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IEVADS 
Mēs pateicamies par mūsu uzņēmumam izrādīto uzticību, izvēloties Meyra elektrisko 
riteņkrēslu. 
Viss elektriskā 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 elektriskā 
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 

- vadības pults 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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KOPSKATS 

MODELIS 1.616 
Kopskatā ir redzamas svarīgākās elektriskā 
riteņkrēsla komponentes un vadības ierīces. 

(1) Muguras balsts 
(2) Roku balsts 
(3) Spilvens sēdvirsmai 
(4) Kāju balsts 
(5) Priekšējie riteņi 
(6) Aizmugurējie (piedziņas) riteņi 
(7) Stumšanas rokturis 
(8) Vadības pults 
(9) Pārslēgšanas svira (Braukt/Stumt) 
(10) Pretapgāšanās riteņi 
(11) Akumulatoru kaste 
(12) Aizmugurējās gaismas 
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RITEŅKRĒSLA PĀRVIETOŠANA 
RITEŅKRĒSLA DROŠA NOVIETOŠANA 
Elektriskais riteņkrēsls ir jānovieto stāvēšanai, sekojot šiem norādījumiem, lai izvairītos no 
situācijas, kad tas var nekontrolēti ripot. 
1. Pārslēdziet motoru pārslēgšanas sviru (Braukt/Stumt) slēdzi BRAUKT pozīcijā. 
2. Izslēdziet vadības pulti. 

FUNKCIONĀLĀS PĀRBAUDES 
Riteņkrēsla funkcijas un drošība ir jāpārbauda pirms katras braukšanas uzsākšanas reizes. 

☞ Lai uzzinātu par šīm pārbaudēm, izlasiet instrukcijas sadaļu "Pārbaudes pirms 
braukšanas uzsākšanas". 

BRAUKŠANA 
Jūs nosakāt braukšanas ātrumu un virzienu ar vadības pults vadībsviru. 

3



BREMZES 
DARBA BREMZES

Piedziņas motori strādā kā elektriskā bremze un nobremzē riteņkrēslu vienmērīgi, bez 
rāvieniem līdz apstāšanās brīdim. 

RITEŅKRĒSLA APSTĀDINĀŠANA 
Lai apstādinātu riteņkrēslu, vienmērīgi atlaidiet vadībsviru! Riteņkrēsls sāks bremzēt, līdz 
apstāsies. 

☞ Elektriskais riteņkrēsls apstāsies ātrāk un īsākā distancē, ja vadībsvira tiks pilnībā 
atlaista. 

STĀVBREMZE 
Riteņkrēsls ir aprīkots ar automātisku stāvbremzi. Tā darbojas, ja abu piedziņas motoru 
pārslēgšanas svira (Braukt/Stumt) ir ieslēgtā BRAUKT režīmā. Stāvbremze atbloķējas 
automātiski, tiklīdz Jūs sākat kustību.  
Manuāli stāvbremzi var atbloķēt, ja pārvietosiet pārslēgšanas sviru stāvoklī STUMT. 
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STĀVBREMZES IESLĒGŠANA 
Lai aktivizētu stāvbremzes, paceļiet abu 
motoru pārslēgšanas sviru uz augšu 
BRAUKT režīmā līdz atdurei [1]. 

☞ Pārslēgšanas sviru drīkst pārslēgt tikai 
pavadošā persona. 

Uzmanību! 

J a i r a k t i v i z ē t a s t ā v b r e m z e , 
riteņkrēslam nevajadzētu kustēties, to 
nevar pastumt uz priekšu! 

STĀVBREMZES IZSLĒGŠANA 
Lai izslēgtu stāvbremzes, nospiediet abu 
motoru pārslēgšanas sviru uz leju STUMT 
režīmā līdz atdurei [2].  

☞ Pārslēgšanas sviru drīkst pārslēgt tikai 
pavadošā persona. 

Uzmanību! 

Iesēšanās un izkāpšana no elektriskā 
riteņkrēsla ir atļauta tikai tad, ja motoru 
pārslēgšanas svira abās pusēs ir 
BRAUKT režīmā un ir izslēgta vadības 
pults. 

• Nekontrolēta vadībsviras lietošana 
(braukšanai un stūrēšanai) var novest 
pie nekontrolētas riteņkrēsla kustības! 
– Pastāv negadījuma risks! 
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BRAUKT/STUMT 
REŽĪMS 
Uzmanību! 

N e a t s lēd z i e t s tā v b re m z e s u z 
nogāzēm, slīpām virsmām – bīstami, jo 
riteņkrēsls var sākt nekontrolēti ripot 
lejā! 

☞ Elektromagnētiskās bremzes (darba 
bremzes) ir izslēgtas, ja motora 
pārslēgšanas svira ir STUMT režīmā. 
– Riteņkrēsla nobremzēšana ar darba 
bremzēm ir iespējama tikai BRAUKT 
režīmā. 

☞ Lai manevrētu ar riteņkrēslu STUMT 
rež īmā , dar ie t to, turot ies p ie 
stumšanas roktura. 

STUMT RĒŽĪMA IESLĒGŠANA 
1. Izslēdziet vadības pulti, lai stumšanu 

padarītu vieglāku. 

☞ Vadības pults lietošana ir aprakstīta 
lietošanas instrukcijā "Vadības pults". 

2. Izslēdziet stāvbremzi, pārvietojot 
motoru pārslēgšanas sviru pozīcijā 
STUMT [1]. 

☞ Stāvbremzes izslēgšana ir aprakstīta 
sadaļā "Stāvbremzes izslēgšana". 

Elektriskais riteņkrēsls tagad var tikt stumts. 

BRAUKT REŽĪMA IESLĒGŠANA 
1. Ieslēdziet stāvbremzi [2]. 

☞ Stāvbremzes ieslēgšana ir aprakstīta 
sadaļā "Stāvbremzes ieslēgšana". 

2. Ieslēdziet vadības pulti. 

☞ Vadības pults lietošana ir aprakstīta 
lietošanas instrukcijā "Vadības pults". 

Elektriskais riteņkrēsls tagad ir gatavs 
braukšanai. 
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PIRMS BRAUKŠANAS 
UZSĀKŠANAS 
Pirms uzsākat braukt, veiciet sekojošas 
darbības, uzrādītajā secībā: 

☞ Uzlādējiet akumulatoru baterijas pirms 
pirmā brauciena. 

1. Pārslēdziet abu piedziņas motoru 
pārslēgšanas sviras [1] uz augšu, līdz 
atdurei (BRAUKT režīms). 

2. Pārbaudiet drošinātāju [2] akumulatora 
kastes aizmugurē – vai tas ir vesels un 
pareizi ievietoti ligzdā. Pārbaudiet 
akumulatoru kasti - vai tā ir droši 
nostiprināta. 

3. Pārbaudīt vai pareizi iestādīta vadības 
pults pozīcija. Tai jābūt tādai, lai būtu 
ērti vadīt riteņkrēslu. Attālumu līdz roku 
balstam var regulēt, iepriekš atbrīvojot 
fiksējošo skrūvi [3]. Pēc vēlamās 
poz īcijas iestād īšanas, pievelciet 
fiksējošo skrūvi. 

4. Ieslēdziet vadības pulti, nospiežot 
pogu [4]. 

☞ Vadības pults lietošana ir aprakstīta 
lietošanas instrukcijā "Vadības pults". 
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PĀRBAUDES PIRMS BRAUKŠANAS 
UZSĀKŠANAS 
Pirms uzsākt braukt, ir jāveic sekojošas 
pārbaudes: 

☞ Akumulatoru baterijas uzlādes līmenis. 

☞ jāpārliecinās par izvēlēto braukšanas 
maksimālo ātrumu (indikators uz 
vadības pults). 
– Vadības pults lietošana ir aprakstīta 
lietošanas instrukcijā "Vadības pults". 

AKUMULATORU LĀDĒŠANA 
☞ Akumulatoru lādēšana ir aprakstīta arī 

akumulatoru lādētā ja l ietošanas 
instrukcijā. 

1. Ies lēdziet e lektr iskā r i teņkrēsla 
stāvbremzi 

2. Pieslēdziet lādēšanas kabeli [1] 
vadības pultij. 
 
Uzmanību! 
Neievietojiet citus priekšmetus vadības 
pults lādēšanas atverē. 
– Pastāv elektrotraumas risks! 

3. Pieslēdziet lādētāju strāvas avotam, 
tādējādi to ieslēdzot. 

☞ Akumulatoru uzlāde ir sākta. 

☞ Uzlādes process notiek tikai, ja 
akumulatoru drošinātājs ir vesels [2]. 

4. Pēc uz lādes p rocesa be i gām 
atvienojiet lādētāju no strāvas avota, 
pēc tam atvienojiet lādētāja kabeli no 
vadības pults. 
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VADĪBAS PULTS 
POZICIONĒŠANA 
Vadības pulti iespējams pielāgot katram 
lietotājam individuāli. 
Tāpat vadības pulti ir iespējams atvienot no 
riteņkrēsla, ja tas nepieciešams riteņkrēslu 
transportē jot vai novietojot i lgstošai 
stāvēšanai. 
Uzmanību! 

Pirms vadības pults regulēšanas vai 
noņemšanas ir nepieciešams to 
izslēgt. 

PULTS ATTĀLUMA LĪDZ ROKU 
BALSTAM REGULĒŠANA 
Lai iestādītu attālumu līdz roku balstam, 
atskrūvējiet fiksējošo skrūvi [1] un veiciet 
regu lēšanu. Pēc vē l amās poz īc i jas 
iegūšanas, pieskrūvējiet fiksācijas skrūvi [1]. 
Transportēšanas laikā vai citādi, vadības 
pulti var noņemt un novietot uz sēdvirsmas. 

VADĪBAS PULTS NOŅEMŠANA 
Lai noņemtu vadības pulti, atskrūvējiet 
fiksē j ošo sk rūv i [ 1 ] un a t v i eno j i e t 
savienojumus [2] [4]. 

☞ Neraujiet aiz vada, kad atvienojiet 
savienojumus. 

Pēc tam izvelciet vadības pulti virzienā uz 
roku balsta priekšpusi (braukšanas virzienā). 

VADĪBAS PULTS PIEVIENOŠANA 
Lai pievienotu pulti, ievietojiet to atverē zem 
roku balsta [3], noregulējiet vēlamo pults 
attālumu no roku balsta un pievelciet 
fiksējošo skrūvi [1]. Pēc tam savienojiet 
savienojumus [2] [4]. 

☞ Pārbaudiet vadības pults darbību. 
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VADĪBAS PULTS ATLIEKŠANA UZ 
SĀNIEM 
Lai piebrauktu ar riteņkrēslu tuvāk galdam 
vai kādam citam šķērslim, vadības pulti 
iespējams atliekt uz sāniem [1] (papildus 
aprīkojums), līdz tas ir paralēli roku balstam 
[2].  

☞ Ja vadības pults ir novietota pārāk 
tuvu roku balstam, un tas traucē to 
atliekt uz sāniem, pārbīdiet vadības 
pulti tālāk no roku balsta, un pēc tam 
veiciet pults atliekšanu uz sāniem. 

☞ Atliekšanas mehānisms fiksējas ar 
magnētu [3] palīdzību, tāpēc atliecot 
vadības pulti jāpārvar neliels magnēta 
pievilkšanas spēks. 

Uzmanību! 

Nelieciet pirkstus starp paralēlajiem 
stieņiem vadības pults atliekšanas 
mehānismā.  
– Pirkstu saspiešanas risks! 

VADĪBAS PULTS AUGSTUMA 
REGULĒŠANA 
Lai regulētu vad ības pults augstuma 
pozīciju, atskrūvējiet fiksējošo skrūvi [4]. Pēc 
regulēšanas beigšanas nofiksējiet fiksējošo 
skrūvi [4], pieskrūvējot to. 
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KĀJU BALSTI 
Uzmanību! 

Pirms veikt jebkādas darbības ar kāju 
balstiem, pārliecinieties, ka riteņkrēsls 
nevar patvaļīgi izkustēties vai ripot. 

APAKŠSTILBU FIKSĀCIJAS JOSTA 
Noņemama apakšstilbu fiksācijas josta  [1] 
novērš kāju noslīdēšanu no pēdu balstiem. 
Uzmanību! 

Nebrauc ie t a r r i t eņk rēs lu bez 
apakšstilbu fiksācijas jostas. 
– Negadījumu risks! 

☞ Apakšstilbu fiksācijas josta ir jānoņem, 
kad nepieciešams pielocīt kāju balstus 
[2]. 

☞ Apakšstilbu fiksācijas josta nevar tikt 
izmantota ar leņķī regulējamiem kāju 
ba l s t i em . Tā t i e k a i z s tā t a a r 
atsevišķ iem apakšstilbu atbalsta 
spilveniem. 

APAKŠSTILBU FIKSĀCIJAS JOSTAS 
NOŅEMŠANA 
Lai noņemtu apakšstilbu fiksācijas jostu, tā ir 
jāpavelk uz augšu, to slidinot nost no 
fiksācijas āķiem [3]. 

APAKŠSTILBU FIKSĀCIJAS JOSTAS 
PIEVIENOŠANA 
Lai pievienotu apakšstilbu fiksācijas jostu, to 
uzliek atpakaļ uz fiksācijas āķiem [3]. 

APAKŠSTILBU FIKSĀCIJAS JOSTAS 
GARUMA REGULĒŠANA 
Lai izmainītu jostas garumu, tā ir jāattaisa 
aizmugures daļa vaļā (velcro kontaktlenta) 
un, iestatot vēlamo garumu, jāaiztaisa ciet, 
cieši savienojot abas jostas daļas.  
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PĒDU BALSTI 
Lai iekāptu vai izkāptu no riteņkrēsla, pēdu 
balsti ir jāpaceļ uz augšu [1] [2]. 
- Noņemiet kājas no pēdu balstiem 
- Noņemiet apakšstilbu fiksācijas jostu 
- Paceļiet pēdu balstus uz augšu 

☞ Pirms uzsākt braukšanu, pēdu balsti ir 
jānolaiž lejā [4] un jāpievieno atpakaļ 
apakšstilbu fiksācijas josta. 

VIENLAIDUS PĒDU BALSTS 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 
Paceļiet vienlaidus pēdu balstu [6] pirms 
pagriezt uz āru kāju balstus vai noņemt tos. 
Paceļiet šo kāju balstu uz augšu cik tas ir 
iespējams tuvāk kāju balstam, vertikālā 
pozīcijā. 
Lai nolaistu lejā vienlaidus pēdu balstu, 
laižiet to lejā, līdz tas nofiksējas tam 
paredzētajā vietā [5]. 
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KĀJU BALSTU PAGRIEŠANA UZ ĀRU 
UN IEKŠU 
Lai vieglāk būtu piebraukt skapim vai kādam 
citam šķērslim, kāju balstus var pagriezt uz 
iekšu [1] vai āru [2]. Pirms ieliekšanas vai 
atliekšanas - noņemiet apakšstilbu fiksējošo 
jostu un paceļiet uz augšu pēdu balstus. 
Pēc tam katram kāju balstam atsevišķi 
pavilkt uz aizmuguri attiecīgo rokturi [3] un 
pagriezt kāju balstu. 
Uzmanību! 

Kad kāju balsti ir pagriezti uz sāniem, 
tie nav nofiksēti drošā pozīcijā un var 
viegli tikt noņemti vai nokrist. Pievērsiet 
uzmanību šim faktam, kad pārvietojiet 
riteņkrēslu (piemēram, transportējot 
to). 

KĀJU BALSTU ATGRIEŠANA SĀKUMA 
POZĪCIJĀ 
Lai atliektu kāju balstus izejas stāvoklī, 
atlieciet tos uz priekšu, kamēr tie dzirdami 
nofiksēsies. 

☞ Pēc kā j u ba ls tu nofiksēšanās, 
pārbaudiet vai tie ir stabili nofiksēti 
drošā pozīcijā. 

KĀJU BALSTU NOŅEMŠANA 
Lai noņemtu kāju balstus, katram kāju 
balstam atsevišķi pavilkt uz aizmuguri 
attiecīgo rokturi [3], atliekt kāju balstu uz 
sāniem un, ceļot uz augšu, noņemt tos. 

☞ Pirms kā ju balstu noņemšanas, 
noņemiet apakšstilbu fiksēšanas jostu 
un paceļiet pēdu balstus. 

KĀJU BALSTU PIEVIENOŠANA 
Lai pievienotu kāju balstus, pielieciet tos no 
sāniem klāt, ievietojiet tos no augšas tiem 
paredzētajās vietās, grieziet tos uz iekšpusi, 
līdz tie dzirdami nofiksējas drošā pozīcijā [3]. 
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MEHĀNISKI REGULĒJAMI KĀJU 
BALSTI 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 
Uzmanību! 

Nekad nelieciet rokas regulēšanas 
mehānismā, kad tas tiek regulēts. 
– Roku traumēšanas risks! 

• Kad t iek regu lē ts kā ju ba lsts , 
pavadošajai personai tas ir jāpietur, lai 
tas nekristu uz leju. 

KĀJU BALSTA PACELŠANA UN 
NOLAIŠANA 
1. Pirms kāju balsta pacelšanas vai 

nolaišanas, atbrīvojiet kāju balstu no 
slodzes, pavadošajai personai paceļot  
riteņkrēsla lietotāja kāju mazliet uz 
augšu. 

2. Pēc tam atskrūvējiet skrūvi [1] un 
paceļiet vai nolaižiet kāju balstu 
vēlamajā pozīcijā. 

Uzmanību! 

Neļaujiet kāju balstam krist uz leju. 
Vienmēr to pieturiet, kad tas tiek 
regulēts. 

3. Pēc regulēšanas pieskrūvējiet skrūvi 
[1]. 
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ELEKTRISKI REGULĒJAMI KĀJU 
BALSTI 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 
Elektriski regulējamie kāju balsti automātiski 
savienojas ar riteņkrēsla elektrisko sistēmu 
[1] [2], kad tie tiek pievienoti riteņkrēslam. 
Uzmanību! 

Nekad nelieciet rokas regulācijas 
mehānismā, kad tas tiek regulēts. 
– Roku traumēšanas risks! 

AUGSTUMA REGULĒŠANA 
Lai regulētu kāju balstu augstumu [2], 
izmantojiet vadības pulti. 

☞ Vadības pults lietošana ir aprakstīta 
lietošanas instrukcijā "Vadības pults". 

Uzmanību! 

Ievērojiet drošības instrukciju, kad 
lietojat elektriski regulējamos kāju 
balstus. 
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ELEKTRISKI REGULĒJAMO KĀJU 
BALSTU NOŅEMŠANA 
Lai noņemtu elektriski regulējamos kāju 
balstus, pavelciet rokturi [1], pēc tam 
pagriežiet kāju balstus uz āru un paceļiet tos 
uz augšu. 
Uzmanību! 

Kad elektriski regulējamie kāju balsti ir 
noņemti, elektriski savienojumi [3] ir 
jāaizsargā no mitruma un putekļiem 
(piemēram, ja riteņkrēsls ir novietots 
ilgstošai stāvēšanai)! 

☞ Ja elektriskie savienojumi netiek 
aizsargāti no putekļiem un mitruma, ir 
iespējami to darbības traucējumi. 

☞ Elektrisko savienojumu aizsardzībai ir 
iespē jams l ietot a izsargvāciņus 
(papildaprīkojums). 

ELEKTRISKI REGULĒJAMO KĀJU 
BALSTU PIEVIENOŠANA 
Lai pievienotu kāju balstus, pielieciet tos no 
sāniem klāt, ievietojiet tos no augšas tiem 
paredzētajās vietās [3], grieziet tos uz 
iekšpusi, līdz tie dzirdami nofiksējas drošā 
pozīcijā. 

☞ Pēc kā ju balstu pievienošanas, 
pārbaudiet to funkcionalitāti un vai tie ir  
nostiprināti drošā pozīcijā. 
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ROKU BALSTI 
Uzmanību! 

Neizmantojiet roku balstus, lai paceltu  
vai stumtu elektrisko riteņkrēslu! 

Nebrauciet ar elektrisko riteņkrēslu bez 
roku balstiem! 

ROKU BALSTU NOŅEMŠANA 
Lai noņemtu roku balstus, atskrūvējiet 
fiksējošo skrūvi [2] un, ceļot uz augšu, 
noņemiet roku balstu. 

☞ Pirms noņemt roku balstu, ir jāatvieno 
vadības pults [4]. 

☞ Va d īb a s p u l t s a t v i e n o ša n a s 
instrukcija ir lasāma sadaļā "Vadības 
pults noņemšana". 

ROKU BALSTU PIEVIENOŠANA 
Lai ieliktu roku balstus atpakaļ, ievietojiet tos 
fiksatorā [3] līdz atdurei un pieskrūvējiet 
fiksācijas skrūvi [2].  

☞ Pēc roku balstu pievienošanas, ir 
jāpievieno vadības pults [4]. 

☞ Vad ības pu l t s p iev ienošanas 
instrukcija ir lasāma sadaļā "Vadības 
pults pievienošana". 
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MUGURAS BALSTS 
Lai riteņkrēslu būtu ērtāk transportēt vai 
uzglabāt, ir iespējams nolocīt muguras 
balstu. 

☞ Lai labāk demonstrētu muguras balsta 
funkcijas, tas ir attēlots bez muguras 
balsta spilvena. 

MUGURAS BALSTA NOLOCĪŠANA 
Lai nolocītu muguras balstu, tā aizmugurē, 
lejā atrodas trosīte [1] , kuru, turot pa vidu, 
jāpavelk uz aizmuguri, un jānolaiž muguras 
balsts [2]. Lai muguras balstu noliektu līdz 
sēdvirsmai, noņemiet sēdvirsmas spilvenu 

MUGURAS BALSTA PACELŠANA 
Lai paceltu muguras balstu, ceļiet to uz 
augšu un pavelciet aizmugurē esošo trosīti 
[1] uz aizmuguri. 
Lai nofiksētu muguras balstu kādā no 
pozīcijām, atlaidiet trosīti [1] un muguras 
balsts dzirdami nofiksēsies vienā no 
pieejamajām pozīcijām [3]. 

☞ Regulāri pārliecinieties par fiksēšanās 
mehānisma drošu darbību. 

MUGURAS BALSTA REGULĒŠANA 
Lai nostādītu muguras balstu noteiktā leņķī, 
pavelciet uz aizmuguri trosīti [1], kas atbloķē 
muguras balsta fiksāciju, pabīdiet muguras 
balstu vēlamās pozīcijas virzienā, atlaidiet 
trosīti [1] un turpiniet virzīt muguras balstu 
līdz vēlamajai pozīcijai, kamēr dzirdami 
atskanēs muguras balsta fiksācija. 
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MUGURAS BALSTA DROŠA POZĪCIJA 
Muguras balsta leņķa pozīcijas nodrošina 
lietotājam izvēli, iestādīt sev vēlamāko balsta 
leņķi. Tomēr ne visas pozīcijas nodrošina 
drošību braukšanas laikā (īpaši pret vai no 
kalna). Tāpēc tikai dažās pozīcijas drīkst 
braukt un pārējās lietot tikai tad, kad 
riteņkrēsls ir miera stāvoklī. 
Rāmja konstrukcijā [1] ir vairāki caurumi (a, 
b, c, d, e), kas nosaka noteiktu muguras 
balsta leņķi. 

☞ Drošības apsvērumu dēļ ir jāiestāda 
muguras balsts tādā pozīcijā, kādu ir 
a p s t i p r i nā j i s Jūs u r i t eņk rēs l a 
piegādātājs un kura ir noteikta zemāk 
esošajās tabulās. 

Uzmanību! 

Jebkura krēsla pamatnes leņķa 
izmaiņa nozīmē to, ka drošs muguras 
balsta leņķis arī tiek izmainīts. 

Piemērs: 

Krēsla pamatnes leņķis ir 6°. 

Muguras balstu dr īkst nofiksē t 
pozīcijās c, d vai e, kad brauc pret vai 
no kalna. 
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Krēsla pamatnes 
leņķis Iestatītais muguras balsta leņķis Droša muguras balsta fiksācijas 

pozīcija [1]

0° c, d

2° c, d

4° Rūpnīcas iestatījums c, d

6° c, d, e

8° d, e

10° d, e



MEHĀNISKI REGULĒJAMS 
MUGURAS BALSTS 
Ar kontaktlentu (velkro) [2] palīdzību var 
regulēt muguras balsta nospriegojumu. 

MUGURAS BALSTA POLSTERĒJUMA 
NOŅEMŠANA 
Lai regulētu nospriegojumu, jānoņem 
muguras balsta polsterējums [1]. Vispirms 
atsprādzē j iet polstera apakšē jo da ļu 
aizmugurē, pēc tam pārceliet pāri muguras 
b a l s t a m u n a t s p r ā d z ē j i e t t o n o 
nospriegojuma kontaktlentām [3]. 
Atbrīvojot  kontaktlentas, var regulēt 
nospriegojumu. 

MUGURAS BALSTA POLSTERĒJUMA 
UZLIKŠANA 
Lai uzliktu atpakaļ muguras balsta polsteri 
[1], vispirms nostipriniet to uz sēdvirsmas 
(velkro), tad pārlieciet to pāri muguras 
balstam (izverot starp stumšanas rokturi un 
muguras ba ls ta augšē j o ma lu ) un 
piestipriniet pie nospriegojuma lentām [3]. 
Muguras balsta polsterējuma pagarinājums 
priekšpusē ir jānostiprina virs vai zem 
sēdvirsmas, atkarībā no ieregulētā muguras 
balsta augstuma [4]. 
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ELEKTRISKI REGULĒJAMS 
MUGURAS BALSTS 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 
Elektriski regulējams muguras balsts ir 
redzams [1] attēlā. 

☞ Muguras balsta leņķa iestatīšana 
notiek ar vadības pults palīdzību, kuras 
darb ība ir aprakst īta l ietošanas 
instrukcijā "Vadības pults" 

Uzmanību! 

Veiciet muguras leņķa regulēšanu tikai, 
kad riteņkrēsls atrodas miera stāvoklī, 
uz l īdzenas v i rsmas. Regulē jot 
muguras balstu slīpumos, pastāv 
apgāšanās risks! 

ELEKTRISKĀ MUGURAS BALSTA 
NOLIEKŠANA TRANSPORTA POZĪCIJĀ 
Atbrīvojiet aizslēgu [3] un izvelciet tapu [4]. 
Nolieciet muguras balstu uz priekšu [2] 
transporta pozīcijā. 

☞ Pieturiet elektrisko motoru un muguras 
balstu ar vienu roku drošā pozīcijā, 
turot tos pie stumšanas rokturiem. 

Pēc tam pārvietojiet elektrisko motoru uz 
aizmuguri, kā tas redzams [2] attēlā. 

☞ Pievienojiet atpakaļ tapu [4] muguras 
balstam tai paredzētajā vietā, lai to 
nepazaudētu. 

ELEKTRISKĀ MUGURAS BALSTA 
ATLIEKŠANA BRAUKŠANAS POZĪCIJĀ 
Pēc muguras balsta pacelšanas [1], 
izņemiet tapu [4], paceļiet elektromotoru un 
ievietojiet to tam paredzētajā vietā. Ievietojiet 
tapu [4] un aizveriet aizslēgu [3]. 

☞ Pārliecinieties par drošu elektromotora 
un muguras balsta savienojumu pēc 

t a p a s i e l i k ša n a s u n a i z s lēg a 
aizvēršanas. 
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ELEKTRISKI REGULĒJAMA MUGURAS 
BALSTA POLSTERĒJUMS 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 
Muguras balsta polsterējums ir piestiprināts 
pie muguras balsta rāmja (ietvara) ar 
kontaktlenu (velcro) palīdzību [1]. 

ELEKTRISKI REGULĒJAMA MUGURAS 
BALSTA DROŠAS POZĪCIJAS 
Plašās regulēšanas iespējas ietver arī 
pozīcijas, kuras ir izmantojamas tikai atpūtas 
vajadzībām, jo braukšanas režīmā tās var 
noves t p ie nedroš i em braukšanas 
apstākļiem. 
Elektriskais riteņkrēsls ir aprīkots ar sistēmu, 
kas ierobežo muguras balsta leņķ i 
kombinācijā ar sēdvirsmas leņķi, ja tas ir 
pārsniedzis drošas pozīcijas slieksni. 

☞ Maksimālais muguras balsta leņķis ir 
iespējams tikai, ja sēdvirsmas leņķis ir 
0°. 

☞ J a d ro š s m u g u r a s b a l s t a u n 
sēdvirsmas leņķis tiek pārsniegts (arī 
b raukšanas l a i kā ) , r i t eņk rēs l s 
automātiski tiek nobremzēts un tiek 
atskaņots skaņas signāls no vadības 
pults. Braukšanu var turpināt tikai tad, 
kad muguras balsta un sēdvirsmas 
leņķi ir atgriezti drošā pozīcijā. 

Uzmanību! 

Katras izmaiņas, kas tiek veiktas 
sēdvirsmas leņķim, izmaina droša 
muguras leņķa iestatījumus. 
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SĒDVIRSMA 
SĒDVIRSMAS ERGO-KRĒSLS 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 
Sēdvirsmas Ergo-krēsls (ErgoSeat) [1] pie 
sēdvirsmas ir piestiprināts ar kontaktlentu 
(velcro), un var tikt noņemts, lai to iztīrītu vai 
veicot apkopes darbus. 

SĒDVIRSMAS SPILVENS 
Sēdvirsmas spilvens uz sēdvirsmas ir 
jānovieto ar punktoto virsmu uz leju [2]. 

SĒDVIRSMAS LEŅĶIS 
Uzmanību! 

Sēdvirsmas leņķa regulāciju [3] drīkst 
veikt tikai uz horizontālas, līdzenas 
virsmas, kad riteņkrēsls atrodas miera 
stāvoklī. 

• Šī sēdvirsmas regulēšana nav saistīta 
ar automātisko ātruma samazināšanas 
funkciju. 

• Palielināts apgāšanās risks pastāv, ja 
muguras ba ls ts i r no l iek ts uz 
aizmuguri. 

• Pi rms braukšanas uzsākšanas 
pārliecinieties, ka sēdvirsmas un 
muguras balsta leņķi nodrošina drošu 
pārvietošanos, neradot apgāšanās 
risku, it īpaši, kad braucat uz vai no 
kalna. 
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ABDUKTORS 
Abduktors [4] ir jānievieto starp riteņkrēsla 
lietotāja kreiso un labo kāju. To ir iespējams 
pilnībā noņemt, atskrūvējot skrūvi [5] zem 
sēdvirsmas un izvelkto abduktoru ārā. 
Abduktora ievietošanai, v ispirms to 
ievietojiet atverē zem sēdvirsmas, un tad 
nostipriniet, pieskrūvējot skrūvi [5]. 

 

ČETRPUNKTU DROŠĪBAS JOSTA 
Drošības josta ir jālieto, lai nodrošinātu, ka 
riteņkrēsla lietotājs tajā sēž droši un stabili, 
kā arī tā neļauj viņam izkrist no krēsla. 

DROŠĪBAS JOSTAS UZLIKŠANA 
Lai drošības jostu uzliktu, vispirms pārlieciet 
augšējās lentas [7] pāri pleciem, pēc tam 
pārlieciet apakšējās lentas [4] pāri gurniem. 
Salieciet kopā augšē jo lenšu metā la 
sprādzes kopā un izveriet tām cauri 
apakšējo lenšu metāla sprādzi. Pēc tam 
ievietojiet tās apakšējās lentas aizslēgā 
(melns ar sarkanu pogu), līdz tās stingri 
nofiksējās ar dzirdamu skaņas signālu. 
Noregulējiet katras lentas garumu, lai 
r i t eņ k rē s l a l i e t o tā j s t a jā i r d ro š i 
nopozicionēts, taču nepārvelciet tās, lai 
neradītu traumas. 

DROŠĪBAS JOSTAS NOŅEMŠANA 
Nospiediet sarkano pogu uz aizslēga. 
Nolieciet malā apakšējās lentas [4], pēc tam 
noņemiet augšējās lentas [7]. 
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MEHĀNISKA SĒDVIRSMAS 
REGULĒŠANA 
Lai mehāniski noregulētu sēdvirsmas leņķi, 
izņemiet tapu [3] un ievietojiet to citā  trubas 
[4] caurumā [5] - [8]. 

☞ Pēc sēdvirsmas leņķa noregulēšanas 
pārliecinieties, ka tapa [3] ir droši 
nostiprināta. 

ELEKTRISKA SĒDVIRSMAS 
REGULĒŠANA 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 
Elektriska sēdvirsmas leņķa [1] regulēšana 
(papildaprīkojums) notiek ar vadības pulti vai 
atsevišķu vadības moduli. 

☞ Sēdvirsmas leņķa iestatīšana notiek ar 
vadības pults palīdzību, kuras darbība 
ir aprakstīta lietošanas instrukcijā 
"Vadības pults" 

ATVIEGLOTĀ PIECELŠANĀS 
Sēdvirsmas slīpums uz leju [2] ir paredzēts, 
lai atvieglotu piecelšanos no riteņkrēsla. 

☞ Šāds sēdvirsmas leņķis ir paredzēts, 
lai atvieglotu piecelšanos (izkāpšanu) 
no riteņkrēsla, kad tas ir miera stāvoklī. 

☞ Kad samazinat sēdvirsmas leņķi (to 
noliecot uz priekšu), priekšējie riteņi ir 
jāpagriež virzienā uz aizmuguri, lai tie 
nesaskartos ar kāju balstiem, kad 
sēdvirsmas leņķis tiek samazināts. 

☞ Sēdvirsmas leņķa samazināšanas laikā 
ir iespējams, ka kāju balsti pieskaras 
zemei un priekšējie riteņi tiek pacelti 
gaisā. 

 Uzmanību! 

Pirms samazināt sēdvirsmas leņķi (to 
noliecot uz priekšu), pārliecinieties, ka 
riteņkrēsls atrodas miera stāvoklī un 

paceļiet pēdu balstus, lai atvieglotu 
piecelšanos (izkāpšanu) no riteņkrēsla. 

25



SĒDVIRSMAS AUGSTUMA 
REGULĒŠANA 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 
Sēdvirsmas augstuma [1] regulēšana 
(papildaprīkojums) notiek ar vadības pults 
palīdzību. 

☞ Sēdvirsmas augstuma regulēšana 
notiek ar vadības pults palīdzību, kuras 
darb ība ir aprakst īta l ietošanas 
instrukcijā "Vadības pults" 

☞ Ja sēdvirsma ir pacelta augšā, tiek 
ierobežots maksimālais pārvietošanās 
ātrums un paātrinājums. 

☞ Maksimālā ātruma un paātrinājuma 
ierobežojumi tiek automātiski atcelti, 
kad sēdvirsma ir nolaista lejā, drošā 
pozīcijā. 

26



GALVAS BALSTS 
Galvas balstam ir iespē jams regulēt 
augstumu, leņķi uz priekšu un atpakaļ, 
dziļumu un pagriezt to uz sāniem. 
Uzmanību! 

Ir ieteicams lietot divus atpakaļskata 
spoguļus, kad tiek izmantots galvas 
balsts. 

GALVAS BALSTA REGULĒŠANA 
Galvas balstu var regulēt vai noņemt 
atskrūvējot skrūvi [1]. 
Uzmanību! 

Maksimāli iestatāmais galvas balsta 
augstums ir norādīts ar speciālu atzīmi. 

DROŠĪBAS JOSTA 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 
Drošības josta ir pieskrūvēta pie riteņkrēsla 
no ārpuses [2] muguras balsta rāmja 
atverēs. 

☞ Drošības jostas nomaiņu var veikt tikai 
au to r i zē t s r i t eņkrēs la ražotā j a 
pārstāvis. 

Uzmanību! 
Šī drošības josta nav da ļa no 
riteņkrēsla nostiprināšanas sistēmas 
motorizētos transporta līdzekļos. Tā 
nevar t ikt izmantota e lektr iskā 
riteņkrēsla nostiprināšanai motorizētos 
transporta līdzekļos. 

Drošības josta ir jālieto vienmēr, kad tiek 
braukts ar elektrisko riteņkrēslu! 
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USB PIESLĒGVIETA 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 
USB pieslēgvietai (papildaprīkojums) ir 
iespējams pieslēgt ierīces, kuras atbilst USB 
A tipam. 
Uzmanību! 

Maksimālā slodze USB pieslēgvietā 
nedrīkst pārsniegt 1 A uz katru 
pieslēgumu. 

☞ USB pieslēgums patērē elektrību no 
akumulatora bater i jām, tādēļ i r 
iespējama to ātrāka izlādēšanās. 

Lai pieslēgtu ierīci USB pieslēgvietai, 
vispirms noņemiet aizsargvāku [1]. 
Ja USB pieslēgvieta netiek lietota, uzlieciet 
tai virsū aizsargvāku [2], lai aizsargātu to no 
mitruma un putekļiem. 
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ASISTENTA PULTS 
Asistenta vadības pults ļauj pavadošajai 
personai viegli vadīt riteņkrēslu. Kad ir 
ieslēgta asistenta pults, riteņkrēsla lietotāja 
vadības pults nedarbojas, un to var vadīt 
tikai ar asistenta pulti. 

ASISTENTA PULTS REGULĒŠANA 
☞ Pirms asistenta pults regulēšanas ir 

nepieciešams to izslēgt, lai izvairītos no 
nejaušām riteņkrēsla kustībām. 

AUGSTUMA REGULĒŠANA 
Pieturiet asistenta pulti un atbrīvojiet skrūvi 
[1]. Pārvietojiet pulti uz augšu vai uz leju 
nepieciešamajā pozīcijā. Pēc tam pievelciet 
skrūvi [1]. 

LEŅĶA REGULĒŠANA 
Pieturiet asistenta pulti un atbrīvojiet skrūvi 
[2]. Noregulējiet pulti nepieciešamajā leņķī. 
Pēc tam pievelciet skrūvi [2]. 
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GAISMAS 
Lai droši pārvietotos ārpus telpām un uz 
koplietošanas ce ļ iem ir nepieciešams 
apgaismojums. Tādēļ elektriskais riteņkrēsls 
var tikt aprīkots ar LED gaismām [1]. 
Gaismas ieslēdz un izslēdz ar pogu uz 
vadības pults. 

☞ Izlasiet vad ības pults lietošanas 
instrukciju un drošības instrukciju. 

ATPAKAĻSKATA 
SPOGULIS 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 

ATPAKAĻSKATA SPOGUĻA 
NOŅEMŠANA 
Lai noņemtu atpaka ļskata spogul i , 
atskrūvējiet skrūvi [2] un izvelciet trubu zem 
roku balsta virzienā uz priekšu. 

☞ Novietojot spoguli glabāšanai, esiet 
uzmanīgi, lai nesasistu vai nesabojātu 
to. 

☞ Atpakaļskata spogulim vienmēr ir jābūt 
tīram. 

Atpakaļskata spoguļa tīrīšanai izmantojiet 
stiklu tīrīšanas līdzekli. Notīriet spoguli, 
ievē ro jot t ī r īšanas l īdzek ļa ražotā ja 
instrukcijas. 

ATPAKAĻSKATA SPOGUĻA PIELIKŠANA 
Ievietojiet spoguļa kvadrātveida profila trubu 
tai paredzētajā vietā zem rokas balsta un 
pievelciet skrūvi [2]. 

ATPAKAĻSKATA SPOGUĻA 
REGULĒŠANA 
1. Pieturot spoguli aiz tā rāmja, regulējiet 

to pa kreisi un pa labi. 

2. Pieturot aiz spoguļa metāla kājas, 
regulējiet to uz priekšu un atpakaļ. 
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IEKRAUŠANA UN 
TRANSPORTĒŠANA 
☞ Ir aizliegts celt riteņkrēslu aiz roku 

balstiem, kāju balstiem, muguras 
balsta, muguras balsta polsterējuma. 

Uzmanību! 
Elektriskais riteņkrēsls ir jāizslēdz pirms 
tā pacelšanas. 

IEKRAUŠANA 
Elektriskā riteņkrēsla iekraušanu var veikt ar 
rampu vai pacēlāja palīdzību. 

☞ Pirms riteņkrēsla iekraušanas izlasiet 
drošības instrukciju. 

CILVĒKU AR ELEKTRISKAJIEM 
RITEŅKRĒSLIEM TRANSPORTĒŠANA 
MOTORIZĒTĀ TRANSPORTA LĪDZEKLĪ 
Lai noskaidrotu vai jūsu riteņkrēsls ir 
paredzēts izmantošanai motorizētos 
transporta līdzekļos kā sēdvieta, apskatiet 
riteņkrēsla reģistrācijas uzlīmi uz tā. 

☞ Elektriskie riteņkrēsli, kurus nedrīkst 
izmantot kā sēdvietu motorizētajos 
transporta līdzekļos ir marķēti ar īpašu 
atzīmi. Šī marķējuma nozīmi un izskatu 
var apskatīt šīs lietošanas instrukcijas 
beigās, sadaļā "Elektriskā riteņkrēsla 
marķējumu nozīme" 

☞ Pirms izmantot riteņkrēslu motorizētos 
transporta līdzekļos, izlasiet drošības 
instrukciju. 
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DROŠĪBA TRANSPORTĒŠANAS LAIKĀ 
Elektrisko riteņkrēslu drīkst nostiprināt 
izmantojot tikai tam paredzētās vietas, 
attiecīgi [1] + [3] vai [2] + [4]. 

☞ Riteņkrēsla nostiprināšanas procedūra 
ir aprakstīta drošības instrukcijā. 

APKOPE 
Laikā neveikta riteņkrēsla apkope un tīrīšana 
noved pie samazinātas izmantošanas 
kvalitātes un garantijas ierobežojumiem.  
Tā lākā apkopju tabula ir instrukci ja 
riteņkrēsla tīrīšanai un apkopēm. 

☞ Apkopju tabula nesniedz informāciju 
par darba apjomu, kas nepieciešams 
apkopes vai tīrīšanas veikšanai. 
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APKOPJU TABULA

KAD KAS JĀDARA PIEZĪMES
PIRMS 
BRAUKŠANAS

VISPĀRĪGI 
Pārbaudīt pamatfunkcijas

Pārbaudi veikt pašam vai ar citas 
personas palīdzību

MAGNĒTISKĀS 
BREMZES PĀRBAUDE 
Pārslēgšanas sviru 
BRUKT/STUMT pārslēgt 
režīmā BRAUKŠANA

Pārbaudi veikt pašam vai ar citas 
personas palīdzību. 
Ja BRAUKŠANAS režīmā 
riteņkrēslu var pastumt, griezties 
autorizētā darbnīcā. 
AVĀRIJAS RISKS !

Pirms braukšanas 
tumšā diennakts 
laikā

GAISMAS 
Pārbaudīt gaismas un 
reflektorus.

Pārbaudi veikt pašam vai ar citas 
personas palīdzību

IK PĒC 2 
NEDĒĻĀM 
(atkarībā no 
nobrauktā attāluma)

PĀRBAUDĪT SPIEDIENU 
RIEPĀS 
Spiediens riepās: 2,5 bar

Pārbaudi veikt pašam vai ar citas 
personas palīdzību. Izmantot 
riepu spiediena mērītāju.

FIKSĒJOŠĀS SKRŪVES 
Pārbaudīt vai visas 
fiksējošas skrūves ir cieši 
pievilktas.

Pārbaudi veikt pašam vai ar citas 
personas palīdzību. Vaļīgas 
skrūves pievilkt. Ja nepieciešams, 
griezties autorizētā darbnīcā.

IK PĒC 6-8 
NEDĒĻĀM 
(atkarībā no 
nobrauktā attāluma)

RITEŅU STIPRINĀJUMI 
pārbaudīt vai nav vaļīgas 
vai atskrūvējušās riteņu 
skrūves vai uzgriežņi

Pārbaudi veikt pašam vai ar citas 
personas palīdzību. Vaļīgas 
skrūves vai uzgriežņus pievilkt. 
Pēc 10 stundu brauciena vai 50 
km nobraukuma vēlreiz pievilkt 
skrūves vai uzgriežņus. 
Ja nepieciešams, griezties 
autorizētā darbnīcā.

IK PĒC 2 
MĒNEŠIEM 
(atkarībā no 
nobrauktā attāluma)

PĀRBAUDĪT RIEPU 
PROTEKTORA 
DZIĻUMU 
Minimālais dziļums – 1mm

Vizuālo pārbaudi veikt pašam vai 
ar citas personas palīdzību. 
Ja profila dziļums ir mazāks kā 1 
mm, sazināties ar autorizēto 
riteņkrēsla pārstāvi.

IK PĒC 6 
MĒNEŠIEM 
(atkarībā no 
lietošanas biežuma)

PĀRBAUDIET: 
−	 Riteņkrēsla tīrību 
−	 Vispārējo stāvokli

Pārbaudi veikt pašam vai ar citas 
personas palīdzību

Ražotāja ieteikums: 
IK PĒC 12 
MĒNEŠIEM 
(atkarībā no 
lietošanas biežuma)

APKOPES DARBI: 
−	 Riteņkrēsls 
−	 Lādētājs

Apkopi veikt pie autorizētā 
riteņkrēslu pārstāvja
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DROŠINĀTĀJI 

DROŠINĀTĀJU NOMAIŅA 
Pirms drošinātāju nomaiņas novietojiet 
riteņkrēslu uz horizontālas, līdzenas virmas 
un nodrošiniet, lai tas nevar patvaļīgi ripot. 
Uzmanību! 

Nomainiet drošinātāju tikai pret tāda 
paša veida un tipa drošinātāju! 

☞ Ja drošinātājs tiek atkārtoti bojāts, 
sazinieties ar autorizētu riteņkrēslu 
pā r s tā v i , l a i k o n s u l tē t o s p a r 
akumulatoru bateriju vai ar tām saistīto 
sistēmu remontu. 

DROŠINĀTĀJS 
Akumulatoru baterijas drošinātājs [1] atrodas 
akumulatoru kastes aizmugurē [2]. Tam 
piekļūt var no apakšas. 
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GAISMAS 
Gaismas [1] + [2] ir aprīkotas ar ilgmūžīgām 
LED spuldzēm. 

☞ Ja kāda no pagrieziena spuldzēm ir 
bojāta, tad otra mirkšķinās ar divreiz 
lielāku ātrumu. 

☞ Izdegušo LED spuldzi nekavējoties 
nomainiet pret jaunu pie autorizētā 
riteņkrēslu pārstāvja. 

PRIEKŠĒJĀS GAISMAS 
Priekšējās gaismas ir jānoregulē tā, lai tās 
izgaismotu ceļu riteņkrēsla priekšā. Gaismas 
stara apakšējai daļai jāatrodas 3 metru 
attālumā no riteņkrēsla. 

☞ Pr iekšē jās ga ismas varē tu bū t 
jāpārregulē pēc sēdvirsmas leņķa 
izmaiņas. 

☞ Ja nepieciešams, dodat ies pie 
autorizēta riteņkrēslu pārstāvja, lai 
veiktu šos regulējumus. 
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PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
PROBLĒMA IEMESLS RISINĀJUMS
Pēc vadības džoistika 
ieslēgšanas nedeg 
akumulatoru uzlādes 
līmeņa indikācija

Bojāts vai nepareizi 
ievietots drošinātājs

Nomainīt bojāto drošinātāju 
vai esošajam notīrīt kontaktus 
un ievietot pareizi

Strāvas padeves 
savienojumiem nav 
kontakta

Pārbaudīt savienojumus

Pēc vadības džoistika 
ieslēgšanas mirgo 
akumulatoru uzlādes 
līmeņa indikācija

Kāds vai abi piedziņas 
motori ir ieslēgti režīmā 
STUMT

Uz motoriem atrodošos 
pārslēgšanas sviru BRUKT/
STUMT pārslēgt režīmā 
BRAUKT

Kāda no motoru 
kontaktspraudņiem  
nav kontakta

Pārbaudīt kontaktspraudņus

Problēma ar elektroniku Pārbaudīt pie autorizētā 
riteņkrēslu izplatītāja.

Nedeg gaismas LED spuldzes izdegušas Nomainiet LED spuldzes pie 
autorizētā riteņkrēslu izplatītāja

Gaismu drošinātāja vai 
elektronikas bojājums

Veiciet remontu pie autorizētā 
riteņkrēslu izplatītāja
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
MAKSIMĀLI NOBRAUCAMAIS ATTĀLUMS AR VIENU UZLĀDI 
Nobraucamais attālums ir atkarīgs no sekojošiem faktoriem: 
- Akumulatora uzlādes līmenis un vecums 
- Lietotāja svars 
- Braukšanas ātrums 
- Braukšanas veids 
- Ceļa virsma un stāvoklis 
- Braukšanas apstākļi 
- Apkārtējās vides temperatūra 
Mūsu uzrādītie pamatdati ir iegūti pie sekojošiem apstākļiem: 
- Apkārtējās vides temperatūra 27°C 
- 100% akumulatoru kapacitāte saskaņā ar DIN normatīviem 
- Jauni akumulatori, kuriem ir veikti vairāk kā 5 lādēšanas cikli 
- Lietotāja svars 75 kg 
- Vienmērīga braukšana bez paātrinājumiem un apstāšanās 
- Cieta, taisna ceļa virsma 
Nobraukto attālumu stipri ietekmē: 
- Bieži braucieni pret kalnu 
- Zems akumulatoru uzlādes līmenis un to vecums (lādēšanas cikli) 
- Zema apkārtējās vides temperatūra (piemēram, ziemā) 
- Bieža braukšanas uzsākšana un apstāšanās 
- Novecojuši, sulfatizējušies akumulatori 
- Bieži stūrēšanas manevri 
- Mazs braukšanas ātrums  
Tādējādi ikdienas lietošanā maksimāli nobraucamais attālums tādējādi ir 40 - 80% no 
maksimālās vērtības. 

BRAUKŠANA SLĪPUMOS 
Drošības apsvērumu dēļ, slīpumos, kas ir lielāki par pieļaujamajām vērtībām (piemēram, 
uzbraucot riteņkrēslu pa rampām), braukšana ir jāveic, kad riteņkrēslā neatrodas cilvēks 
(riteņkrēsls ir tukšs). 
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UZ RITEŅKRĒSLA ESOŠO UZLĪMJU 
SKAIDROJUMS 

Uzmanību! 

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

	 Neceliet riteņkrēslu aiz sānu malām un kāju balstiem! 

	 Braukšanas režīms 

	 Stumšanas režīms 

	 Stumiet riteņkrēslu tikai pa līdzenām, horizontālām virsmām 

	 Lādēšanas spraudņa pievienošanas vieta 

	 Šis riteņkrēsls nav paredzēts kā sēdvieta motorizētā transporta 		
	 līdzeklī 

	 Traumu risks - nelieciet pirkstus un rokas šeit 

	 Kustībai braucošā transporta līdzeklī - izslēdziet riteņkrēslu vai	  	
	 pārslēdziet uz braukšanas programmu 3 (ja riteņkrēsls ir aprīkots 	
	 ar šādu iespēju) 
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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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APKOPJU 
SERTIFIKĀTS 
RITEŅKRĒSLA DATI: 
Modelis: 
 
Šasijas numurs: 
 
Preču pavadzīmes numurs: 

Ieteicamā apkope 2. gadā. 
(ne vēlāk kā reizi 12 mēnešos) 

Ieteicamā apkope 4. gadā. 
(ne vēlāk kā reizi 12 mēnešos) 

Ieteicamā apkope 1. gadā. 
(ne vēlāk kā reizi 12 mēnešos) 

Ieteicamā apkope 3. gadā. 
(ne vēlāk kā reizi 12 mēnešos) 

Ieteicamā apkope 5. gadā. 
(ne vēlāk kā reizi 12 mēnešos) 
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Autorizētā pārstāvja zīmogs:


Paraksts:         ____________________________


Vieta, datums: ____________________________


_________________________________________


Nākošā apkope: _______________________

Autorizētā pārstāvja zīmogs:


Paraksts:         ____________________________


Vieta, datums: ____________________________


_________________________________________


Nākošā apkope: _______________________

Autorizētā pārstāvja zīmogs:


Paraksts:         ____________________________


Vieta, datums: ____________________________


_________________________________________


Nākošā apkope: _______________________

Autorizētā pārstāvja zīmogs:


Paraksts:         ____________________________


Vieta, datums: ____________________________


_________________________________________


Nākošā apkope: _______________________

Autorizētā pārstāvja zīmogs:


Paraksts:         ____________________________


Vieta, datums: ____________________________


_________________________________________


Nākošā apkope: _______________________



VADĪBAS PULTS 
IEVADS

Vadības pults ir ierīce, ar kuru tiek vadīts elektriskais riteņkrēsls. 

☞ Papildaprīkojums, kā piemēram, papildus vadības moduļi nav standartaprīkojumā. 
Nepareiza aprīkojuma izmantošana var novest pie bīstamām situācijām sev un citiem, 
tādēļ ir nepieciešams apgūt pareizu vadības pults lietošanu. 

SVARĪGA INFORMĀCIJA 
Uzmanību! 

Izlasiet un iegaumējiet informāciju, kas ir lasāma šajos dokumentos, pirms sākt lietot 
elektrisko 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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KOPSKATS 
VADĪBAS PULTS VR2 BEZ 
GAISMAS FUNKCIJĀM

(1)	 Vadībsvira 
(2) 	 Vadības panelis 
(3)	 Akumulatora uzlādes spraudnis 

VADĪBAS PANELIS, SPIEDPOGAS 
(4)	 Ātruma režīma samazināšana 
(5)	 Vadības pults Ieslēgšana/izslēgšana 
(6)	 Skaņas signāls 
(7)	 Ātruma režīma palielināšana 

LED INDIKATORI 
(8)	 Akumulatora uzlādes līmenis 
(9)	 Izvēlētā ātruma režīma indikators 
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VADĪBAS PULTS VR2 AR GAISMAS 
FUNKCIJĀM 
(1)	 Vadībsvira 
(2) 	 Vadības panelis 
(3)	 Akumulatora uzlādes spraudnis 

VADĪBAS PANELIS, SPIEDPOGAS 
(4)	 Kreisā pagrieziena ieslēgšana/	 	
izslēgšana 
(5)	 Ātruma režīma samazināšana 
(6)	 Avārijas gaismas 
(7)	 Vadības pults Ieslēgšana/izslēgšana 
(8)	 Skaņas signāls 
(9)	 Transporta gaismu ieslēgšana/	 	
izslēgšana 
(10)	 Ātruma režīma palielināšana 
(11)	 Labā pagrieziena ieslēgšana/	 	
izslēgšana 

LED INDIKATORI 
(12)	 Kreisā pagrieziena indikators 
(13)	 Avārijas gaismu indikators 
(14)	 Akumulatora uzlādes līmenis 
(15)	 Transporta gaismu indikators 
(16)	 Izvēlētā ātruma režīma indikators 
(17)	 Labā pagrieziena indikators 

ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS 
MEHĀNISMI 
(18)	 Elektriskās piedziņas mehānismu 	
ieslēgšana/izslēgšana 
(19)	 Aktivizētās funkcijas indikators 
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ASISTENTA PULTS VR2 VADĪBAS 
PULTIJ 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 
(1)	 Vadībsvira 
(2)	 Rokas atbalsta plāksne 

VADĪBAS PANELIS 
(3)	 Elektriskās piedziņas mehānismu 	
ieslēgšana/izslēgšana 
(4) 	 Aktivizētās funkcijas indikators 
(5)	 Ātruma režīma izvēle 
(6)	 Izvēlētā ātruma režīma indikators 
(7)	 Riteņkrēsla lietotājs / asistents 	 	
indikators 
(8)	 Riteņkrēsla lietotājs / asistents 	 	
izvēle 
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RITEŅKRĒSLA 
SAGATAVOŠANA 
BRAUKŠANAI 
AKUMULATORU LĀDĒŠANA 
Lai uzlādētu akumulatorus: 
• Vispirms izslēdziet vadības pulti. 
• Iespraudiet lādētāja elektrības vadu 

rozetē. 
• Pievienojiet lādētāja vadu vadības pultij 

(1). 
Uzmanību! 

Neievietojiet citus objektus vadības 
pults lādētāja spraudnī. 

VADĪBAS PULTS IESLĒGŠANA 
Nospiediet ieslēgšanas pogu (2). Sistēma 
veic iekšējo pārbaudi. Pēc pārbaudes 
veikšanas, kad akumulatora uzlādes 
indikators (3) pastāvīgi deg, riteņkrēsls ir 
gatavs darbam. 

AKUMULATORU UZLĀDES LĪMENIS 
Akumulatora uzlādes līmeņa indikators  (1) 
parāda atlikušo uzlādes līmeni, kad vadības 
pults ir ieslēgta. 
Samazinoties akumulatora uzlādes līmenim, 
samazinās iedegto LED lampiņu skaits. 
LED lampiņu krāsu nozīme: 
Zaļa - akumulators ir uzlādēts. Uzlādes 
līmenis atbilst iedegto lampiņu skaitam. 
Dzeltena - ie te icama akumulatora 
lādēšana. 
Sarkana - nekavējoties veiciet akumulatoru 
lādēšanu. 
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ĀTRUMA REŽĪMA 
IZVĒLE 
Pēc vadības pults ieslēgšanas ir aktīvs 
pēdējais izvēlētais ātruma režīms. 
Ar pogu (1) un (2) palīdzību var samazināt 
vai palielināt ātruma režīmu, kas tiek attēlots 
ar led lampiņām ātruma režīmu indikatorā 
(3). 
Ja, pārvietojoties ar riteņkrēslu, nejūtaties 
droši, ir ieteicams samazināt ātruma režīmu, 
lai samazinātu maksimālo braukšanas 
ātrumu. 
 

ĀTRUMA REŽĪMI 
Maksimālo braukšanas ātrumu var iestatīt ar 
ātruma režīmu palīdzību. Kopā ir 5 ātruma 
režīmi. 
Augstākajā - 5. ātruma režīmā maksimālais 
ātrums atbilst riteņkrēsla specifikācijā 
noteiktajam maksimālajam ātrumam (6, 8, 
10 vai 12 km/h). 
Zemākajā - 1. ātruma režīmā maksimālais 
ātrums ir 20% no riteņkrēsla specifikācijā 
noteiktā maksimālā ātruma. 
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VADĪBSVIRA 
Lietojiet vadībsviru tikai tad, ja akumulatora 
uzlādes indikators (2) pastāvīgi deg. 

BRAUKŠANA UN STŪRĒŠANA 
Elektriskā riteņkrēsla vadība notiek ar 
vadībsviru (1). Lietojiet vadībsviru lēnām 
virzot to izvēlētajā braukšanas virzienā. 
Jo tālāk no vidus pozīcijas vadībsvira tiek 
aizvirzīta, jo ātrāk kustēsies elektriskais 
riteņkrēsls (līdz noteiktajam maksimālajam 
ātrumam). 
Ve i c o t p a g r i e z i e n u s , m a k s i mā l a i s 
braukšanas ātrums tiek samazināts. 

ELEKTRISKĀ RITEŅKRĒSLA 
APSTĀDINĀŠANA 
Elektriskais riteņkrēsls automātiski bremzē, 
kad tiek atlaista vadībsvira. 
Lai apstātos vienmērīgi, lēnām virziet 
vadībsviru uz vidus pozīciju. 
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ELEKTRISKĀS 
PIEDZIŅAS 
MEHĀNISMU 
FUNKCIJAS 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 
Ar šo pulti ir iespējams vadīt līdz 2 
elektriskās piedziņas mehānismu funkcijām. 

REGULĒŠANAS REŽĪMA IESLĒGŠANA 
Nospiediet elektriskās piedziņas mehānisma 
ieslēgšanas pogu (1). 
Iedegās (2) vai (3) LED indikators. 

ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS 
MEHĀNISMA IZVĒLE 
1. izvēle - pabīdiet vadībsviru pa kreisi. 

Iedegas (2) LED indikators. 
2. izvēle - pabīdiet vadībsviru pa labi. 

Iedegas (3) LED indikators. 

ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS 
MEHĀNISMU VADĪBA 
Kustiniet vadībsviru uz priekšu vai atpakaļ, 
lai vadītu elektriskās piedziņas mehānismus. 

REGULĒŠANAS REŽĪMA IZSLĒGŠANA 
Nospiediet elektriskās piedziņas mehānisma 
izslēgšanas pogu (1). 
Izdziest (2), (3) LED indikatori.  
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ASISTENTA PULTS 
(Papildaprīkojums - var iegādāties par 
atsevišķu samaksu) 
Elektriskā riteņkrēsla vadība no asistenta 
pults ir iespējam tikai, ja elektriskais 
riteņkrēsls ir aprīkots ar VR2 vadības pulti. 

VADĪBAS REŽĪMU IZVĒLE 
Pēc VR2 vadības pults ieslēgšanas, uz 
asistenta pults indikators (2) parāda šobrīd 
izvēlēto vadības režīmu (riteņkrēsla lietotājs 
vai asistents). Pārslēgšanās starp šiem 
režīmiem notiek ar pogas (1) palīdzību. 

ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS 
MEHĀNISMU REŽĪMA IZVĒLE 
Ir iespējams izvēlēties divus elektriskās 
piedziņas mehānismu režīmus, lietojot pogu 
(3). 

ĀTRUMA REŽĪMA IZVĒLE 
Ar pogas (1) palīdzību var izvēlēties ātruma 
režīmus. Kopā ir 5 ātruma režīmi (1 - 
lēnākais, 5 - ātrākais). LED indikators (2) 
parāda izvēlēto ātruma režīmu ar iedegto 
lampiņu skaitu. 

BRAUKŠANA UN STŪRĒŠANA 
Elektrisko riteņrkēslu vada ar vadībsviru (1). 
Lai uzsāktu braukt, lēnām pārb īdiet 
vadībsviru vēlamajā virzienā. 
Jo tālāk no vidus pozīcijas vadībsvira tiek 
aizvirzīta, jo ātrāk kustēsies elektriskais 
riteņkrēsls (līdz noteiktajam maksimālajam 
ātrumam). 

APSTĀŠANĀS 
Elektriskais riteņkrēsls automātiski bremzē, 
kad tiek atlaista vadībsvira. 
Lai apstātos vienmērīgi, lēnām virziet 
vadībsviru uz vidus pozīciju. 
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APKOPES 
REMONTS 
Vadības pults remontu var veikt tikai Meyra autorizēts pārstāvis. 

DROŠĪBAS PĀRBAUDES 
Elektriskā vadības sistēma nepārtraukti veic drošības pārbaudes. Lietotājam ir jāveic 
papildus pārbaudes, lai nodrošinātu optimālu vadības pults darbību. Nekavējoties 
sazinieties ar Meyra autorizētu pārstāvi, ja ir radušās kādas problēmas. 
Ikdienas pārbaudes 

• Pārbaudiet vai vadības pults un citas elektriskās komponentes nav ārēji bojātas un ir 
droši nostiprinātas pie riteņkrēsla 

• Kad vadības pults ir izslēgta, pārbaudiet vai tā nav ārēji bojāta un vai vadībsvira pati 
atgriežas vidus pozīcijā, pēc tam, kad tā ir aizbīdīta uz visām četrām pozīcijām (uz 
priekš, uz atpakaļu, pa kreisi, pa labi). 

Iknedēļas pārbaudes 

Vadībsviras un elektromagnētisko bremžu pārbaude. Pārliecinieties, ka Jums apkārt ir 
pietiekami daudz vietas, lai veiktu šo pārbaudi. 
• Ieslēdziet vadības pulti. Lēnām pārvietojiet vadībsviru uz priekšu, līdz ir dzirdama 

bremžu atslēgšanās skaņa. Riteņkrēsls lēnām sāks kustēties uz priekšu. Tagad 
atlaidiet vadībsviru. Bremžu mehānismam ir jāieslēdzas ar dzirdamu skaņu pāris 
sekunžu laikā. Atkārtojiet šo pašu pārbaudi braukšanai atpakaļgaitā, pa kreisi un pa 
labi. 

• Pārbaudiet visus kabeļus, vadus un savienojumus, vai tiem nav vizuālu bojājumu. 
Ikgadējās pārbaudes 

Veiciet visas elektriskās sistēmas pārbaudi pie Meyra autorizēta pārstāvja. 
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GARANTIJA 
Mūsu piegādes un apmaksas ietvaros garantējam nevainojamu darbu:  
Garantija neattiecas uz dilstošām krēsla daļām, izņemot gadījumus, kad ir acīmredzams 
rūpniecisks defekts, ko nosaka firmas Meyra speciālisti.  
Paturam tiesības un iespēju ienest tehniskas izmaiņas izstrādājuma pilnveidošanai. 
Pamatnosacījums garantijai ir krēsla izmantošana atbilstoši instrukcijai, kā arī servisa darbu un 
pārbaužu veikšana.  
Garantijā neietilpst ārējo daļu un virsmu bojājumi, riepu un kameru nolietojums un defekti, kas 
radušies no biežas montāžas.  
Garantijā neietilpst elektronikas remonts, ja ir veikta neprofesionāla tīrīšana vai ar ūdeni 
aplietas elektronisko sistēmu detaļas.  
Garantijā neietilpst arī dabīgā nolietojuma likvidēšana.  
Instrukcijas neievērošana, nekvalificētu servisa darbu veikšana un tehnisko izmaiņu patvaļīga 
veikšana pārtrauc garantijas saistības! Analoģiskos gadījumos firma Meyra pārstāj nest 
atbildīgu par sekojošo izstrādājumu. 
Instrukcija ir tehniskā līdzekļa sastāvdaļa un tiek nodota kopā ar krēslu lietotājam. Lietotāju 
maiņas gadījumā instrukcija ir jānodod nākamajam saimniekam.  

Autorizētais dīleris un izplatītājs Latvijā: SIA "UniHaus" 
Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1013; tālr. 29411026;  
e-pasts: unihaus@unihaus.lv; mājas lapa: www.unihaus.lv. 
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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


Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039

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


Jūsu riteņkrēsla piegādātājs 

SIA "UniHaus" 

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1013 
tālr. 29411026 
e-pasts: unihaus@unihaus.lv 
mājas lapa: www.unihaus.lv 

 

MEYRA 205 338 101 (Status: 2016-05) All technical modi cations reserved. Translated operating manual. 
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