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

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

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

SVARĪGA INFORMĀCIJA 
Uzmanību! 

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

- drošības un vispārīgās lietošanas instrukciju 

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

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

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

☞ Sazinieties ar Jūsu Meyra riteņkrēslu izplatītāju, kad nepieciešams. 
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KOPSKATS 
MODELIS 1.155 / 1.156 
Kopska tā i r redzamas sva r īgākās 
riteņkrēsla komponentes. 

(1) Muguras balsts 
(2) Roku balsts 
(3) Sēdvirsma 
(4) Sēdvirsmas ieliktnis 
(5) Pēdu balsts 
(6) Priekšējie riteņi 
(7) Identifikācijas plāksne 

(8) Bremzes 
(9) Stumšanas rokturis 
(10) Piedziņas riteņi 
(11) Piedziņas stīpas 
(12) Ātrās noņemšanas riteņu ass 
(13) Mazie aizmugurējie riteņi - bloķējami 
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MONTĀŽA 
Riteņkrēsla montāžu drīkst veikt tikai 
Meyra apmācīts speciālists. 

Mēs piegādā jam dušas un tualetes 
riteņkrēslu, kas ir izjauktā stāvoklī. Tā 
montāžu ir jāveic šādi: 
1. Vispirms ievietoj iet aizmugurē jās 
caurules no augšas abās aizmugurējās 
rāmja daļās [1], cieši ieskrūvējiet skrūves 
(2). 
2. Uzstādiet 24 collu riteņus ar komplektā 
iekļautajām asīm rāmī esošā adaptera 
zemākajā caurumā [3]. 
NB! Ja nepieciešams, adapteri var 
novietot uz aizmuguri, ieskrūvējot to citā 
s tā v o k l ī . Tādē jād i t i e k s a s n i e g t s 
garenbāzes pagarinājums. 
3. Uzstādiet bremze sabās pusēs pie 
bremžu regulēšanas sliedes [4]. 
☞ Sekojiet norādēm noda ļā Bremžu 

regulēšana. 
4. Sēdekļa spilvena novietošana [5]. 
☞ Sekojiet norādēm nodaļā Sēdeklis. 

☞ Pēc nepiec iešam ības iev ieto j ie t 

sēdvirsmas ieliktni sēdeklī (6). 
5. Pēd balstu var izvērst uz priekšu no 
rāmja. 
6. Pārbaudiet, vai visi savienojoš ie 
elementi ir droši nostiprināti. 
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BREMŽU REGULĒŠANA

Pēc katras piedziņas riteņu ievietošanas 
jāpārbauda, vai bremzes darbojas, un 
vajadzības gadījumā tās noregulē. 
- Atskrūvējiet bremzes stiprinājuma skrūvi 
(1). 
- Pēc tam noregulējiet attiecīgo bremzi, 

to pārbīdot uz priekšu vai atpakaļ, lai 
nodroš inātu aptuveni 5 - 10 mm 
a t tā l umu no r i t eņa l īdz b remžu 
cilindram. 

- Pieskrūvējiet skrūvi (1). 
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BREMZES 

Dušas un tualetes riteņkrēsls, kurā 
atrodas tā lietotājs, nedrīkst brīvi 
kustēties, kad ir ieslēgtas bremzes. 

J a b r e m z ē š a n a s e f e k t i v i t ā t e 
samazinās, nekavē jot ies veiciet 
bremžu regulēšanu vai remontu pie 
autorizētā riteņkrēslu pārstāvja. 

Riteņkrēsli ar PU riepām, ja tie tiek 
uzglabāti ilgāku laiku, ir jānovieto 
drošā vietā bez ieslēgtām bremzēm, 
jo pretē jā gad ī jumā var rasties 
p a s t ā v ī g a r i e p a s v i r s m a s 
deformācija. 

Neatbalstiet riteņkrēslu uz sānu 
bremžu svirām (2). 

Ja ir noņemti lielie piedziņas riteņi, 
r i teņkrēslu var nobremzē t t ikai 
bloķējot mazos ritentiņus. 

Ieslēdzot bremzes uzmanieties lai 
neiespiestu pirkstus starp bremžu 
cilindru un riepu. 

Bremžu veiktspēja samazinās, ja: 
- riepu profils ir nolietojies 
- spiediens riepās ir pārāk zems 
- riepas ir mitras 
- atbrīvota spiediena bremze. 

BREMŽU IESLĒGŠANA 
La i a i zsa rgā t u dušas un tua l e tes 
r i teņkrēs lu pre t ne jaušu r ipošanu, 
nospiediet abas bremžu sviras (2) uz 
priekšu līdz galam [1]. 
Dušas un tualetes riteņkrēslu nevajadzētu 
varēt izkustināt uz priekšu, kad abas 
bremzes ir bloķētas. 

BREMŽU IZSLĒGŠANA 
Pavelciet abas bremžu sviras līdz galam 
atpakaļ [3]. 

DARBA BREMZES 
Dušas un tua letes r i teņkrēs ls t iek 
nobremzēts, izmantojot piedziņas stīpas. 
☞ J a n e p i e c i e š a m s , i z m a n t o j i e t 

piemērotus cimdus, lai nobremzētu dušas 
un tualetes riteņkrēslu. 
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MAZO RITENĪŠU BLOĶĒŠANA 
Ja ir bloķēta tikai viena stāvbremze, 
mazais ritenītis var joprojām brīvi 
kustēties. - Negadījumu risks! 

Šī funkcija ir paredzēta pavadošajai 
personai, lietojot dušas un tualetes 
riteņkrēslu. 

RITENĪŠU BLOĶĒŠANA 
Nospiediet lielo sviru (2) ar kāju uz leju, cik 
vien iespējams, lai bloķētu ritentiņus. 

RITENĪŠU ATBLOĶĒŠANA 
Nospiediet mazo sviru (3) ar kāju uz leju, 
cik vien iespējams, lai atbloķētu ritentiņus. 
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PĒDU BALSTI 
Kad pēdu balsts ir ielocīts uz iekšu, 
tas nav nofiksēts vietā un var 
atlocīties uz āru dušas un tualetes 
riteņkrēsla transportēšanas laikā. Ja 
nepieciešams, nostipriniet to! 

Uzliekot svaru uz pēdu balsta, dušas 
un tualetes riteņkrēsls viegli noliecas 
uz priekšu. - Negadījumu risks! 

Pēdu balstu var izlocīt uz priekšu no rāmja 
[1]. 

PĒDU BALSTA IELOCĪŠANA RĀMĪ 
Vispirms noņemiet pēdas no pēdu balsta. 
Pēc tam paceliet pēdu balstu uz augšu  
un iekšā rāmī [2]. 

ROKU BALSTI 
Nolaižot roku balstu uz leju, nelieciet 
r o k a s t u v u m ā r o k u b a l s t a 
st ipr inā juma vietai pie rāmja - 
Negadījumu risks! 

Nelietojiet roku balstu kā palīglīdzekli 
lai pieceltos no riteņkrēsla! 

ROKU BALSTA PACELŠANA 
Paceliet roku balstu uz augšu līdz atdurei 
(3). 

ROKU BALSTA NOLAIŠANA 
Nolaidiet roku balstu uz leju līdz atdurei 
(4). 
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SĒDVIRSMA 
Sēdvirsmu var noņemt, lai to notīrītu [1]. 

SĒDVIRSMAS NOŅEMŠANA 
Š im no lūkam satver ie t sēdv i rsmas 
priekšpusi un paceliet to uz augšu no 
rāmja caurulēm [2]. Pēc tam atvienojiet 
sēdvirsmu no aizmugurējās šķērseniskās 
caurules [1]. 

SĒDVIRSMAS UZLIKŠANA 
Lai to izdarītu, ievietojiet sēdvirsmas 
aizmugurējo rievu uz rāmja šķērscaurules 
(3). Pēc tam piespiediet skavas sēdekļa 
spilvena apakšā uz rāmja caurulēm [4]. 

SĒDVIRSMAS IELIKTŅA IELIKŠANA 
Šim nolūkam ievietojiet sēdvirsmas ieliktni 
atbilstoši formai sēdekļa atverē (5). 

SĒDVIRSMAS IELIKTŅA NOŅEMŠANA 
Lai izmantotu tualeti, paceliet sēdvirsmas 
ieliktni uz augšu [2]. 

TUALETES PODS 
Pēc tualetes poda lietošanas tualetes 
pods un sēdvirsmas ir rūpīgi jānotīra 
un jādezinficē. 

Tualetes sēdeklis ir aprīkots ar tualetes 
poda sliedi. 
Tualetes podu ar vāku vai bez tā var iebīdīt 
no aizmugures zem sēdvirsmas tam 
paredzētajās vadotnēs. 
☞ Lai to lietotu, tualetes poda virsma 

jāaizvirza līdz vietai, kur tā atrodas precīzi 
zem sēdvirsmas atveres. 
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PIEDZIŅAS RITEŅI 
Ja ir noņemti piedziņas riteņi, dušas 
un tualetes riteņkrēsls vairs nevar tikt 
nobremzēts ar sānu bremzēm. 

Dušas un tualetes riteņkrēsli ar PU 
riepām, ja tie tiek uzglabāti ilgāku 
laiku, ir jānovieto drošā vietā bez 
aktivizētām bremzēm, jo pretē jā 
gadījumā var rasties neatgriezeniskas 
riepas virsmas deformācijas. 

Riepas ir izgatavotas no gumijas 
maisījuma un uz dažām virsmām 
(piemēram, plastmasas, koka vai 
parketa grīdas, paklāji, paklāji) var 
atstāt neatgriezeniskas vai grūti 
noņemamas pēdas. 

24 COLLU RITEŅI 
Pēc piedziņas riteņa ievietošanas, 
bloķēšanas pogai ir jāatrodas pāris 
m i l i m e t r u a t tā l u mā n o r i t eņa 
uzgriežņa. 

Piedziņas r iteņ i i r apr īkoti ar atrās 
noņemšanas asīm. 
Neviena persona nedr īkst atrast ies 
riteņkrēslā, ja tiek noņemti vai uzlikti riteņi. 
Dušas un tualetes riteņkrēslam jāatrodas 
uz līdzenas un cietas virsmas. Pirms sākt 
riteņa noņemšanu, nostipriniet dušas un 
tualetes riteņkrēslu, lai tas neapgāztos. 

24 COLLU RITEŅI 
Piedziņas riteņus var noņemt un uzlikt bez 
instrumentu palīdzības. 
Šim nolūkam vispirms atbrīvojiet ātrās 
noņemšanas asi, nospiežot pogu (1), pēc 
tam velciet riteni uz āru. 

Lai uzliktu piedziņas riteņus, atbloķējiet 
attiecīgo ātrās noņemšanas asi, nospiežot 
pogu (1) un ievietojiet to, cik vien 
iespējams, ass atverē. 
☞ Pēc katras montāžas ir jāpārbauda 

bremzes, pakustinot piedziņas riteņus! Tie 
nedr īkst kustē t ies, kad bremzes i r 
ieslēgtas. 
☞ Riteņu asīm ir jābūt tīrām.  

☞ Ja piedziņas riteņiem ir pārāk liela 

nobīde uz sāniem vai ass nefiksējas, 
nekavējoties sazinieties ar riteņkrēsla 
oficiālo pārstāvi, lai veiktu nepieciešamo 
remontu vai regulēšanu. 
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APKOPES 
APKOPJU TABULA
KAD KAS JĀDARA PIEZĪMES

Pirms sākat 
izmantot 
riteņkrēslu

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 
pie oficiālā riteņkrēslu 
pārstāvja.

Pārbaudīt bremžu 
nolietojumu 
Pakustināt bremžu sviru uz 
sāniem.

Pārbaudi veiciet pats vai ar 
kādu palīgu.

Pārbaudīt gaisa spiedienu 
riepās 
Stūrējošie riteņi:

standarta riepas:

2,5 bar (36 psi)

Vadošie riteņi:

standarta riepas:

4,0 bar (58 psi)

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

Pārbaudīt riepu profilu Pats pārbaudiet vizuāli.

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

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 vai jāsazinās ar 
riteņkrēsla oficiālo pārstāvi.
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MAKSIMĀLĀ SVARA IZTURĪBA 
Uzmanību! 

Ja tiek izmantots kāds papildus aprīkojums vai pārvadāta kāda krava, samazinās 
pieļaujamais lietotāja svars. 

Maks. svara izturība (MSI) =  lietotāja reālais svars + bagāžas vai papildus aprīkojuma 
svars, t.i., riteņkrēsla lietotājs kopā ar bagāžu kopā nedrīkst svērt vairāk kā norādītā MSI. 
Ja MSI robeža ir pārsniegta, tad attiecīgi jāsamazina bagāžas vai aprīkojuma svars. 
Ja tas nav iespējams, tad Jums nepieciešams pastiprināti aprīkots vai arī cits riteņkrēsla 
modelis.  
Šādā gadījumā sazinieties ar Meyra pārstāvjiem Latvijā. 
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UZ RITEŅKRĒSLA ESOŠO UZLĪMJU 
SKAIDROJUMS 
(Simboli atbilst Eiropas Savienības vienotajiem standartiem) 
	  
	 Ražotājs 

	 Pasūtījuma numurs 

	 Šasijas numurs 

	 Ražošanas datums (gads - kalendārā nedēļa) 

	 Maksimāli atļautais cilvēka svars 

	 Maksimālais platums un augstums 

	  
	 Izlasiet lietošanas instrukciju 	 	  

	 Maksimāli atļautais slīpums braucot kalnā uz augšu 

	 Maksimāli atļautais slīpums braucot no kalna lejā 

	 Paredzēts tikai lietošanai iekštelpās 
	  
	 Medicīnas ierīce 
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GARANTIJA 
Atbilstoši mūsu piegādes un apmaksas noteikumiem mēs savai produkcijai dodam 2 
gadu garantiju (juridiskām personām - 1 gads) iekārtas ekspluatācijai. Mēs paturam 
tiesības izdarīt tehniskas izmaiņas. 
Gadījumā ja Jums rodas pretenzijas attiecībā uz iekārtu vai tās daļām, kopā ar Jūsu 
pamatojumu atsūtiet arī GARANTIJAS TALONU. 
Neaizmirstiet norādīt modeļa nosaukumu, šasijas Nr., piegādes dokumenta Nr., piegādes 
datumu un pārdevēja vārdu. 
• Modeļa Nr. un rāmja Nr. Jūs varat atrast uz plāksnītes zem sēdvirsmas uz vienas no 

riteņkrēsla rāmja krusta trubām. 
Priekšnoteikums garantijas saņemšanai ir riteņkrēsla lietošana atbilstoši lietošanas 
noteikumiem un mērķim, oriģinālo rezerves daļu lietošana, kā arī regulāra riteņkrēsla 
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 instrukcijas neievērošana, nepareizi veikti apkopes darbi, kā arī 
nesankcionētas tehniskas izmaiņas un papildinājumi (pievienojumi) bez firmas Meyra 
piekrišanas pārtrauc garantiju un ražotāja atbildību.  
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GARANTIJAS TALONS 
 

 

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

GARANTIJAS TALONS 

Modelis:	 Preču pavadzīmes Nr.:


Šasijas numurs:	 Piegādes datums:


Pārdevējs:

SIA "UniHaus"

Kr. Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013

tālr. 29411026

e-pasts: unihaus@unihaus.lv

mājas lapa: www.unihaus.lv
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Jūsu riteņkrēsla piegādātājs 

SIA "UniHaus" 

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

 

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

15

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

	IEVADS
	KOPSKATS
	MONTĀŽA
	BREMZES
	PĒDU BALSTI
	ROKU BALSTI
	SĒDVIRSMA
	TUALETES PODS
	PIEDZIŅAS RITEŅI
	APKOPES
	UZ RITEŅKRĒSLA ESOŠO UZLĪMJU SKAIDROJUMS
	GARANTIJA
	GARANTIJAS TALONS

