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IEVADS 
Pirms APEX riteņkrēsla lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to 
turpmākai izmantošanai. Lai iegūtu papildus informāciju par šo produktu, tā detaļām, 
p iederumiem un sn ieg ta j i em paka lpo jum iem, lūdzu , apmek lē j i e t v i e tn i : 
www.motioncomposites.com 

Uzmanību! 
Nelietojiet šo riteņkrēslu, neizlasot un neizprotot šo lietotāja rokasgrāmatu. Ja jūs 
nesaprotat brīdinājumus un instrukcijas, sazinieties ar savu Motion Composites 
izplatītāju. Ja jūs ignorējat šos brīdinājumus vai nepārbaudat vai neuzturat savu 
riteņkrēslu, kā norādīts rokasgrāmatā, jūs varat nokrist, apgāzties vai zaudēt kontroli 

pār riteņkrēslu un nopietni ievainot sevi vai citus vai sabojāt riteņkrēslu. 

Ražots Kanādā! 

Papildus informācija par Motion Composites produktiem ir pieejama mājas lapās: 
www.motioncomposites.com 

www.unihaus.lv 

☞ Sazinieties ar Jūsu  Motion Composites riteņkrēslu izplatītāju, kad nepieciešams. 
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KOPSKATS 
APEX 
Kopska tā i r redzamas sva r īgākās 
riteņkrēsla komponentes. 

(1) Muguras balsta trubas 
(2) Muguras balsts / regulēšanas lentas 
(3) Piedziņas stīpas 

(4) Piedziņas riteņi 
(5) Pretapgāšanās riteņi 

(6) Riteņu ass vertikālā truba 
(7) Bremzes 

(8) Priekšējie riteņi 

(9) Priekšējo riteņu dakša 
(10) Priekšējo riteņu dakšas stiprinājums 
(11) Pēdu balsts 

(12) Riteņu ass horizontālā truba 
(13) Riteņkrēsla rāmis 

(14) Rāmja pastiprinājuma truba 
(15) Roku balsts 

(16) Sānu malas 
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TEHNISKĀ 
SPECIFIKĀCIJA 
RĀMIS


IZMĒRI


DROŠĪBAS 
INFORMĀCIJA 
RITEŅKRĒSLA REGULĒŠANA

Dažādi jūsu riteņkrēsla regulējumi (sēdekļa 
augstums / dziļums, muguras balsta 
leņķis, aizmugurējo un priekšējo riteņu 
sagāzums / izmērs / novietojums) var 
ietekmēt smaguma centru. Regulēšana ir 
jāveic sertificētam ražotāja pārstāvim, un 
r iteņkrēsla l ietotā jam jāzina, ka š ie 
regulējumi var ietekmēt tā stabilitāti. 

SVARA IZTURĪBA

APEX riteņkrēsla svara ierobežojums ir 
120 kg. Norādītajā svara izturībā ietilpst: 
gan braucē js, gan jebkura bagāža. 
Piemēram, lietotājam ar 5 kg mugursomu 
nevajadzētu pārsniegt 115 kg. Ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai kopējais svars nepārsniegtu 
iepriekš norādīto vērtību. Riteņkrēsls ir 
paredzēts, lai ar to pārvietotos tikai viens 
cilvēks. Lūdzu, nestāviet uz kāju balstiem. 
M o t i o n C o m p o s i t e s n e a t b i l d p a r 
zaudē jumiem vai ievainojumiem, kas 
raduš i e s , nepa re i z i i zman to jo t šo 
riteņkrēslu. 

RISKU SAMAZINĀŠANA

Pirms šī riteņkrēsla lietošanas ieteicams 
apgūt drošu riteņkrēslu lietošanu. 
Izlasiet instrukcijas šajā rokasgrāmatā, lai 
pārliecinātos, ka jūtaties ērti, pārvietojoties 
ar riteņkrēslu bez palīdzības. 

Vienmēr jāapzinās bīstamība. Ja vien jūs 
neesat prasmīgs riteņkrēsla lietotājs un 
esat pārliecināts, ka stabili tajā jūtaties, 
vienmēr lietojiet pretapgāšanās riteņus. 
Motion Composites stingri iesaka izmantot 
pretapgāšanās riteņus, jo tie ir svarīgs 
riteņkrēsla lietotāja drošības līdzeklis. 

a) Vienmēr izmantojiet pretapgāšanās 
riteņus, ja nejūtaties droši. 

b) Vienmēr izmantojiet pretapgāšanās 
riteņus, katru reizi mainot vai pielāgojot 
riteņkrēsla regulējumus.  
c) Izmantojiet pretapgāšanās riteņus, līdz 
esat pieraduši pie izmaiņām un esat 
pārliecināti ka jums nav risks apgāzties. 

Rāmis: Rigid APEX

Materiāls: T 700 High-Modulus oglekļa 
šķiedra vai 6066-T6 alumīnijs

Masa: Oglekļa škiedras: 4,2 kg; 
Alumīnija: 4,9 kg; 
(bez aizmugurējiem riteņiem, ar 
pēdu balstu) 

Svara izturība: 120 kg

Sēdvirsmas platums: 30,5 - 50,8 cm

Sēdvirsmas dziļums: 30,5 - 50,8 cm

Augstums no sēdvirsmas līdz 
zemei, priekšā:

35,6 - 53,3 cm

Augstums no sēdvirsmas līdz 
zemei, aizmugurē:

35,6 - 50,8 cm

Muguras augstums: 22,9 - 53,3 cm

Muguras leņķis: 80° - 101°

Riteņu sagāzums: 0°, 2°, 4°, 6°, 8°
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MUGURAS BALSTS 
MUGURAS BALSTA NOLIEKŠANA

Noņemiet sānu aizsargus, dubļusargus vai 
roku balstus (ja tādi ir).  

Pavelciet muguras balsta atbrīvošanas 
kabeli, kas atrodas aiz sēdekļa, lai to 
atbloķētu. 
Nol iec iet muguras ba lstu, l īdz tas 
nofiksējas aizvērtā stāvoklī. 

MUGURAS BALSTA PACELŠANA

Pavelciet muguras balsta atbrīvošanas 
kabeli, kas atrodas aiz sēdekļa, lai to 
atbloķētu.  

Pace l ie t muguras ba ls tu , l īdz tas  
nofiksējas atvērtā stāvoklī. 

BREMZES 
Nospiežot bremzes sviru l īdz galam, 
bremzes tiek spēc īgi piespiestas un 
riteņkrēsls vairs nekustas (stāvbremze). 
Atlaižot bremžu sviru, bremzes tiek 
atbrīvotas un var turpināt kustību ar 
riteņkrēslu. 

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

B re m z e s n a v p a re d zē t a s , l a i 
apstādinātu riteņkrēslu, kad tas ir 
kustībā. 

Ja uz stāva ceļa nospiedīsiet tikai 
vienu bremžu sviru, otrs ritenis 
turpinās griezties un atkarībā no ceļa 
s l īpuma var no t i k t r i t eņkrēs la 
apgāšanās uz sāniem. 
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PĒDU BALSTI 
Uzmanību! 

Pirms veikt jebkādas darbības ar 
pēdu balstiem, pārliecinieties, ka 
riteņkrēsls ir nobremzēts un nevar 
izkustēties. 

KĀJU DROŠĪBAS JOSTA 
Drošības josta kājām nodrošina, lai kājas 
nenoslīdētu no kāju balsta. Tā ir aplikta ap  
stiprinājumiem uz kāju balstu caurulēm un 
ar kontaktlentas (velcro) palīdzību tās 
g a r u m u v a r n o r e g u l ē t p ē c 
nepieciešamības. 

Uzmanību! 
Nebrauciet bez uzliktas drošības 
jostas kājām! 

PĒDU BALSTS 
Pēdu balstu var noregulēt augstumā, lai 
tas a tb i l s t l i e to tā j a ind iv iduā l a jām 
vajadzībām. 
Uzmanību! 

Pēdu balsta regulēšanu dr īkst 
veikttikai sertificēts servisa pārstāvis. 

ROKU BALSTI 
P i r m s r i t e ņ k r ē s l a l i e t o š a n a s 
pārliecinieties, ka roku balsti ir droši 
nofiksēti un to atbrīvošanas pogas ir 
nofiksētas vietā. 

Nekad neceliet riteņkrēslu, turot to aiz 
roku balstiem. 
Celšanai izmantojiet tikai riteņkrēsla rāmi. 

NOŅEMAMIE T-VEIDA ROKU BALSTI

 
Lai noņemtu roku balstus: 

• Pavelciet sviru (1) Uz augšu, lai atbrīvot 
roku balstu. 

• Pavelciet roku balstu līdz galam uz 
augšu, lai to noņemtu. 

Roku balstu atkārtota uzstādīšana: 
• Uzlieciet roku balstus, ievietojot tapu (3) 
roku balsta uztvērējā (4) līdz tas nofiksējas 
savā vietā. 

• Pārliecinieties, vai bloķēšanas svira (2) ir 
nofiksēta, lai izvairītos no jebkādas 
kustības. 

PACEĻAMĀS SĀNU MALAS 

 

Lai paceltu sānu malas, celiet tās uz 
augšu. 
Lai nolaistu sānu malas, nolaidiet tās uz 
le ju, l īdz tās droš i iest ipr inās tām 
paredzētajā vietā (1). 
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PRETAPGĀŠANĀS 
RITEŅI 
• Lai noņemtu vai pagrieztu pretapgāšanās 

riteņus uz augšu, nospiediet atlaišanas 
pogu (1) un izvelciet vai pagrieziet 
pretapgāšanās riteņus (2). 

• Izmantojot pretapgāšanās r i teņus, 
priekšējo riteņu klīrenss ir no 3,5 līdz 5 cm, 
atkarībā no konfigurācijas. 

• Pretapgāšanās r i teņus i r a iz l iegts 
izmantot, lai piepaceltu. riteņkrēsla 
priekšpusi, uz tiem spiežot ar kāju.  

• Vienmēr izmantojiet abus pretapgāšanās 
riteņus. 

PIEDZIŅAS RITEŅI 
RITEŅU ASIS 
R i t e ņ u s b e z p a p i l d u s d a r b a r ī k u 
izmantošanas var uzlikt un noņemt. 
Lai noņemtu riteņus, nospiediet fiksējošo 
pogu (1) riteņa rumbas vidū un noņemiet 
riteni. 

Lai uzliktu riteņus, nospiediet fiksējošo pogu 
(1) riteņa rumbas vidū un uzlieciet riteni. 

Vienmēr pārliecinieties, ka asi fiksējošās 
lodītes (2) ir redzamas un fiksētas ārējā 
pozīcijā, kad ritenis ir ielikts. 
Uzmanību! 

Pēc riteņa uzlikšanas fiksējošajai 
p o g a i ( 1 ) j ā b ū t p a r d a ž i e m 
mi l imetr iem izv i rz ī ta i no r i teņa 
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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DROŠĪBAS JOSTA 
Drošības josta [1] ir pieskrūvēta pie 
riteņkrēsla. 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. 

Vienmēr pārliecinieties, ka starp 
drošības jostu un riteņkrēsla lietotāju 
nav iespiesti svešķermeņi, kas var 
izraisīt traumas. 

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. 

SĒDVIRSMAS LENTAS 
• Sēdvirsmas lentas nav paredzē ts 

i zmanto t kā sēdv i rsmu. V ienmē r 
izmantojiet spilvenu. 

• Pārliecinieties, vai lentas ir labā stāvoklī 
(p iemēram, nav nodi luma un nav 
plīsumu). 

MUGURAS BALSTA 
LENTAS 
Muguras balsta nospriegojumu var regulēt 
pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu 
maksimāli ērtu sēdpozīciju un minimālu 
slodzi mugurai. 

 

L a i n o r e g u l ē t u m u g u r a s b a l s t a 
nospriegojumu: 

• Pacelt muguras balsta aizmugures 
pārsegu uz augšu un atlieciet to uz 
priekšu, lai atsegtu regulēšanas 
lentas. 

• Atbr īvot regulēšanas lentas un 
i e s t ā d ī t n e p i e c i e š a m o 
nospriegojumu. Pēc tam aizdarīt 
t l e n t a s u n n o l a i s t a t p a k a ļ 
a i z m u g u r ē j o m u g u r a s b a l s t a 
pārsegu. 
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APKOPES
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 
Piedziņas riteņi:

spiediena minimālā un 
maksimālā vērtība ir norādīta 
uz riepas.

Pārbaudi veiciet pats vai ar 
kādu palīgu. Lietojiet 
spiediena mērierīci, bet, ja 
tādas nav, spiedienu var 
pārbaudīt, uzspiežot ar īkšķi.

Pārbaudīt riepu profilu Pats pārbaudiet vizuāli.

Ja profils nodilis vai riepa 
bojāta, meklējiet palīdzību pie 
riteņkrēslu autorizēta 
pārstāvja.Reizi 8 nedēļās  

(atkarībā no 
lietošanas 
biežuma)

Ieeļļot krēsla daļas: 
	 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

Ja riteņi griežas smagi, Jums 
vai palīgam jānoņem riteņi un 
jāiztīra rumba.
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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 identifikācijas plāksnītes. 
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. 
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 
Motion Composites piekrišanas pārtrauc garantiju un ražotāja atbildību.  
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GARANTIJAS TALONS 

 

Autorizētais dīleris un izplatītājs Latvijā: SIA "UniHaus"  
Kr. Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013; 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


11

mailto:unihaus@unihaus.lv
http://www.unihaus.lv
mailto:unihaus@unihaus.lv
http://www.unihaus.lv
mailto:unihaus@unihaus.lv
http://www.unihaus.lv


Jūsu riteņkrēsla piegādātājs 

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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