

Pirms pacelšanas elektriskais ratiņkrēsls 
jāizslēdz!

Pirms transportēšanas demontētās ra-
tiņkrēsla daļas jānoglabā drošā vietā un 
pirms brauciena ar ratiņkrēslu atkal rūpīgi 
jāuzmontē atpakaļ.

Noņemamo daļu pārnēsāšanai īpašas 
satveršanas vietas nav paredzētas.

Transportējot ratiņkrēslu transportlīdzeklī, 
vietas taupīšanas nolūkos var būt nepiecie-
šams veikt šādus pasākumus:

 – noņemt kāju balstus;
 – noņemt roku balstus;
 – nolaist uz priekšu vai noņemt muguras 

atzveltni;

Pārvietošana

Noņemot noņemamās funkcionālās grupas 
no elektriskā ratiņkrēsla, tā svars samazinās.

Elektrisko ratiņkrēslu iespējams pārvietot, iz-
mantojot rampas vai pacelšanas platformas.

Rampas un pacelšanas platformas

Ņemiet vērā rampas vai pacelšanas plat-
formas lietošanas instrukciju.

Ņemt vērā rampas vai pacelšanas platfor-
mas ražotāja norādījumus.

Uz rampas norādītajam maksimālajam 
atbalsta augstumam jābūt lielākam par 
augstumu „h“, mērot no zemes līdz iekrau-
šanas virsmai, piem., vieglajā automašīnā.

Rampas vai pacelšanas platformas kravne-
sībai jābūt lielākai par pieļaujamo elektris-
kā ratiņkrēsla kopējo masu.

Braucot uz rampas atpakaļgaitā, pastāv 
apgāšanās un kūleņošanas risks!
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Personu pārvadāšana mehāniska-
jā transportlīdzeklī

Tas, vai jūsu elektriskais ratiņkrēsls ir serti-
ficēts kā personu pārvadāšanas sēdeklis 
transportlīdzekļos, ir norādīts elektriskā ra-
tiņkrēsla tehnisko datu plāksnītē.

 ☞ Šai sakarā skatīt nodaļu Tehnisko datu 
plāksnītē attēloto simbolu nozīme 57. 
lpp..

 ☞ Elektriskie ratiņkrēsli, kas nav sertificēti 
kā personu pārvadāšanas sēdekļi trans-
portlīdzekļos, ir marķēti ar papildu uzlī-
mi. – Šai sakarā skatīt nodaļu Uz elektriskā 
ratiņkrēsla izvietoto uzlīmju nozīme 55. 
lpp..

 ☞ Ņemt vērā rokasgrāmatu < Drošība, iz-
mantojot Meyra ratiņkrēslus un tos pārva-
dājot mehāniskajā transportlīdzeklī >! – Šī 
instrukcija un papildinformācija ir pieeja-
ma mūsu interneta vietnē < www.meyra.
com > sadaļā < Lejupielāde - arhīvs >. 

Transportēšanas stiprinājums

Jāievēro attiecīgā transportēšanas uzņē-
muma izstrādātie priekšraksti un instruk-
cijas. – Noskaidrojiet tos jau pirms ratiņ-
krēsla transportēšanas.

Elektrisko ratiņkrēslu drīkst nostiprināt tikai, 
izmantojot norādītās stiprinājuma vietas [1] 
un [2].

 ☞ Visas četras stiprināšanas vietas ir marķē-
tas ar “āķa” simbolu.

 ☞ Šai sakarā skatīt nodaļu Uz elektriskā 
ratiņkrēsla izvietoto uzlīmju nozīme 
55. lpp..

 ☞ Rīcības soļi attiecībā uz ratiņkrēsla no-
stiprināšanu ir aprakstīti instrukcijā 
< Drošības un vispārējās lietošanas norā-
des elektriskajiem transportlīdzekļiem >, 
nodaļā < Transportēšana transportlīdzek-
ļos vai pārvadāšanas līdzekļos >. – Šis 
dokuments un papildu informācija ir 

pieejama < Information center > (Infor-
mācijas centrā) mūsu interneta vietnē 
< www.meyra.com >.
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RIEPAS
Riepas ir izgatavotas no gumijas maisījuma, 
kas uz dažām pamatnēm var atstāt palieko-
šus vai grūti notīrāmus smērējumus (piemē-
ram, uz plastmasas, koka vai parketa grīdām, 
tepiķiem, grīdas klājumiem). Par pamatnes 
bojājumiem, ko rada noberzumi vai riepu 
ķīmiskie procesi, mēs atbildību nevaram uz-
ņemties.

APKOPE
Elektriskā ratiņkrēsla nepilnīga vai novārtā 
atstāta kopšana un apkope izraisa ierobe-
žojumu attiecībā uz ražotāja atbildības uz-
ņemšanos par izstrādājumu.

Apkopes darbi

Tālāk sniegtais apkopes plāns sniedz vadlīni-
jas apkopes darbu veikšanai.

 ☞ Šis apkopes plāns sniedz pārskatu par 
faktiski nepieciešamo, saistībā ar ratiņ-
krēslu veicamā darba apjomu.
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Apkopes plāns

KAD KAS PIEZĪME

Pirms braukšanas 
uzsākšanas

Vispārīgi

Pārbaudīt, vai ratiņkrēsls 
darbojas bez traucēju-
miem.

Pārbaudi veikt pašam vai lūgt 
to izdarīt asistentam.

Elektromagnētiskās 
bremzes pārbaude

Braukšanas/stumšanas 
režīma pārslēgšanas sviru 
abās pusēs iestatīt brauk-
šanas režīmā.

Pārbaudi veikt pašam vai lūgt 
to izdarīt asistentam.

Ja elektrisko ratiņkrēslu var 
pastumt, bremzi nekavējoties 
jālūdz salabot specializētā 
darbnīcā.
– Negadījuma risks!

Īpaši pirms braukšanas 
tumšajā diennakts laikā

Apgaismojums

Pārbaudīt, vai apgaismo-
juma sistēma un atstaro-
tāji darbojas bez traucēju-
miem.

Pārbaudi veikt pašam vai lūgt 
to izdarīt asistentam.

Ik pēc 2 nedēļām
(atkarībā no nobrau-
kuma)

Regulēšanas skrūves

Pārbaudīt, vai skrūves un 
uzgriežņi ir stingri pievilkti.

Pārbaudi veikt pašam vai lūgt 
to izdarīt asistentam.

Vaļīgas regulēšanas skrūves 
stingri pievilkt.

Vajadzības gadījumā apmek-
lēt specializēto darbnīcu.

Ik pēc 6-8 nedēļām
(atkarībā no nobrau-
kuma)

Riteņu stiprinājumi

Pārbaudīt, vai riteņu uz-
griežņi un skrūves ir stingri 
pievilktas.

Veikt pašam vai lūgt to izdarīt 
asistentam.

Vaļīgos riteņu uzgriežņus 
vai skrūves stingri pievilkt, 
pievelkot tās atkārtoti pēc 
10 darba stundām vai 50 km 
nobraukuma.

Vajadzības gadījumā apmek-
lēt specializēto darbnīcu.
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KAD KAS PIEZĪME

Ik pēc 2 mēnešiem
(atkarībā no nobrau-
kuma)

Riepu protektora pār-
baude

Minimālais protektora 
dziļums = 1 mm

Vizuālo pārbaudi veikt pašam 
vai lūgt to izdarīt asistentam.

Ja riepu protektors ir nodilis 
vai riepas ir bojātas, apmek-
lēt specializēto darbnīcu, lai 
veiktu remontu.

Ik pēc 6 mēnešiem
(atkarībā no lietošanas 
biežuma)

Pārbaudiet:
 – tīrības pakāpi
 – vispārējo stāvokli

Skatīt nodaļu Tīrīšana 47. 
lpp..

Ražotāja ieteikums:

ik pēc 12 mēnešiem
(atkarībā no lietošanas 
biežuma)

Apsekošanas darbi
 – Elektriskais ratiņkrēsls.
 – Lādētājs.

Jāveic izplatītājam.
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Drošinātāji

Drošinātāju nomaiņa

Drošinātājs jānomaina pret tāda paša tipa 
drošinātāju. – Ievērot Tehniskie dati 50. 
lpp..

Pirms drošinātāju nomaiņas elektrisko ratiņ-
krēslu novietot uz līdzenas virsmas un no-
drošināt pret ripošanu.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Elektriskā 
ratiņkrēsla nodrošināšana pret ripošanu 
11. lpp..

Jaunus drošinātājus iespējas iegādāties, pie-
mēram, degvielas uzpildes stacijās.

 ☞ Atkārtotas drošinātāja pārdegšanas ga-
dījumā lūdziet bojājuma cēloni novērst 
izplatītājam.

Drošinātājs

Galvenais drošinātājs/bateriju drošinātājs [1]

Bateriju strāvas plakanais drošinātājs ir ievie-
tots bateriju kastes drošinātāju turētājā (2).
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Apgaismojums

Apgaismojums (1)+(2) ir aprīkots ar ilgmūžī-
gu LED tehnoloģiju.

 ☞ Ja kāda no pagriezienu rādītāja lampi-
ņām ir bojāta, veselā lampiņa mirgo ar 
dubultu frekvenci.

 ☞ Bojātu LED lampiņu nekavējoties lūgt sa-
labot specializētā darbnīcā.

Priekšējais lukturis

Apgaismojuma korpusam (1) jābūt noregu-
lētam tā, lai gaismas kūlis būtu redzams uz 
brauktuves. Gaismas kūļa apakšējo malu no-
regulēt tā, lai tā atrastos aptuveni 3 metrus 
priekšā elektriskajam ratiņkrēslam.

 ☞ Pēc sēdekļa slīpuma regulēšanas apgais-
mojuma korpuss nepieciešamības gadī-
jumā jānoregulē no jauna.

 ☞ Vajadzības gadījumā šai nolūkā apmek-
lēt specializēto darbnīcu.
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Traucējumu novēršana

Traucējums Cēlonis Novēršana

Vadības moduļa bateriju 
kontroles indikators pēc ie-
slēgšanas neiedegas.

Bojāts vai nav pareizi ievie-
tots bateriju drošinātājs.

Bojāto drošinātāju nomai-
nīt vai arī notīrīt kontaktus 
un tos pareizi iespraust.

Barošanas spraudsavieno-
jumam nav kontakta.

Pārbaudīt spraudsavieno-
jumu.

Bateriju indikators pēc ie-
slēgšanas mirgo.

Viens no piedziņas moto-
riem vai abi motori ir ie-
slēgti stumšanas režīmā.

Braukšanas/stumšanas re-
žīma pārslēgšanas sviru 
abās pusēs pagriezt brauk-
šanas režīmā.

Spraudsavienojumam vie-
nā no abām piedziņām nav 
kontakta.

Pārbaudīt spraudsavieno-
jumu.

Traucējums elektroniskajā 
sistēmā.

Nodot labošanai speciali-
zētajā darbnīcā. (Stumša-
nas režīms).
Pārslēgšanas svira atrodas 
braukšanas režīma pozīcijā.

Traucējumi, kas šeit nav mi-
nēti.

Skatīt nodaļu < Kļūmju di-
agnostika> vadības modu-
ļa lietošanas instrukcijā.

Apgaismojums nedarbo-
jas.

Bojāta LED lampa. Nodot labošanai vai no-
maiņai specializētajā darb-
nīcā.

Bojāta apgaismojuma vai 
braukšanas elektroniskā 
sistēma.

Nodot labošanai vai no-
maiņai specializētajā darb-
nīcā.
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SVARĪGI DROŠĪBAS 
NORĀDĪJUMI
Šie drošības norādījumi ir izvilkums no 
Drošības un vispārējiem lietošanas norādīju-
miem, kas ir atrodami mūsu interneta viet-
nē: < www.meyra.com >.

Nelikt pirkstus atvērtās rāmja caurulēs 
(piem., pēc roku un kāju balstu vai bals-
ta ritenīšu noņemšanas). – Savainošanās 
risks!

Elektriskā ratiņkrēsla lietošanas laikā, arī 
tam nebraucot un it īpaši kāpumos/kritu-
mos, jāieņem droša sēdus pozīcija. – Ne-
gadījuma risks!

Drošā sēdēšanas pozīcijā ratiņkrēsla lieto-
tāja mugura ir piekļauta muguras polste-
rējumam un iegurņa zona atrodas sēdekļa 
aizmugurējā daļā.

Izkāpšana no elektriskā ratiņkrēsla, ratiņ-
krēslam atrodoties kāpumā/kritumā, ir 
pieļaujama tikai ārkārtas gadījumos ar pa-
vadošās personas un/vai asistenta palīdzī-
bu! – Negadījuma risks!

Sēdekļa atzveltni drīkst regulēt tikai tad, 
kad elektriskais ratiņkrēsls atrodas uz ho-
rizontālas un līdzenas virsmas. Kāpumos 
pastāv apgāšanās risks!

Paaugstināts apgāšanās risks, izmantojot 
slīpi noregulētu muguras atzveltni.

Pirms brauciena pārbaudīt, vai sēdeklis 
nav noregulēts slīpi uz atpakaļ un vai eso-
šais sēdekļa slīpums garantē drošu sēdē-
šanas pozīciju.

Elektriskā ratiņkrēsla lietošanas laikā nes-
mēķējiet.

Tiešas saules staru iedarbības laikā sēdekļa 
pārvalki/polsteri, roku balstu polsteri, kāju 
balsti un rokturi var sakarst virs 41 °C. – Pa-
stāv savainojumu gūšanas risks, kailām 
ādas zonām saskaroties ar šīm sakarsuša-
jām virsmām! Novērsiet šāda veida sakar-
šanu, novietojot elektrisko ratiņkrēslu ēnā.

Īpaši paredzētas atbalsta vietas līdzi ņe-
mamo priekšmetu nostiprināšanai ir pēc 
izvēles uzstādāmā mantu novietne un 
stumšanas rokturi. – Stumšanas rokturu 
maksimālā noslodze ir 5 kg.

Iesēsties elektriskajā ratiņkrēslā vai pārsēs-
ties no tā uz citu sēdvirsmu drīkst tikai tad, 
kad tas ir izslēgts un braukšanas/stumša-
nas režīma pārslēgšanas svira ir novietota 
braukšanas režīmā!

Pretējā gadījumā nejauša pieskaršanās va-
dības svirai var izraisīt nekontrolētu elek-
triskā ratiņkrēsla kustības sākšanos! – Ne-
gadījuma risks!

Pavadošā persona

Pirms jūsu pavadošā persona sniegs jums 
atbalstu, lietojot ratiņkrēslu, tā ir jāiepazīsti-
na ar visām paredzamajām riska situācijām. 
Jāpārbauda, vai elektriskā ratiņkrēsla daļas, 
kuras satver pavadošā persona, ir stingri no-
stiprinātas.

Pārsēšanās no elektriskā ratiņ-
krēsla uz citu sēdvirsmu

Piebrauciet ar ratiņkrēslu, cik tuvu iespējams, 
pie sēdvirsmas, uz kuru jūs no ratiņkrēsla vē-
laties pārsēsties.

 ☞ Šai sakarā papildus jāievēro nodaļas 
Elektriskā ratiņkrēsla nodrošināšana pret 
ripošanu 11. lpp., Kāju balsta apakšda-
ļa 20. lpp. un Roku balsta noņemšana 
24. lpp..
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 ☞ Mēs iesakām pārsēšanos no elektriskā 
ratiņkrēsla uz citu sēdvirsmu veikt kopā 
ar asistentu.

Tveršana pēc priekšmetiem

Izvairīties no izteiktas ķermeņa augšdaļas 
sasvēršanas uz priekšu, sāniem vai uz atpa-
kaļ, it īpaši, lai paņemtu vai noliktu smagus 
priekšmetus. – Risks apgāzties vai elektriskā 
ratiņkrēsla sasvēršanās bīstamība, it īpaši 
šaura sēdekļa vai liela sēdekļa augstuma ga-
dījumā (polsterēta sēdvirsma)!

Ceļa posmi ar kritumiem, kā-
pumiem vai brauktuves ar 
šķērsslīpumu

Sākot ar noteiktu brauktuves slīpumu, aiz-
sardzība pret apkrišanu, kā arī bremzēšana 
un stūrēšana samazinātas saķeres ar brauk-
tuvi dēļ ir ievērojami ierobežota.

 ☞ Ņemt vērā nodaļu Tehniskie dati 50. 
lpp..

Braucot kāpumos, kritumos un pa brauktuvi 
ar šķērsslīpumu, nekad neliecieties pāri ra-
tiņkrēslam virzienā uz leju.

Izvairieties no rāvienveida braukšanas stā-
vokļa maiņas (it īpaši, ja ir iestatīti kritiski 
braukšanas parametri, piemēram, ilgas aiz-
kaves).

Kritumos un kāpumos vienmēr brauciet ar 
mazu ātrumu.

Īpaši stāvos kāpumos un kritumos jābrauc ar 
pielāgotu beigu ātrumu.

Kritumos un kāpumos nepārslēdziet ra-
tiņkrēslu uz stumšanas režīmu. Stumšanas 
režīmā automātiskās bremzēšanas funkcija 
nedarbojas.

Nestumiet transportlīdzekli kritumos vai kā-
pumos.

Braucot līkumos un apgriežoties ar ratiņkrēs-
lu kāpumos un kritumos, pastāv apgāšanās 
risks.

Izvairieties no braukšanas kāpumos vai kri-
tumos, ja ir nepietiekama saķere ar brauk-
tuvi. Pat, ja tikai vienā pusē brauktuvi klāj 
ledus, ūdens, sūna vai tamlīdzīgs klājums, 
pastāv bīstamība, ka elektriskais ratiņkrēsls 
zaudēs saķeri ar brauktuves virsmu un sāks 
nekontrolēti slīdēt. Nepieciešamības gadī-
jumā nekavējoties nostatiet vadības sviru 
neitrālā pozīcijā.

Nekad nebrauciet ātrāk par soļu ātrumu.

Uz brauktuvi pārnestais bremzēšanas spēks 
kritumos ir ievērojami mazāks, nekā uz lī-
dzenas virsmas, un slikti ceļa apstākļi (piem., 
slapjums, sniegs, šķembas, netīrumi) to sa-
mazina vēl vairāk. Bīstama bremzēto riteņu 
slīdēšana un ar to saistīta piespiedu novir-
zīšanās no izvēlētās trajektorijas jānovērš, 
bremzējot uzmanīgi un atbilstīgi situācijai.

Sasniedzot krituma beigu punktu, pievērsiet 
uzmanību tam, lai pēdu paliktņi nepieskar-
tos zemei un jūs neapdraudētu, notiekot 
pēkšņai bremzēšanai.

Brauktuves ar šķērsslīpumu (piemēram, 
malā ieslīpa ietve) izraisa elektriskā ratiņkrēs-
la sagriešanos krituma virzienā. Šāda savirze 
jums vai jūsu pavadošajai personai jāizlīdzi-
na, stūrējot ratiņkrēslu pretējā virzienā.
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Šķēršļu pārvarēšana

Ratiņkrēsla spēja pārvarēt šķēršļus ir atka-
rīga no brauktuves slīpuma un kāju balstu 
iestatījuma.

Jebkura šķēršļu pārvarēšanas kustība ir sais-
tīta ar risku! – Elektriskā ratiņkrēsla apgāša-
nās risks.

Šķēršļu pārvarēšana ir īpaši bīstama situācijā, 
kurā jāņem vērā virkne drošības norādījumu, 
kas attiecas gan uz braukšanu kritumos, gan 
kāpumos, gan arī braucot pa brauktuvēm ar 
šķērsslīpumu.

Iespēju robežās šķēršļus, piemēram, risas, 
sliedes, notekūdeņu šahtu vākus vai režģus 
vai tamlīdzīgas bīstamas vietas ar lielāku lī-
kumu apbrauciet.

Mazākiem šķēršļiem, piemēram, izbīdīju-
miem/malām vienmēr tuvojieties lēni un 
taisnā leņķī (90°). Braucot taisnā virzienā, 
vienlaicīgi ar abiem priekšējiem un pakaļējie 
riteņiem pārbrauciet pāri šķērslim, pirms tam 
veicot apm. 0,5 m ieskrējienu. Pretējā gadīju-
mā jūsu elektriskais ratiņkrēsls var sasvērties 
slīpi un jūs varat izkrist no ratiņkrēsla.

Ievērot pietiekami lielu drošības attālumu 
līdz aizām, kāpnēm, nogāzēm, ūdenstilpņu 
krastiem utt., lai būtu pietiekami daudz vie-
tas/pietiekami garš ceļš reaģēšanai, bremzē-
šanai un ratiņkrēsla apgriešanai.

Ja iespējams, lūdziet vienam vai vairākiem 
asistentiem jūs izcelt no elektriskā ratiņkrēsla 
un aiznest līdz nepieciešamajai vietai.

Nobraucot no viena pakāpiena (piemēram, 
no ietves malas), jūs viegli varat izkrist no 
elektriskā ratiņkrēsla, ja pēdu paliktņi vai 
kāju balsti "uzsēžas” uz brauktuves. Šķērso-
jot sliedes vai risas, nepieciešams būt īpaši 
uzmanīgam. – Nekontrolēta novirzīšanās no 
kursa!
Droša braukšana pa trepēm ar parastajiem 
elektriskajiem transportlīdzekļiem ir neie-
spējama.

Elektroiekārta

Nepareizas un/vai neatbilstošas braukša-
nas gaitas izmaiņas var negatīvi ietekmēt 
elektriskā ratiņkrēsla drošumu un elektris-
kā ratiņkrēsla lietotāja drošību. – Negadī-
juma risks!

Elektriskā ratiņkrēsla elektronisko sistēmu 
nedrīkst pārveidot.

Ja ir vērojamas netipiskas elektriskā ratiņ-
krēsla reakcijas vai brauciena laikā tas veic 
nekontrolētus manevrus, vadības svira ne-
kavējoties jānostata neitrālajā pozīcijā un/
vai elektriskais ratiņkrēsls uzreiz jāizslēdz.

Pārvadāšana sabiedriskajā 
transportā

Jūsu elektriskais ratiņkrēsls nav paredzēts 
personas pārvadāšanai sabiedriskajā trans-
portā. To darot, var rasties ratiņkrēsla lietoša-
nas ierobežojumi. Mēs iesakām šim mērķim 
izmantot satiksmes līdzeklī fiksētā veidā ie-
būvētu sēdekli.

Ja tomēr ir nepieciešams sēdošu personu 
pārvadāt elektriskajā ratiņkrēslā, ievērojiet 
šādus nosacījumus:

 – Ratiņkrēsla novietošanai izmantojiet 
vietu, ko šim mērķim ir paredzējis at-
tiecīgais pasažieru pārvadājumu uzņē-
mums.

 – Pirms elektriskā ratiņkrēsla novietoša-
nas stāvēšanai ņemiet vērā pasažieru 
pārvadājumu sabiedrības izstrādātos 
noteikumus.

 – Novietojiet elektrisko ratiņkrēslu norādī-
tajā vietā pretēji sabiedriskā transportlī-
dzekļa braukšanas virzienam.

 – Elektriskais ratiņkrēsls jānovieto tā, lai 
muguras balsts varētu tikt atbalstīts 
pret ratiņkrēslu novietošanai paredzētās 
vietas norobežojumu.

 – Bez tam vienam elektriskā ratiņkrēsla 
sānam jāpiekļaujas papildu norobe-
žojumam tā, lai iespējama satiksmes 
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negadījuma vai pēkšņas bremzēšanas 
gadījumā tas nevarētu izslīdēt.

 – Papildus tam aktivizējiet stāvbremzi.

Braukšana ar ratiņkrēslu, piedalo-
ties ceļu satiksmē

Ņemiet vērā savā valstī spēkā esošos ceļu sa-
tiksmes noteikumus un vajadzības gadījumā 
vaicājiet savam izplatītājam par iespējām ie-
gādāties nepieciešamos papildpiederumus.

Jūsu elektrisko ratiņkrēslu pēc izvēles ir ie-
spējams aprīkot ar apgaismojuma sistēmu. 
Šī apgaismojuma sistēma sastāv no šādiem 
komponentiem:

 – gaismas,
 – atstarotāji.

Sliktas redzamības apstākļos, it īpaši tum-
šajā diennakts laikā, mēs iesakām uzstādīt 
un ieslēgt aktīvu apgaismojuma sistēmu, 
lai uzlabotu brauktuves redzamību un sevis 
atpazīšanu iepretim citiem satiksmes dalīb-
niekiem.

 ☞ Piedaloties ceļu satiksmē, elektriskā ra-
tiņkrēsla lietotājs ir atbildīgs par to, lai 
ratiņkrēsla funkcijas darbotos droši un tā 
ekspluatācija būtu droša.

 ☞ Piedaloties ceļu satiksmē uz koplietoja-
majiem ceļiem, jāņem vērā un jāievēro 
spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi.

 ☞ Braucot ar ratiņkrēslu tumšajā diennakts 
laikā, uzģērbiet pēc iespējas gaišāku, labi 
pamanāmu apģērbu, lai jūs būtu iespē-
jams labāk pamanīt.

 ☞ Braucot tumsā, izvairieties no pārvieto-
šanās pa ceļa braucamo daļu un veloce-
liņiem.

 ☞ Pievērsiet uzmanību tam, lai apgaismo-
juma sistēmu neaizklātu apģērbs vai 
citi pie elektriskā ratiņkrēsla piestiprināti 
priekšmeti.

 ☞ Ja lietotājam ir kādi fiziski ierobežojumi, 
piemēram, aklums, ir nepieciešams at-
zinums par transportlīdzekļa tehnisko 

piemērotību dalībai ceļu satiksmē, kas 
elektriskā ratiņkrēsla lietotājam ļauj pat-
stāvīgi braukt ar ratiņkrēslu.

Tīrīšana

Plastmasas apšuvuma daļas bojā nejonu 
tensīdi, kā arī šķīdinātāji un it īpaši spirtu 
saturoši līdzekļi.

Neveikt elektriskā ratiņkrēsla apsmidzinā-
šanu ar augstspiediena tīrītāju! – Īsslēgu-
ma risks!

Uz polsteriem un pārvalkiem parasti ir at-
rodamas norādes par kopšanu (kopšanas 
uzlīmes). 

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Mazgā-
šanas uzlīmēs redzamo simbolu nozīme 
56. lpp..

Pārējos gadījumos spēkā ir šādas norādes:
 ☞ Polsterus tīrīt ar siltu ūdeni un trauku 

mazgājamo līdzekli, kas paredzēts maz-
gāšanai ar rokām.

 ☞ Traipus notīrīt ar sūkli vai mīkstu suku.
 ☞ Piekaltušus vai ieēdušos netīrumus no-

tīrīt ar tirdzniecībā pieejamu smalkveļas 
mazgājamo līdzekli.

 ☞ Nemazgāt, mērcot šķidrumā! Nemazgāt 
veļas mazgājamajā mašīnā!

Noslaucīt ar tīru ūdeni un ļaut nožūt.

Šasijai un riteņiem var veikt mitro tīrīšanu ar 
maigas iedarbības tīrīšanas līdzekli. Pēc tam 
ļaut kārtīgi nožūt.

 ☞ Pārbaudīt, vai šasijā nav radušies koro-
zijas izraisīti bojājumi, kā arī citu veidu 
bojājumi.

 ☞ Plastmasas daļas tīrīt tikai ar siltu ūdeni 
un neitrālas iedarbības tīrīšanas līdzekli 
vai pastu, kā arī šķidrajām ziepēm.

 ☞ Izmantojot tirdzniecībā pieejamus plast-
masas tīrīšanas līdzekļus, ņemt vērā ražo-
tāja sniegtās lietošanas norādes.
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Apgaismojuma ierīcēm pastāvīgi jābūt tī-
rām, un pirms katra brauciena pārbaudīt, vai 
tās darbojas.

 ☞ Sargājiet elektriskos komponentus un 
kabeļus no ūdens un mitruma!

 – Ūdens strūklu izraisīts bojājumu ra-
šanās risks elektronikā un vadības 
pultī.

Kopšanai ieteicams izmantot silikonu nesa-
turošus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus uz 
ūdens bāzes.

 ☞ Šai sakarā ņemt vērā ražotāja snieg-
tās lietošanas norādes.

Neizmantot agresīvas iedarbības tīrīšanas 
līdzekļus, piem., šķīdinātājus, kā arī sukas ar 
cietiem sariem.

Papildu informācija par jautājumiem, kas 
saistīti ar tīrīšanu un kopšanu, ir pieejama 
< Information center > (Informācijas centrā) 
mūsu interneta vietnē:
< www.meyra.com >.

Pārklājums

Virsmas apstrāde ar augstvērtīgu pārklāju-
mu nodrošina optimālu aizsardzību pret 
koroziju.

 ☞ Ja pārklājumā tomēr ir radušies skrāpē-
jumu izraisīti bojājumi, skartās vietas 
iespējams speciāli apstrādāt ar lakas zī-
muli, ko iespējams iegādāties pie mūsu 
izplatītāja.

Periodiska kustīgo daļu ieeļļošana ar nelielu 
eļļas daudzumu nodrošinās ilgu šo daļu dar-
bību.

Dezinficēšana

Ja produktu izmanto vairākas personas 
(piem., aprūpes namos vai pansionātos), 
noteikti jāveic dezinficēšana, šim mērķim 
izmantojot tirdzniecībā pieejamu dezinfek-
cijas līdzekli.

 ☞ Pirms dezinficēšanas jānotīra polsteri un 
rokturi.

 ☞ Atļauts veikt dezinficēšanu, apstrādāja-
mās virsmas apsmidzinot vai noslaukot, 
šim mērķim izmantojot pārbaudītus un 
atzītus dezinfekcijas līdzekļus.

Informācija par pārbaudītiem un atzītiem 
dezinfekcijas līdzekļiem un dezinficēšanas 
metodēm ir pieejama jūsu valsts veselības 
aizsardzības departamentā.

 ☞ Lietojot dezinfekcijas līdzekļus, var gadī-
ties, ka tie skar arī virsmas, kas var saīsināt 
detaļu funkcionētspējas ilgumu.

 ☞ Šai sakarā ņemt vērā ražotāja sniegtās 
lietošanas norādes.

Remonta darbi

Remonta darbi ir veicami vienīgi pie izpla-
tītāja.

Remontēšana

Lai veiktu ratiņkrēsla remontu, vērsieties pie 
sava izplatītāja, uzticot viņam šo darbu izpil-
di. Viņš ir apmācīts šādu darbu izpildē.

Serviss

Ja jums ir radušies jautājumi vai ir nepiecie-
šama palīdzība, lūdzu, vērsieties pie sava 
izplatītāja, kurš jūs var konsultēt, kā arī veikt 
servisa un remonta darbus.
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Rezerves daļas

Drošībai būtiskas detaļas vai funkcionālās 
grupas atļauts uzstādīt tikai specializētā 
darbnīcā. – Negadījuma risks!

Rezerves daļas atļauts iegādāties tikai pie iz-
platītāja. Remonta nepieciešamības gadīju-
mā jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas!

 ☞ Citās firmās ražotas detaļas var izraisīt 
darbības traucējumus ierīcē.

Rezerves daļu saraksts ar attiecīgajiem arti-
kulu numuriem un rasējumiem ir pieejams 
pie izplatītāja.

Lai jums tiktu piegādātas pareizās rezerves 
daļas, noteikti norādiet arī atbilstīgo ratiņ-
krēsla sērijas numuru (SN)! Tas ir atrodams 
tehnisko datu plāksnītē.

Izplatītājam elektriskajā ratiņkrēslā veicot 
jebkādas izmaiņas/pārveidojumus, ratiņ-
krēsla lietošanas instrukcijai jāpievieno pa-
pildinoša informācija, piemēram, montāžas/
lietošanas norādījumi, kā arī jāfiksē datums, 
kurā attiecīgās izmaiņas ir veiktas, un tas ir 
jānorāda, arī pasūtot rezerves daļas.

Šādi, veicot vēlākus rezerves daļu pasūtīju-
mus, tiks novērsta nepareiza, ar pasūtījumu 
saistīta informācija.

Norādījumi ilgāku lietošanas pār-
traukumu gadījumā

Ja ratiņkrēsls ilgāku laiku netiek izmantots, 
nepieciešams veikt šādus pasākumus:

 ☞ vismaz reizi mēnesī veiciet bateriju uzlā-
di, lādējot tās ilgāk par 16 stundām;

 ☞ jāievēro uzglabāšanas temperatūra;
 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Tehnis-

kie dati 50. lpp..

UTILIZĀCIJA

Utilizācija jāveic atbilstoši nacionālajām tie-
sību normām.

Savas pilsētas vai pagasta pārvaldē pie-
prasiet informāciju par vietējiem atkritumu 
pārstrādes uzņēmumiem.
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TEHNISKIE DATI

Visi dati, kas norādīti < tehnisko datu sada-
ļā >, attiecas uz standarta versiju.

Izmēru pielaide ±15 mm, ± 2°.

Lietotāja maksimālā ķermeņa svara aprēķi-
nāšana:

Atļauto kopējo svaru aprēķina, elektriskā 
ratiņkrēsla pašmasai pieskaitot lietotāja 
(personas) maksimālo ķermeņa svaru.

Papildsvars, ko rada papildus uzmontētas 
detaļas vai bagāža, lietotāja maksimālo ķer-
meņa svaru samazina.

Piemērs:

Ratiņkrēsla vadītājs vēlas ņemt līdzi 5 kg ba-
gāžu. Tādējādi lietotāja maksimālais ķerme-
ņa svars samazinās par 5 kg.

Nobraucamais attālums

Ražotāja norādītie nominālie dati ir spēkā, 
ievērojot standarta ISO 7176-4 prasības.
Nobraucamais attālums lielā mērā ir atkarīgs 
no šādiem ietekmes faktoriem:

 – bateriju stāvoklis;
 – vadītāja svars;
 – braukšanas ātrums;
 – braukšanas stils;
 – brauktuves īpašības;
 – braukšanas apstākļi;
 – apkārtējās vides temperatūra.

Nobraucamo attālumu lielā mērā samazina:
 – bieža braukšana pa rampām augšup;
 – zems piedziņu bateriju uzlādes stāvok-

lis;
 – zema apkārtējās vides temperatūra 

(piem., ziemā);
 – bieža kustības uzsākšana un bremzēša-

na (piem., lielveikalā);

 – novecojušas, sulfatētas piedziņas bate-
rijas;

 – piespiedu kārtā nepieciešami, bieži stū-
rēšanas manevri;

 – samazināts braukšanas ātrums (jo īpaši 
soļu ātrumā).

Reālos ekspluatācijas apstākļos sadaļā „Nor-
māli apstākļi“ norādītais nobraucamais attā-
lums samazinās līdz aptuveni 80 – 40 % no 
nominālās vērtības.

Spēja braukt kāpumos

Drošības apsvērumu dēļ kāpumos un kritu-
mos, kas pārsniedz pieļaujamajām vērtības 
(piem., rampas), drīkst braukt tikai bez vadī-
tāja!
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Pielietotie standarti

Elektriskais ratiņkrēsls atbilst šādiem stan-
dartiem:

 – EN 12184: 2014
 – ISO 7176-8: 2014
 – ISO 7176 -19: 2008

 ☞ Trieciendrošuma pārbaude, kuras 
laikā elektriskais ratiņkrēsls tiek no-
stiprināts ar transportlīdzekļa iero-
bežotājsistēmu, ir veikta, izmantojot 
D pielikumā norādītās pārbaudes 
metodes.

Modeļi atbilstoši standartam EN 12184 ir kla-
sificēti kā B kategorijas lietojuma klase.

Mūsu ratiņkrēslos izmantotās funkcionālās 
grupas un komponenti atbilst standartā EN 
1021-2 noteiktajām prasībām attiecībā uz iz-
turību pret aizdegšanos.
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Dati saskaņā ar standartu ISO 7176-15 modelim 1.610

min. maks.

Kopējais garums ar kājas balstu 1080 mm – mm

Kopējais platums 630 mm 750 mm

Kopējais svars – kg 280 kg

Lietotāja svars (kopā ar piekrāvumu) – kg 120 kg

Smagākās detaļas svars 1,6 kg – kg

Fakt. sēdekļa dziļums 400 mm 530 mm

Fakt. sēdekļa platums 380 mm 600 mm

Garums salocītā stāvoklī – mm – mm

Platums salocītā stāvoklī – mm – mm

Augstums salocītā stāvoklī – mm – mm

Sēdvirsmas augstums pie priekšējās malas (bez polstera) 440 mm 600 mm

Sēdekļa leņķis -2° 26°

Muguras atzveltnes leņķis  -10° 50°

Muguras siksnas augstums 480 mm 480 mm

Pēdu balsti līdz sēdeklim (apakšstilbu garums) 280 mm 500 mm

Nominālais kāpums

Statiskā stabilitāte, braucot lejup –° 9° (16 %)

Statiskā stabilitāte, braucot kalnup –° 9° (16 %)

Statiskā stabilitāte, braucot sāniski –° 9° (16 %)

Dinamiskā stabilitāte, braucot kalnup –° 9° (16 %)

Leņķis kāju balsts - sēdvirsma 110° –

Roku balsta augstums, mērot no sēdvirsmas 240 mm 350 mm

Muguras balsts līdz roku balsta priekšējai malai 330 mm 450 mm

Šķēršļu pārvarēšana – mm 60 mm

Minimālais apgriešanās rādiuss
(ISO standartos minētā rekomendācija ir 1000 mm)

840 mm –

Manekena svars (ISO 7176-8) 120 kg
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Dati saskaņā ar standartu ISO 7176-15 modelim 1.610

min. maks.

Maksimālais ātrums, braucot priekšupgaitā (atkarībā no 
aprīkojuma)

6 km/h 10 km/h

Minimālais bremzēšanas ceļš, braucot ar maksimālo ātrumu – mm 1000 mm

Nobraucamais attālums (braucot ar 6 km/h) 25 km 40 km

Ass horizontālā pozīcija – mm – mm

Pārējie modeļa 1.610 tehniskie dati

min. maks.

Skaņas līmenis < 70 dB(A)

Aizsardzības pakāpe IP X4

Apgriešanās telpa 1300 mm

Piedziņas vadība 24 V / 70 A 24 V / 90 A

Piedziņas jauda (6 / 10 km/h) 180 W / 300 W

Galvenais drošinātājs 80 A

Apgaismojums (opcija) LED tehnoloģija 24 V

Piekrāvums – kg 10 kg

Priekšējās ass slodze – kg 110 kg

Pakaļējās ass slodze – kg 150 kg

Piedziņas klīrenss 60 mm

Bateriju tvertnes klīrenss 80 mm

Pašmasa (ar piedziņu baterijām) 94 kg 94 kg

Pašmasa (bez piedziņu baterijām) 65 kg

Kopējais augstums 930 mm 1130 mm

Sēdvirsmas polstera biezums 60 mm 60 mm

Transportēšanas izmēri

Garums (kopā ar balsta ritenīšiem, bez kāju balstiem) 840 mm – mm

Platums (bez roku balstiem) 630 mm

Augstums bez roku balsta 560 mm 660 mm
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Pārējie modeļa 1.610 tehniskie dati

min. maks.

Ar klimatu saistītie tehniskie dati

Apkārtējās vides temperatūra -25 °C līdz +50 °C

Uzglabāšanas temperatūra ar piedziņu baterijām -25 °C līdz +50 °C

Uzglabāšanas temperatūra bez piedziņu baterijām -40 °C līdz +65 °C

Vadāmais ritenis

230 x 70 mm (9“) aizsargāts pret gaisa izlaišanu

Dzenošais ritenis

356 x 75 mm (14“) aizsargāts pret gaisa izlaišanu

Piedziņu baterijas

2 x 12 V 43 Ah (5 h) / 50 Ah (20 h) slēgtas, bezapkopes

Maks. bateriju izmērs (garums x platums x augstums) 260 x 174 x 205 mm

Lādēšanas strāva 6 A 12 A
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Uz elektriskā ratiņkrēsla izvietoto uzlīmju nozīme

Uzmanību!
Izlasīt lietošanas instrukciju un klāt pievienotās dokumentācijas.

Necelt elektrisko ratiņkrēslu aiz roku balstiem vai kāju bal-
stiem.
Noņemamās daļas nav paredzētas ratiņkrēsla nešanai.

Braukšanas režīms

Stumšanas režīms

Stumt tikai pa līdzenām virsmām.

Norāde uz lādēšanas ligzdu.

Produkts nav sertificēts kā sēdeklis izmantošanai transport-
līdzeklī.

Norāde uz saspiedumu gūšanas risku. – Neķerties ar rokām.

Režīms braucošos transportlīdzekļos. – Izslēgšana vai pārslēg-
šana 3. braukšanas programmā.

Norāde uz saspiedumu gūšanas risku. 
Augšējais komponents ir uzstādīts kustināmā vai pagriežamā 
stāvoklī, tāpēc tas apakšējā nodalījumā veido saspiedumu gū-
šanas vietu.
– Neķerties ar rokām nodalījumā, kur atrodas saspiedumu gū-
šanas vieta.
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Uz elektriskā ratiņkrēsla izvietoto uzlīmju nozīme

Maksimāli pieļaujamais lietotāja svars, ja produkts ir sertificēts 
kā sēdeklis izmantošanai transportlīdzeklī.

Uzmanību!
Neveikt servisa darbus.
Gāzes atsperu gāzes spiedientvertne atrodas zem spiediena.
– Paaugstināts nelaimes gadījumu risks!

Mazgāšanas uzlīmēs redzamo simbolu nozīme
(simboli atbilst Eiropas standartam)

Mazgāt saudzējošā režīmā, ievērojot norādīto maksimālo mazgāšanas 
temperatūru °C.

Mazgāt standarta režīmā, ievērojot norādīto maksimālo mazgāšanas 
temperatūru °C.

Mazgāt ar rokām

Nebalināt.

Nav piemērots žāvēšanai veļas žāvētājā.

Negludināt.

Neveikt ķīmisko tīrīšanu.
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Tehnisko datu plāksnītē attēloto simbolu nozīme

Ražotājs

Pasūtījuma numurs

Sērijas numurs

Izgatavošanas datums

Atļautais lietotāja svars

Atļautais kopējais svars

Atļautās ass slodzes

Atļautais kāpums

Atļautais kritums

Atļautais maks. ātrums 

Produkts ir sertificēts kā sēdeklis izmantošanai transportlīdzeklī.

Maksimāli pieļaujamais lietotāja svars, ja produkts ir sertificēts 
kā sēdeklis izmantošanai transportlīdzeklī.

 

Produkts nav sertificēts kā sēdeklis izmantošanai transportlī-
dzeklī.

Medicīnas ierīce



Izplatītāja zīmogs:

Nākamā drošības pārbaude pēc 12 mēnešiem

Datums:

Vieta, datums:

Paraksts:

Izplatītāja zīmogs:

Nākamā drošības pārbaude pēc 12 mēnešiem

Datums:

Vieta, datums:

Paraksts:

Izplatītāja zīmogs:

Nākamā drošības pārbaude pēc 12 mēnešiem

Datums:

Vieta, datums:

Paraksts:

Izplatītāja zīmogs:

Nākamā drošības pārbaude pēc 12 mēnešiem

Datums:

Vieta, datums:

Paraksts:

Izplatītāja zīmogs:

Nākamā drošības pārbaude pēc 12 mēnešiem

Datums:

Vieta, datums:

Paraksts:

Sērijas nr. (SN):

Pavadzīmes nr.:

Modelis:
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Ieteiktā drošības pārbaude 1. gadā
(ne vēlāk kā ik pēc 12 mēnešiem)PĀRBAUDES APLIECINĀJUMS

Transportlīdzekļa dati:

Ieteiktā drošības pārbaude 3. gadā
(ne vēlāk kā ik pēc 12 mēnešiem)

Ieteiktā drošības pārbaude 2. gadā
(ne vēlāk kā ik pēc 12 mēnešiem)

Ieteiktā drošības pārbaude 4. gadā
(ne vēlāk kā ik pēc 12 mēnešiem)

Ieteiktā drošības pārbaude 5. gadā
(ne vēlāk kā ik pēc 12 mēnešiem)
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GARANTIJA
Neievērojot lietošanas instrukciju, kā arī 
nepareizi veicot apkopes darbus un it 
īpaši bez mūsu piekrišanas veicot ierīcē 
tehniska rakstura izmaiņas un papildināju-
mus (uzmontējot papildierīces), garantijas 
prasības tiek uzskatītas par spēkā neeso-
šām un vispārējā produktatbildība tiek 
noraidīta.

Mūsu vispārējo darījumu nosacījumu ietva-
ros mēs šim produktam sniedzam likumā 
noteikto garantiju, kā arī nepieciešamības 
gadījumā apņemamies veikt garantijas pa-
kalpojumus, par kuriem esam paziņojuši vai 
par kuriem ir notikusi vienošanās. Lai izman-
totu garantijas pakalpojumus, lūdzu, vērsie-
ties pie sava izplatītāja, iesniedzot tam tālāk 
redzamās GARANTIJAS SADAĻAS kopiju, tajā 
ierakstot datus par modeļa nosaukumu, pa-
vadzīmes numuru un piegādes datumu, kā 
arī sērijas numuru (SN).

Sērijas numurs (SN) ir norādīts tehnisko datu 
plāksnītē.

Nosacījums garantijas pakalpojuma saņem-
šanai jebkurā gadījumā ir noteikumiem at-
bilstošs produkta lietojums, pie izplatītāja 
iegādātu oriģinālo rezerves daļu lietošana, 
kā arī regulāri veikta apkope un pārbaude.

Garantija neattiecas uz virsmas bojājumiem, 
riteņu riepām, bojājumiem, kurus izraisījušas 
atskrūvējušās skrūves vai uzgriežņi, kā arī de-
formētiem stiprinājuma caurumiem pārāk 
bieži veiktu montāžas darbu dēļ.

Garantija neattiecas arī uz piedziņas un elek-
troniskās sistēmas bojājumiem, kas radušies 
nepareizas tīrīšanas dēļ, šim mērķim izman-
tojot tvaika strūklas ierīces, vai arī tāpēc, ka 
šie komponenti tīši vai netīši tikuši iegrem-
dēti ūdenī.

Garantijas prasību iesniegšanas pamatā 
nevar būt traucējumi, kurus izraisījuši sta-
rojuma avoti, piemēram, mobilie tālruņi ar 
spēcīgu datu pārraides jaudu, augstas preci-
zitātes iekārtas un citas spēcīgas iedarbības 
rentgenstarojuma ierīces, kas neatbilst stan-
dartos noteiktajām specifikācijām.

Mainoties ierīces lietotājam vai īpašniekam, 
šī lietošanas instrukcija kā produkta sastāv-
daļa ir nododam nākamajam ierīces lietotā-
jam vai īpašniekam.

Lai novērtētu mūsu produktu, jūs varat iz-
mantot < Information center > (Informācijas 
centru) sadaļā < PMS  mūsu tīmekļa vietnē 
< www.meyra.com >.

Paturam tiesības veikt tehniska rakstura uz-
labojumus ierīcē.

Šis produkts atbilst EK Direktīvai 93/42/EEK un Regulas (ES) 2017/745 par medicīnas 
ierīcēm prasībām, kas stāsies spēkā pēc 2021. gada 25. maija.



SN (skatiet tehnisko datu plāksnīti):

Garantija

Piegādes datums:

Pavadzīmes nr.:Modeļa nosaukums:

Izplatītāja zīmogs:

Sērijas nr. (SN):

Pavadzīmes nr.:

Modelis:

Izplatītāja zīmogs:

Nākamā drošības pārbaude pēc 12 mēnešiem

Datums:

Vieta, datums:

Paraksts:
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Garantijas sadaļa

Lūdzu, aizpildīt! Vajadzības gadījumā izgatavot šīs sadaļas kopiju un nosūtīt to savam izplatī-
tājam.

Pārbaudes apliecinājums izsniegšanai

Transportlīdzekļa dati:
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PIEZĪMES
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PIEZĪMES
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PIEZĪMES



MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
VĀCIJA

Tālr.: +49 5733 922 - 311
Fakss: +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de

Jūsu izplatītājs

 205 348 720 (redakcija 2021-04) Tiesības veikt tehniska rakstura izmaiņas rezervētas. Oriģinālā lietošanas instrukcija. 
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