
Modelis: Netti 4U CE PLUS / CES PLUS  
Valoda: latviešu / Versija: 2021-09 1

Komforta RITEŅKRĒSLU 

Modeļu	 4U CE Plus

	 	 	 4U CES Plus


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Šī prece atbilst medicīnas  
ierīču regulai 2017/745/EU



 

Modelis: Netti 4U CE PLUS / CES PLUS  
Valoda: latviešu / Versija: 2021-09 2



SATURS 

1. IEVADS	 
_____________________________________________________________3
1.1.Lietošana / Indikācijas	 
4

1.2.Kontrindikācijas	 
4

1.3.Kvalitāte	 
4

1.4.Vides prasības	 
5

1.5.Atkārtota izmantošana	 
5

1.6.Par šo rokasgrāmatu	 
6

1.7.Svarīgi izmēri	 
6

2. APRAKSTS	 
_________________________________________________________7
3. SALIKŠANA UN REGULĒŠANA	 
_______________________________________8

3.1.Izpakošana	 
8

3.2.Piedziņas riteņi	 
8

3.3.Priekšējie riteņi	 
9

3.4.Sēdekļa augstuma regulēšana	 
9

3.5.Muguras balsts	 
10

3.6.Muguras balsta spilvens	 
11

3.7.Sēdekļa dziļuma iestatīšana	 
12

3.8.Pretapgāšanās riteņi	 
12

3.9.Sēdekļa spilvens	 
13

3.10.Kāju balsti	 
13

3.11.Galvas balsts	 
16

3.12.Roku balsti	 
18

3.13.Bremžu regulēšana	 
19

4. SĒDEKĻA UN MUGURAS LEŅĶA REGULĒŠANA	 
_______________________20
4.1.Sēdekļa leņķis	 
20

4.2.Muguras balsta leņķis	 
20

4.3.Sēdvirsmas leņķa regulēšana	 
21

5. IKDIENAS LIETOŠANA UN BRAUKŠANA	 
______________________________22
5.1.Vispārīgie ieteikumi	 
22

Modelis: Netti 4U CE PLUS / CES PLUS  
Valoda: latviešu / Versija: 2021-09 1



 

5.2.Braukšana pa slīpumiem	 
23

5.3.Pārsēšanās	 
23

5.4.Riteņkrēsla pacelšana	 
24

6. RITEŅKRĒSLA TRANSPORTĒŠANA	 
__________________________________25
6.1.Transportēšana automašīnā	 
25

6.2.Riteņkrēsla salikšana transportēšanai	 
26

6.3.Braukšana sabiedriskajā transportā	 
26

7. APKOPE	 
__________________________________________________________27
7.1.Apkopes norādījumi	 
27

7.2.Tīrīšana un mazgāšana	 
27

8. PROBLĒMU NOVĒRŠANA	 
___________________________________________28
9. GARANTIJA	 
_______________________________________________________29
GARANTIJAS TALONS	_________________________________________________31

Modelis: Netti 4U CE PLUS / CES PLUS  
Valoda: latviešu / Versija: 2021-09 2



1. IEVADS 
Netti 4U CE PLUS / CES PLUS ir 
komforta riteņkrēsli, kas paredzēti 
lietošanai gan iekštelpās, gan ārpus 
tām. Tie ir pārbaudīti saskaņā ar DIN EN 
12183:2014. 
Pārbaudes veica TÜV SÜD Product 
Service GmbH Vācijā. 
Uzņēmumā Alu Rehab mēs uzskatām, 
ka riteņkrēsli ir jāizvēlas, pamatojoties 
uz rūpīgu novērtējumu, koncentrējoties 
uz l ietotā ja va jadz ībām un v ides 
prasībām. Tāpēc ir svarīgi 
uzzināt par riteņkrēsla iespējām un 
ierobežojumiem. Netti 4U CE PLUS un 
CES PLUS ir riteņkrēsli, kas paredzēti 
l ietotā j iem, kuriem ir nepieciešams 
komforts un atvieglojums. Kombinācija 
s t a r p s ē d v i e t u s i s t ē m u u n 
ergonomiskajiem risinājumiem rāmja 
k o n s t r u k c i j ā p i e d ā v ā d a u d z a s 
pielāgošanas un regulēšanas iespējas. 
R i teņkrēs l i i r konst ruē t i l i e tošana i 
iekštelpās un ārā, un tie piedāvā iespēju 
main īt sēdpoz īcijas no aktivitātes uz 
atpūtas pozīciju, izmantojot slīpuma un 
noliekšanas funkcijas. 
Netti 4U CE PLUS ir pieejams 2 versijās: 
	 - Netti 4U CE PLUS ar standarta 
sēdekļa dziļumu.  
	 - Netti 4U CES PLUS lietotājiem, 
kuriem nepieciešams mazāks sēdekļa 
dziļums. 
Maksimālais lietotāja svars - 135 kg. 
Uzmanību! 

Uzstādot papi ldus apr īkojumus, 
p i e m ē r a m , e l e k t r o p i e d z i ņ a s 
komplektu uc., papildus aprīkojuma 
svars ir jāatņem no maksimā lā 

lietotāja svara. 

-  Specif ikāci jas dažādās valst īs 
atšķiras. 

- Netti 4U CE PLUS riteņkrēsls ir 
identificēts globālajā medicīnas ierīču 
n o m e n k l a t ū r ā G M D N 4 1 6 2 0 . 
Riteņkrēsla pavadoņa / pasažiera 
vad ī t s , a r a i zmugu rē j o r i t eņu 
piedziņu, nesaliekams. 

☞ Papi ldus in formāci ja par Nett i 
produktiem ir pieejama mājas lapās: 
www.my-netti.com 
www.unihaus.lv 
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1.1. LIETOŠANA / INDIKĀCIJAS

Netti 4U CE PLUS / CES PLUS ir 
daudzfunkcionā l i riteņkrēsli da ļē j i vai 
p i ln ībā nekust īg iem jaun ieš i em un 
pieaugušiem cilvēkiem ar fiziskiem un/vai 
g a r ī g i e m t r a u c ē j u m i e m . Š i e m 
traucējumiem var būt vairāki iemesli. 
Netti 4U CE PLUS / CES PLUS ir 
regulējams sēdekļa un atzveltnes leņķis, 
tādē jādi atvieglojot lietotā ja poz īcijas 
maiņu, mobilizāciju vai stājas korekciju 
(stabilizāciju), ja pastāv šādi funkcionālie 
šķēršļi ar vairākiem iespējamiem cēloņiem: 
• ierobežota mobilitāte 
• ierobežots muskuļu spēks vai tā trūkums 
• ierobežots kustību diapazons 
• trūkst vai ir ierobežota rumpja un 
ķermeņa stabilitāte 
• hemiplēģija 
• reimatiska tipa traucējumi 
• galvaskausa un smadzeņu traumas 
• amputācijas 

• citi neiroloģiski vai geriatriski traucējumi. 

1.2. KONTRINDIKĀCIJAS

Netti 4U CE PLUS / CES PLUS nav 
piemēroti personām ar izteikti pastiprinātu 
muskuļu spasticitāti. Šajā gadījumā mēs 
iesakām Netti Dynamic System, kas 
piedāvā rāmja konstrukciju, kas pielāgojas 
lietotāja kustības modelim. Šī ieteikuma 
ignorēšana nelabvēlīgos apstākļos var 
izraisīt metāla daļu deformāciju vai lūzumu 
muguras cauruļu, kāju balstu vai roku 
balstu zonā. 

1.3. KVALITĀTE 
Netti 4U CE PLUS / CES PLUS riteņkrēsli 
ir pārbaudīti uzņēmumā TÜV SÜD Product 
Service GmbH Vācijā, ievērojot Eiropas 
standartu DIN EN 12183:2014. 

Kā ražotājs Alu Rehab A.S testu novērtē 
kā 5-6 gadus i lgu krēs la normā lu 
lietošanu. Lietotāja invaliditāte, kā arī 
veiktās apkopes l īmenis galvenokārt 
nosaka riteņkrēsla iztur ību. Tādē jādi 
izturība mainīsies atkarībā no šiem diviem 
faktoriem. 
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1.4. VIDES PRASĪBAS 
Alu Rehab un tā piegādā tā j i vē las 
aizsargāt vidi. 
Tas nozīmē, ka: 
• mēs izvairāmies no videi kaitīgu vielu 
lietošanas ražošanā cik tas iespējams. 
• Alu Rehab produktiem tiek nodrošināts 
i l g s k a l p o ša n a s l a i k s u n a u g s t a 
pielāgojamības pakāpe. 
• visu iepakojumu var pārstrādāt. 

• R i t eņk rēs l u i r i e spē j ams sada l ī t 
komponentēs, kas katra atsevišķi ir 
pārstrādājama. 

Sazinieties ar vietējo pārstrādes aģentu, lai 
iegūtu pareizu informāciju, kā rīkoties jūsu 
reģionā. 
Netti 4U CE PLUS / CES PLUS ir 
paredzēti temperatūras diapazonam 
no -10°C līdz +40°C. 

1.5. ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA 
Visi Alu Rehab produkti ir izstrādāti tā, lai 
t i e ka lpo tu gad iem bez apkopes . 
Pilnvarots izplatītājs visus produktus var 
pielāgot atkārtotai lietošanai. Lai garantētu 
veiktspēju un drošību, Alu Rehab iesaka 
veikt šādas pārbaudes pirms atkārtotas 
lietošanas. 
Lūdzu , pā r baud i e t tā lāk no rād ī t o 
komponenšu darbību, stāvokli utt. un pēc 
vajadzības nomainiet detaļas: 
• Riteņi (riepu protektors) 
• Riteņkrēsla rāmis 
• Priekšējie ritentiņi un asītes 
• Rumbas 
• Bremžu funkcija 
• Riteņu virziena stabilitāte 
• Gultņi: nodiluma un eļļošanas pārbaude 
• Spilveni 
• Kāju balsti 
• Roku balsti 
• Atgāzšanas/noliekšanas funkcija 
• Stumšanas stienis / rokturi 

• Pretapgāšanās riteņi 

Lūdzu, ievērojiet arī 10.2. nodaļas Tīrīšana 
un kopšana padomus. 
Higiēnas apsvērumu dēļ: lūdzu, nomainiet 
galvas balstu jaunam lietotājam. 

PRETAPGĀŠANĀS RITEŅI 

Pareizi uzstād īti pretapgāšanās riteņ i 
pasargās krēslu no apgāšanās atpakaļ. 
Mēs ļoti iesakām izmantot pretizgāšanas 
riteņus. 
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1.6. PAR ŠO ROKASGRĀMATU 
Lai izvairītos no bojājumiem, lietojot Netti 
4U CE PLUS / CES PLUS riteņkrēslu, 
lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu 
pirms krēsla lietošanas. 

Aizliegto darbību simbols. Veicot 
šīs darbības, nevar pieprasīt 
nekādu garantiju. 
Brīdinājuma simbols. Ikreiz, kad 
tiek lietots šis simbols, jāievēro 
piesardzība. 
Simbols svarīgai informācijai.  
Noderīgu padomu simbols. 
Simbols instrumentiem. 
Stāvbremzes droša sl īpuma 
simbols. 
M a k s i mā lā l i e t o tā j a s v a r a 
simbols. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī rokasgrāmata 
tiek atjaunināta atbilstoš i katrā lapā 
norādītajam gadam un datumam. 
Lietotāja rokasgrāmata tīmekļa vietnē 
www.my-netti.com 
Lai uzlabotu lasāmību (noderīga lietotājiem 
ar redzamības problēmām), lūdzu, skatiet 
mūsu lietotāja rokasgrāmatu mūsu tīmekļa 
lapā: 
www.My-Netti.com – rokasgrāmatas – 
lietošanas pamācība Netti 4U CE PLUS / 
CES PLUS. 
J a u n ā k i e l i e t o t ā j a r o k a s g r ām a t u 
atjauninājumi, produkta drošības piezīmes, 
adreses un cita informācija par produktu, 
piemēram, atsaukumi utt., tiks publicēti 
mūsu tīmekļa vietnē. 

1.7. SVARĪGI IZMĒRI 
Netti 4U CE PLUS un CES PLUS ir 
komforta r i teņkrēs l i , kas paredzē t i 
lietošanai gan ārā, gan iekštelpās. 
Specifikācijas dažādās valstīs atšķiras. 
KOPĒJAIS SVARS: 28,5 KG 
(450 mm sēdvietas platuma riteņkrēslam) 
SĒDEKĻA PLATUMS: 350, 400, 450, 
500 mm 
SĒDEKĻA DZIĻUMS: 
(no muguras balsta l īdz sēdvirsmas 
priekšpusei) 
CE PLUS: 425, 450, 475, 500 mm	
CES PLUS: 375, 400, 425, 450 mm 
SĒDVIRSMAS AUGSTUMS: 465 mm* 
(no zemes līdz sēdvirsmas augšpusei ar 
24" piedziņas riteņiem augšējā pozīcijā) 
*izmaninot piedziņas riteņu pozīciju rāmī ir 
iespējams iegūt 500 mm sēdvirsmas 
augstumu. 
MUGURAS AUGSTUMS: 500 mm* 
*iespējams palielināt līdz 600 mm 
Netti 4U CE PLUS un Netti 4U CES PLUS 
ir identiski riteņkrēsli, izņemot Netti 4U 
CES PLUS īsāko sēdekļa dziļumu. 
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2. APRAKSTS

Standarta versija 

1. Galvas balsts  
2. Leņķa un dziļuma regulēšana galvas 
balstam  
3. Galvas balsta kronšteins  
4. Stumšanas rokturis 
5. Atbrīvošanas rokturis  
6. Piedziņas ritenis  
7. Pretapgāšanās riteņi 
8. Bremzes  
9. Priekšējie riteņi  
10. Priekšējā riteņa dakša  
11. Pēdu balstws 
12. Teļa atbalsts  
13. Ikru atbalsta kronšteins  
14. Leņķī regulējams kāju 
balsts  
15. Sēdekļa spilvens  
16. Rokas balsts 
17. Muguras spilvens  
Ja trūkst kādas no šīm daļām, lūdzu, 
sazinieties ar izplatītāju.  
Preces konfigurācija dažādās valstīs var 
atšķirties.  
Netti 4U CE PLUS un Netti 4U CES PLUS 
ir identiski krēsli, izņemot Netti 4U CES 
PLUS īsāko sēdekļa dziļumu. 
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3. SALIKŠANA UN 
REGULĒŠANA


Nepieciešamie r īki ir aprakst īti katrā 
nodaļā. 

3.1. IZPAKOŠANA 

1. Izpakojiet visas daļas un pārbaudiet, vai 
viss ir saskaņā ar iepakojuma sarakstu.  
2. Uzstādiet piedziņas riteņus (3.2. 
nodaļa).  
3. Uzstādiet priekšē jos r i tņus (3.3. 
nodaļa).  
4. Pārbaudiet un noregulējiet sēdekļa 
dziļumu (3.7. nodaļa).  
5. Uzstādiet muguras balstu (3.5. nodaļa).  
6. Uzstādiet roku balstus (3.12. nodaļa).  
7. Uzstādiet sēdek ļa spi lvenu (3.9. 
nodaļa).  
8. Uzstādiet kāju balstus (3.10. nodaļa).  
9. Uzstādiet galvas balstu (3.11. nodaļa).  
10. Uzstādiet visu papildus aprīkojumu. 

Komponenšu svars (450 mm krēsla 
platums):  
Piedziņas riteņi: 1,9 kg katrs  
Pretapgāšanās riteņi: 0,1 kg katrs  
Priekšējie riteņi: 0,8 kg katrs  
Kāju balsti.: 2 kg katrs  
Netti Sēdekļa spilvens: 1,0 kg  
Galvas atbalsts A: 1,0 kg  
Galvas atbalsts C: 0,9 kg 

3.2. PIEDZIŅAS RITEŅI

Lai uzstādītu galveno riteni, noņemiet 
ātrās atbrīvošanas skrūvi no rumbas 
bukses. Ievietojiet to caur galvenā riteņa 
centru rumbas buksē, nospiežot pogu ass 
centrā.  

 
Lai pārbaudītu, vai galvenais ritenis ir 
pareizi piestiprināts pie rumbas, noņemiet 
pirkstu no centrālās pogas un pavelciet 
piedziņas riteni.  
Ja piedziņas ritenis nebloķējas, nelietojiet 
riteņkrēslu, un sazinieties ar tā izplatītāju.  
Smiltis un jūras ūdens (sāls, ko izmanto 
ziemā uz ietvēm) var sabojāt galveno 
riteņu un priekšējo riteņu gultņus. Pēc 
saskares ar tiem rūpīgi notīriet riteņkrēslu. 
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3.3. PRIEKŠĒJIE RITEŅI

Tie Ir aprīkoti ar ātrās noņemšanas asi.  
Lai noņemtu:  
	 Nospiediet atbrīvošanas pogu zem 
gumi jas vāc iņa p r i ekšē jās dakšas  
augšpusē.  

 
Lai uzstādītu:  
	 Ievietojiet asi riteņkrēsla rāmī no 
apaksās. Nedaudz paustiniet dakšu, lai 
nodrošinātu, ka tā ir pilnībā nofiksēta. 

 

3.4. SĒDEKĻA AUGSTUMA 
REGULĒŠANA


Sēdekļa augstums aizmugurē ir atkarīgs 
no piedziņas riteņu izmēra un piedziņas 
riteņu novietojuma. 
Izmantojot 24" piedziņas riteņus augšējā 
caurumā, sēdekļa augstums ir 465 mm no 
grīdas līdz sēdekļa plāksnei. Ievietojot 24" 
piedziņas riteņus nākamajā apakšē jā 
pozīcijā, augstums būs 500 mm līdz 
sēdekļa plāksnei.  
Ja ir nepieciešams mainīt piedziņas riteņu 
stāvokli vai pāriet uz citu piedziņas riteņu 
izmēru, nofiksējiet rumbas buksi, ieskaitot 
paplāksni un uzgriezni. Noņemiet rumbas 
buksi un uzstādiet to vajadzīgajā stāvoklī.  

 
Nepieciešamas 2 gab. 24 mm uzgriežņu 
atslēgas 
Pā r l iec in iet ies, ka uzgr ieznis rāmja 
iekšpusē pilnībā nosedz riteņu buksi. 
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Piedziņas riteņi un priekšējie riteņi 
j ā u z s t ā d a a t b i l s t o š i t u r p m ā k 
aprakstītajām pozīcijām.  

 
Mainot sēdekļa augstumu, pārliecinieties, 
ka priekšējie riteņi ir novietoti tā, lai 
priekšējie riteņi stāv vertikāli pret zemi. Tas 
ir ļoti svarīgi, lai būtu labas riteņkrēslu 
braukšanas īpašības.  
Pārbaudiet pretapgāšanās riteņu stāvokli 
un noregulējiet bremzes pēc piedziņas 
riteņu uzstādīšanas vai piedziņas riteņu 
stāvokļa maiņas. 

3.5. MUGURAS BALSTS

Lai pievienotu regulēšanas atsper i , 
paceliet muguras balstu ar vienu roku un 
ar otru ievelciet regulēsānas atsperes 
bloķēšanas galvu plastmasas kronšteinā. 
Pārbaudiet, vai caurums bloķēšanas galvā 
s a k r ī t a r a t v ē r t a j i e m c a u r u m i e m 
plastmasas kronšteinā.  

 
Nofiksējiet atzveltni, izspiežot bloķēšanas 
skrūvi caur plastmasas kronšteinu un 
regulēšanas atsperes bloķēšanas galvu.  

 
Lai pārbaudītu, vai atzvelte ir nofiksēta, 
satveriet muguras balstu un nospiediet to 
uz priekšu. Ja atzvelte nokrīt uz priekšu, 
atkārtojiet bloķēšanas procedūru vai 
sazinieties ar vietējo izplatītāju. 
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Riteņkrēsls ir iestatīts uz standarta sēdekļa 
dziļumu, un plastmasas kronšteinam ir 4 
caurumi, no kuriem trīs ir īslaicīgi bloķēti ar 
plastmasas aizbāžņiem.  

 
Muguras balsta eņģei ir 4 caurumi. 
Caurumu pozīcijas sakrīt ar caurumiem 
plastmasas kronšteinā. Ja gāzes atsperes 
bloķēšanas galva ir uzstādīta plastmasas 
kronšteina iekšējā caurumā, atzveltnes 
eņģe jāuzstāda arī iekšējā caurumā utt.  

 

3.6. MUGURAS BALSTA SPILVENS

Muguras balsta spilvens ir piestiprināts 
riteņkrēslam izmantojot Velcro (līpaizdari). 

 
Standartaprīkojumā muguras balstam ir 
kopēja atbalsta drēbe. 

 
Atzveltnes spilveni ir piestiprināti ar Velcro 
sistēmu.  
Ir pareizi jānovieto spilvens, lai nodrošinātu 
labu sēdpozīciju un komfortu.  
Spilvena pārvalki ir mazgājami un tādējādi 
atkārtoti izmantojami. Izpildiet norādījumus 
spilvena aizmugurē, lai pareizi uzturētu un 
mazgātu spilvenu. 
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3.7. SĒDEKĻA DZIĻUMA 
IESTATĪŠANA


Sēdek ļa dz i ļumu va r regu lē t t i ka i 
aizmugurē, atlaidiet bloķēšanas skrūvi 
plastmasas kronšteinā.  
Atrodiet nepieciešamo pozīciju bloķēšanas 
galvai plastmasas kronšteinā un noņemiet 
plastmasas spraudni no šī cauruma.  
Bloķē j iet muguras balstu, izspiežot 
b l o ķ ē š a n a s a s i c a u r p l a s t m a s a s 
kronšteinu un regulēšanas atsperes 
bloķēšanas galvu.  
Pēc cauruma pozīcijas maiņas plastmasas 
kronš te inā , muguras ba ls ta eņģes 
cauruma poz īcija jāmaina paralē lajā 
stāvoklī.  
Pārbaudiet, vai caurums muguras balsta 
eņģē un plastmasas kronšteins ir uzstādīti 
vienā un tajā pašā cauruma stāvoklī.  
Nepieciešama 6 mm seškantes atslēga. 

3.8. PRETAPGĀŠANĀS RITEŅI

Pretapgāsānās riteņi jāuzstāda saskaņā ar 
montāžas aprakstu, kurš ir pievienots 
riteņkrēslam.  
PRETAPGĀŠANAŠ RITEŅU 
LIETOŠANA 

• Pavelciet trubu uz āru.  

• Pagrieziet to uz augšu vai uz leju par 
180°.  

• Nofiksējiet to šajā pozīcijā.  

 
PRETAPGĀŠANAŠ RITEŅU 
AUGSTUMA REGULĒŠANA  
Pretapgāšanās riteņus var regulēt divās 
fiksētās garuma pozīcijās. Īsā pozīcija ir 
12" un 16" piedziņas riteņiem un 24" 
augšējā stāvoklī. Garā pozīcija ir 24" 
piedziņas riteņiem zemākajā stāvoklī.  

• A t s k r ū v ē j i e t s k r ū v i r e g u l ē j a m ā 
pagarinājuma gabalā, kā parādīts attēlā 
zemāk.  

• Šim pagarinājumam ir divi caurumi. 
Novietojiet to vajadzīgajā stāvoklī un 
pievelciet skrūvi.  
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3.9. SĒDEKĻA SPILVENS

Sēdek ļa spilvens ir piestiprināts pie 
riteņkrēsla ar Velcro.  

 
Pirms lietošanas ir ļoti svarīgi pareizi 
novietot spilvenu riteņkrēslā.  
Spi lvena pārvalks ir mazgā jams un 
atkārtoti lietojams. Izpildiet norādījumus 
spilvena aizmugurē, lai pareizi uzturētu un 
mazgātu spilvenu. 

3.10. KĀJU BALSTI

Netti 4U CE Plus un CES PLUS var 
piegādāt ar universālu vai leņķī regulējamu 
kāju balstu.  
UNIVERSĀLIE KĀJU BALSTI  
Universālais kāju balsts ir fiksēts ar iespēju 
regulēt leņķi. Tas ir pagriežams uz sāniem 
un noņemams. Pēdu balsti ir paceļami un 
leņķī regulējami. Tiem ir augstumā un 
dziļumā regulējami ikru balsti. 

 
LEŅĶĪ REGULĒJAMI KĀJU BALSTI 
Leņķī regulē jami kā ju balsti ir br īvi 
regulējami leņķī. Tie ir pagriežami uz 
sāniem un noņemami. Pēdu balsti ir 
paceļami un leņķī regulējami. Tiem ir 
augstumā un dziļumā regulējami ikru 
balsti. 
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KĀJU BALSTU MONTĀŽA  

• Uzstādiet kājas balstu, turoties izliektā 
stieņa augšpusē.  

• Turiet to 20°leņķī pagrieztu uz āru  

• Ievietojiet to melnajā plastmasas atverē 
uz rāmja.  

• Pagrieziet to uz iekšu un virziet uz leju.  

 
Leņķa regulēšana – Leņķī regulējams 
kāju balsts  

• Kājas balsta leņķi var regulēt, izmantojot 
regulēšanas rokturi.  

• Šī roktura atskrūvēšana ļauj pielāgot 
kājas balstu nepieciešamajam leņķim.  

• Nofiksējiet leņķi, pievelkot regulēšanas 
rokturi. 

 

Traumu bīstamība. Regulējot kāju 
ba ls ta leņķ i , ne l iec ie t p i rkstus 
r e g u lēša n a s m e hān i s mā s t a r p 
kustīgajām daļām.  

 

Kāju balsta garuma regulēšana  

Atlaidiet skrūvi (A) vaļīgāk, lai regulēšanas 
caurule pārvietotos.  
Noregulē j iet pēdu balstu vajadz īgajā 
augstumā / stāvoklī un cieši pieskrūvējiet 
skrūvi. 
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Pēdu balsta leņķa regulēšana  

Atskrūvējiet skrūvi (B) un noregulējiet pēdu 
balsta plāksni vajadzīgajā leņķī. Pareizi 
pieskrūvējiet skrūvi.  

 
Nepieciešama 5 mm seškantes atslēga. 
K ā j u p l ā k š ņ u b l o ķ ē š a n a u n 
atbrīvošana  

Pēdu balstiem ir bloķēšanas mehānisms, 
kas padara tos stingrākus.  
Lai tos bloķētu, velciet plastmasas 
slēdzeni uz labās kājas plāksnes un 
novietojiet slēdzeni virs skrūves uz kreisās 
kājas plāksnes.  
Lai atbr īvotu pēdas plāksni, velciet 
plastmasas slēdzeni un paceliet labās 
kājas plāksni uz augšu.  

 
Lietošanai ārpus telpām starp pēdu balstu 
un zemi jābūt 40 – 50 mm atstarpe. 

Veicot regulēšanu, nedrīkst būt slodze uz 
kāju plāksnēm. 

KĀJU BALSTU NOŅEMŠANA  

Velciet plastmasas slēdzeni uz pēdas 
plāksnes uz aizmuguri, lai tapa tiktu 
atbrīvota, un kāju plāksni var salocīt.  
Atlaidiet kājas atbalstu, velkot to nedaudz 
taisni uz augšu.  
Pagrieziet kāju balstu uz āru.  
Paceliet un noņemiet kāju balstu.  

 
Nekad nestāviet uz kāju balstiem!  

Nekad neceliet riteņkrēslu aiz kāju 
balstiem! 

Modelis: Netti 4U CE PLUS / CES PLUS  
Valoda: latviešu / Versija: 2021-09 15



Ikru balstu pielāgošana  

Ikru balsti ir regulē jami augstuā un 
dz i ļumā . La i p i e lāgotu augs tumu, 
a t s k rū vē j i e t u z g r i e z n i i k r u b a l s t a 
kronšteina ārpusē, iestatiet nepieciešamo 
augstumu un vēlreiz pieskrūvējiet uzgriezni 
(A).  

 
Lai regulētu dziļumu, ikru balsts ir jānoņem 
no kronšteina, izmantojot uzgriežņu 
atslēgu starp spilventiņu un kronšteinu. 
Iestat ie t nep iec iešamo poz īc i ju un 
pieskrūvējiet to.  
Nepieciešama 13 mm uzgriežņu atslēga. 

3.11. GALVAS BALSTS 

 
A – Svira dziļuma regulēšanai  
B – Rokturis leņķa regulēšanai  
C – Svira augstuma regulēšanai  
D – Galvas atbalsta kronšteins  

 
Novietojiet kvadrātveida uzgriezni galvas 
balsta kronšteina atverē, kā parādīts bildē.  
Ievietojiet galvas balstu galvas atbalsta 
kronšteinā.  
Noregulējiet galvas balsta augstumu un 
pievelciet skrūvi.  

Modelis: Netti 4U CE PLUS / CES PLUS  
Valoda: latviešu / Versija: 2021-09 16



 
Galvas balsta kronšteins ir nostiprināts, 
pievelkot četras skrūves.  
Galvas balsta dziļuma regulēšana:  

• Atlaidiet bloķēšanas sviru vertikālā stieņa 
(A) augšpusē.  

• Noregulējiet galvas balstu un nostipriniet 
to vajadzīgajā stāvoklī.  

Galvas balsta augstuma regulēšana:  

• Atlaidiet atslēgas sviru uz galvas balsta 
adaptera (C).  

• Noregulējiet galvas balstu un nostipriniet 
to vajadzīgajā stāvoklī.  

Galvas balsta regulēšana leņķī:  

• Atlaidiet regulēšanas rokturi horizontālā 
stieņa (B) aizmugurē.  

• Noregulējiet galvas balstu un nostipriniet 
to vajadzīgajā stāvoklī. 

Galvas balsta regulēšana uz sāniem:  

Galvas atbalsta adapteri var pārvietot gan 
pa labi, gan pa kreisi. 

• Atvienojiet četras skrūves, kas tur 
adapteri pie trubas.  

• Pārvietojiet adapteri vajadzīgajā pozīcijā 
un piestipriniet adapteri, pievelkot 
skrūves pa diagonāli.  

Pielāgojot galvas balstu, neaizmirstiet 
atbrīvot sviras.  

Ja galvas balsta statīvs neatbilst 
kronšteinam, kronšteins, iespējams, ir 
p i e s t i p r i nā t s pā rāk s t i n g r i v a i 
nevienmērīgi.  

Pēc galvas balsta uzstād īšanas 
piestipriniet to pareizi, pievelkot mazo 
skrūvi centrā uz galvas atbalsta 
kronšteina, izmantojot seškantes 
atslēgu.  

Ja galvas balsts šķiet īss augstumā, 
to var pagriezt par 180°, atlaižot 
regulēšanas riteni horizontālā stieņa 
(B) aizmugurē. 
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3.12. ROKU BALSTI


 
Roku balsti ir noņemami, augstums un 
dziļums regulējams.  

Montāžas laikā, lūdzu, ņemiet vērā, ka ir 
kreisās puses un labās puses roku 
atbalsts.  

Roku balsta noņemšana 
Satveriet rokas balstu un velciet taisni 
vertikālā virzienā no ieliktņa uzmakas.  

 

Roku balsta augstuma regulēšana 

 

• Atskrūvē j iet skrūvi uz roku balsta, 
izmantojot 6 mm seškantes atslēgu.  

• Paceliet vai nolaidiet uz leju roku balstu.  

• Pievelciet skrūvi.  

 
Nekad neceliet krēslu turot to pie rokas 
balstiem. 
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3.13. BREMŽU REGULĒŠANA

• Bremzes ir brīvi regulējamas gar rāmja 

cauruli.  

• Lai ieslēgtu bremzi, nospiediet rokturi.  

• Lai atbrīvotu bremzi, velciet rokturi 
atpakaļ.  

 
Lai pārvietotu bremzi, atlaidiet divas 
skrūves bremžu skavas iekšpusē. 

 

Noregulējiet bremžu pozīciju un pievelciet 
skrūves.  

 
Noregulējiet bremžu pozīciju un pievelciet 
skrūvi.  
Nepieciešama 5 mm seškantes atslēga. 
  
Pārbaudiet, vai bremzes ir pareizi 
noregulētas, aktivizējot bremzes, un 
pā r l i e c i n i e t i e s , k a r i t eņk rē s l s 
nepārvietojas.  

B r e m z e s i r k o n s t r u ē t a s k ā 
stāvbremzes, un tās neizmanto kā 
dzenošās bremzes.  

Ņemiet vērā iespējamo izspiešanas 
bīstamību starp bremzi un riepu.  
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4. SĒDEKĻA UN 
MUGURAS LEŅĶA 
REGULĒŠANA


4.1. SĒDEKĻA LEŅĶIS

Sēdekļa leņķi regulē, izmantojot rokturi, 
kas uzstādīts uz stumšanas roktura.  
Sēdekļi var sagāzt no –5° līdz +20°.  

 
Ja noregulējat sēdekļa slīpumu zem 
0°, pastāv paaugstināts risks izslīdēt 
uz priekšu no krēsla. Alu Rehab 
iesaka izmantot gūžas jostu, lai 
novērstu izkrišanu no krēsla. 

4.2. MUGURAS BALSTA LEŅĶIS

Muguras balsta leņķ is tiek regulēts, 
izmantojot rokturi, kas uzstād īts uz 
stumšanas roktura. Leņķi var regulēt no 
90° uz priekšu līdz 45° atpakaļ.  
Lai nodroš inātu pareizu darb ību, 
trosītes nekad nedrīkst būt savērptas.  

Sēdekļa un atzveltnes leņķi nedrīkst 
regulēt, neizmantojot pretapgāšanās 
riteņus.  

Katram no rokturiem ir savs apzīmējums. 

 
A p g ā š a n ā s r i s k s . P ā r b a u d i e t 
pretapgāšanās riteņu pozīciju.  
Kad ir uzstādīts krēsla aizmugures 
pagarinājums, riteņkrēsla apgāšanās 
risks palielinās. Ja nepieciešams, tas 
ir jāmazina, pārvietojot piedziņas 
r i teņus tā lāk a tpaka ļ . V ienmē r 
izmantojiet pretapgāšanās riteņus, 
kad tiek regulēts krēsla un muguras 
leņķis. 
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4.3. SĒDVIRSMAS LEŅĶA 
REGULĒŠANA


Nospiediet kreiso rokturi uz stumšanas 
roktura un piespiediet stumšanas stieni, lai 
ar vienu no rokām noliektu sēdvietu, 
kamēr jums ir acu kontakts ar lietotāju un 
otru roku novietojiet uz roku balsta.  
Relatīvais leņķis starp ķermeņa daļām 
nemainās, ja sēdvietu bloks ir sasvērts.  
Lai kur jūs rokturi atlaistu, sēdvietu bloks 
paliks šajā pozīcijā. Lai paceltu sēdvietu, 
nospiediet rokturi, un slīpuma cilindrs 
palīdzēs pacelt sēdvietu uz augšu. 

 
Atpakaļ noliekts sēdvietas bloks nodrošina 
stāvu sēdvietu leņķi attiecībā pret virsmu 
un novērš riteņkrēslu lietotāja slīdēšanu.  

Uz priekšu noliekta sēdekļa bloks nostāda 
lietotāju tādā stāvoklī, ka tiek stimulētas 
dažādas aktivitātes, piemēram, pie galda 
vai pieceļoties no riteņkrēsla.  

 
Slīpuma rokturis un slīpuma zīme atrodas 
uz stumšanas roktura, kas parād īta 
iepriekšējā lapā.  
Neatstājiet lietotāju vienu riteņkrēslā, 
kad tas ir noliekts uz priekšu. Mēs 
iesakām izmantot gūžas jostu, lai 
novērstu izslīdēšanu no krēsla.  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Nospiediet labo rokturi un piespiediet 
spiedi uz stumšanas roktura, lai ar vienu 
no rokām mainītu muguras leņķi, kamēr 
jums ir acu kontakts ar lietotāju un 
novietojiet otru roku uz rokas vai kājas 
balsta.  
Lai kur jūs ļautu rokturim atbrīvoties, 
krēsla atzveltne paliks fiksēta un bloķēta.

 

5. IKDIENAS LIETOŠANA 
UN BRAUKŠANA


5.1. VISPĀRĪGIE IETEIKUMI

Manevrēšana un riteņkrēsla līdzsvars:  
Riteņkrēsla svars un līdzsvars ietekmē 
r i teņkrēs la manevrēšanas īpaš ības. 
Lietotāja svars, izmērs un sēdus stāvoklis 
ietekmē šos faktorus. Riteņu stāvoklis 
p a p i l d u s i e t e k mēs m a n e v rēša n a s 
īpašības. Jo lielāks svars tiek novietots 
virs galvenajiem riteņiem, jo vieglāk ir 
manevrēt. Ja virs priekšējiem riteņiem tiek 
novietots smags svars, krēslu būs smagi 
manevrēt. 
Šķēršļa pārvarēšana: Šķērslim vienmēr 
pietuvojieties lēni, neļaujot priekšējiem 
riteņiem ar spēku trāpīt tam. Trieciena dēļ 
lietotājs var izkrist no krēsla. Priekšējie 
riteņi var tikt bojāti.  
Braucot lejā pa pakāpieniem / ietvēm: 
Esiet piesardz īgi, ka nebraucat pa 
pakāpieniem augstākiem par 30 mm. Kāju 
balsti vispirms var atdurties pret zemi. 
Tādējādi jūs varat zaudēt riteņkrēsla 
vadību un kāju balsti var salūzt.  
Braukšana pa mīkstu, raupju vai 
slidenu zemi var apgrūt ināt drošu 
manevrēšanu, jo riteņi var zaudēt saķeri 
un ir grūti kontrolēt riteņkrēslu.  
Pavadonis: Ja lietotājs riteņkrēslā paliek 
viens, vienmēr bloķē j iet bremzes un 
pārbaudiet, vai pretapgāšanās riteņi ir 
noliekti uz leju. 
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5.2. BRAUKŠANA PA SLĪPUMIEM

Svar īgi padomi braukšanai sl īpumos, 
izvairoties no apgāšanās riska.  
Izvairieties no riteņkrēsla pagriešanas 
slīpuma vidū.  

V ienmē r b rauc ie t pēc iespē j as 
taisnāk.  

Labāk ir lūgt palīdzību, nevis riskēt.  

 

Braukšana augšup pa slīpu virsmu:  

Pārvietojiet ķermeņa augšējo daļu uz 
priekšu, lai saglabātu krēsla līdzsvaru.  
Braucot lejup pa slīpu virsmu:  
Pārvietojiet ķermeņa augšējo daļu atpakaļ, 
lai saglabātu krēsla līdzsvaru. Kontrolējiet 
krēsla ātrumu, saspiežot piedziņas stīpas 
a r rokām un/va i pavadon im tu ro t 
riteņkrēslu un neļaujot tam ripot ātrāk. 
Nelietojiet bremzes. 

5.3. PĀRSĒŠANĀS

Metodes, kā pārsēsties uz /no riteņkrēsla, 
ir labi jāpraktizē ar iesaistītajām personām. 
Šeit mēs sniedzam dažus svar īgus 
padomus krēsla sagatavošanai:  
Ar pavadoni vai bez tā – uz sāniem.  
Pirms pārsēšanās:  

• Riteņkrēsls jānovieto pēc iespējas tuvāk 
pārvietošanas galamērķim.  

• Pavelciet riteņkrēslu atpakaļ 50 – 100 
mm, lai priekšējie riteņi pagrieztos uz 
priekšu.  

• Bloķējiet bremzes.  

• Sēdv i r smas s l īpumu no regu lē j i e t 
horizontālā stāvoklī.  

• Noņemiet kāju balstu un roku balstu 
pusē uz kuru pārsēžaties.  

Ar vai bez pavadoņa – uz priekšu.  
Pirms pārsēšanās:  

• Riteņkrēsls jānovieto pēc iespējas tuvāk 
pārvietošanas galamērķim.  

• Pavelciet riteņkrēslu atpakaļ 50 – 100 
mm, lai priekšējie riteņi pagrieztos uz 
priekšu.  

• Bloķējiet bremzes.  

• Sēdv i r smas s l īpumu no regu lē j i e t 
horizontālā stāvoklī. 
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Izmantojot liftu.  
Pirms pārsēšanās uz riteņkrēslu:  

• Nolieciet sēdvirsmas leņķi atpakaļ.  

• Noņemiet galvas balstu.  

• Noņemiet kāju balstus.  

• Nedaudz atlieciet muguras balsta leņķi 
uz atpakaļu.  

• I zņemie t pā r sēšanās pa l īg ie r īces 
(piemēram, slingu), kad pārsēšanās ir 
pabeigta.  

 
Nekad nestāviet uz pēdu balstiem, jo 
pastāv risks, ka riteņkrēsls tiks 
nogāzts uz priekšu. 

5.4. RITEŅKRĒSLA PACELŠANA

Riteņkrēsls ir jāceļ tikai aiz rāmja un tikai 
aiz stumšanas roktura. 
Pacelšanas etiķetes parāda, kur to turēt.  

 
Nekad neceliet riteņkrēslu aiz kāju 
balstiem vai roku balstiem! 

Neceliet riteņkrēslu ar lietotāju tajā! 
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6. RITEŅKRĒSLA 
TRANSPORTĒŠANA


Netti 4U CE PLUS / CES PLUS ir pārbaudīts 
un apstiprināts avār i jas testam ISO 
7176-19:2008. Maksimālais lietotāja svars, 
ja to izmanto kā sēdekli automašīnā, ir 135 
kg. 

6.1. TRANSPORTĒŠANA 
AUTOMAŠĪNĀ


Ja Netti 4U CE PLUS / CES PLUS tiek 
izmantots kā sēdeklis automašīnā, visas 
piederumu daļas, kas var atdalīties avārijā, 
ir jānoņem un jānostiprina piemērotā vietā, 
piemēram, bagāžniekā.  
R i t e ņ k r ē s l a n o s t i p r i n ā š a n a i 
transportlīdzeklī vienmēr izmantojiet 
apstiprinātu riteņkrēslu un pasažieru 
n o s t i p r i nā ša n a s s i s tēm u ( I S O 
10452:2012).  

Netti 4U CE PLUS / CES PLUS ir 
veiksmīgi pārbaudīts saskaņā ar ISO 
7176-19 prasībām, izmantojot kombinētu 
riteņkrēslu un pasažieru nostiprināšanas 
sistēmu W120/DISR. 
Krēsls ir marķēts ar uzlīmēm, kas parāda, 
kur piestiprināt siksnas.  
RITEŅKRĒSLA NOSTIPRINĀŠANA 

 

Priekšā: izmantojiet āķa vai siksnas 
stiprinājumu.  
Aizmugurē: Uzstādiet "acu skrūves" – 
poz īcijas numurs 21074 – vienā no 
c a u r u m i e m g a l v e nā r i t eņ a rām j a 
kronšteinā, pa vienam katram galvenajam 

ritenim. Āķis uz āķa / karabīnes āķa "acu 
skrūvē". Siksnu leņķim jābūt tuvu 45°. 

 

NOŅEMIET liekos piederumus 

Netti 4U CE PLUS ir pārbaudīts avārijā 
bez elektropiedziņas aprīkojuma utt. 
Ja vēlāk ir uzstādīts elektropiedziņas 
aprīkojums, trepju kāpējs utt., jums 
jāpārbauda, vai jūsu jaudas palīgierīce 
ir pārbaudīta un apstiprināta, lai 
riteņkrēslos tos izmantotu kā sēdekli 
automašīnā. Ja nē, tas ir jānoņem un 
jānostiprina citur, ja r iteņkrēslu 
izmanto kā sēdekli transportlīdzeklī.  

LIETOTĀJA PIESPRĀDZĒŠANA  
Netti 4U CE PLUS ir veiksmīgi testēts uz 
priekšu vērstā orientācijā gan ar iegurņa, 
gan plecu jostām saskaņā ar ISO 7176-19 
p r a s īb ām , i z m a n t o j o t k o m b i n ē t u 
riteņkrēslu un pasažieru nostiprināšanas 
sistēmu W120/DISR, ko izstrādā jusi 
Unwin Safety Systems. 
LIETOTĀJA PIESPRĀDZĒŠANA – 
Vienmēr izmantoj iet automašīnā 
esošās pasažiera drošības jostas 
riteņkrēsla lietotājam. Riteņkrēslā 
izmantotās koriģējošās siksnas nav 
drošības jostas.  
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Vienmēr izmantojiet gan iegurņa, gan 
plecu ierobežotājus, lai samazinātu 
galvas un krūškurvja trieciena iespēju 
ar transportlīdzekļa sastāvdaļām.  

Pārliecinieties, ka 3 punktu drošības 
josta cieši novietojas pāri lietotāja 
ķermenim, nevis pāri roku balstiem, 
riteņiem utt.  

 

Pārliecinieties, ka drošības jostas 
siksna nav savīta un drošības jostas 
sprādze un tās atbrīvošanas poga ir 
novietota tā, lai avārijas laikā ar to 
nesaskarās riteņkrēsla sastāvdaļas. 

Ja galvas balsts ir uzstādīts pareizi, tas ir 
ļoti stabils, bet neaizstāj nepieciešamību 
pēc ārējā kakla atbalsta, kas uzstādīts 
automašīnā.  
Lietotā j iem, kas garāki par 1,85 m, 
uzstādiet atzveltnes pagarinātāju, kad 
k rēs l s t i ek i zmanto ts kā sēdek l i s 
transportlīdzeklī.  
Vienmēr izmantojiet Netti spilvenus, kad 
riteņkrēsls tiek izmantots kā sēdeklis 
transportlīdzeklī.  
Nekad neizmantojiet riteņkrēslu kā sēdekli 
automašīnā pēc tam, kad tas ir bijis 
negadījumā ar triecienu, un pirms to ir 
pārbaud ī j is un apstiprinā j is ražotā ja 
pārstāvis.  
N e k a d n e v e i c i e t r i t e ņ k r ē s l u 
nostiprināšanas punktu vai konstrukcijas 
un rāmja detaļu vai sastāvdaļu izmaiņas 
vai aizstāšanu.  

Lūdzu, ņemiet vē rā , ka p lašāk iem 
riteņkrēsliem ir lielāks pagrieziena rādiuss 
u n s a m a z i n ā t a m a n e v r ē t s p ē j a 
transportl īdzek ļos. Mazāki r iteņkrēsli 
parast i nodroš ina v ieglāku piek ļuvi 
transportlīdzeklim un manevrētspēju uz 
priekšu vērstā stāvoklī.  

6.2. RITEŅKRĒSLA SALIKŠANA 
TRANSPORTĒŠANAI


Kad riteņkrēslā neatrodas tā lietotājs, 
salokiet to, kā aprakstīts tālāk. Ievietojiet 
riteņkrēslu bagāžniekā vai aizmugurējā 
sēdeklī. Ievietojot aizmugurējā sēdeklī, 
nostipriniet visas daļas un rāmi, izmantojot 
drošības jostas.  

• Noņemiet galvas balstu (6.10. nodaļa).  

• Pagrieziet pretapgāšanās riteņus uz 
augšu (6.7. nodaļa).  

• Noņemiet roku balstus (6.11. nodaļa).  

• Noņemiet kāju balstus (6.9. nodaļa).  

• Izvelciet muguras balsta fiksācijas skrūvi 
un novietojiet muguras balstu uz priekšu 
sēdeklī (6.5. nodaļa).  

• Noņemiet p iedz iņas r i teņus (6 .2. 
nodaļa).  

• Noņemiet priekšējos ritņus (6.3. nodaļa). 

6.3. BRAUKŠANA SABIEDRISKAJĀ 
TRANSPORTĀ


Riteņkrēsls jānovieto īpašā riteņkrēslu 
z o nā . R i t eņ k rē s l a m jābū t p r e t i m 
braukšanas v i r z ienam. R i teņkrēs la 
mugurai jābūt novietotai pret fiksētu 
objektu, piemēram, sēdekļu rindu vai 
starpsienu. Pārliecinieties, ka lietotājs var 
viegli aizsniegt turēšanās rokturus  vai 
stieņus transportā. 
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7. APKOPE

7.1. APKOPES NORĀDĪJUMI

Jūs kā riteņkrēsla lietotā js (un jūsu 
pavadoņi un ģimene) esat atbildīgs par tā 
ikdienas apkopi. Regulāri notīriet to. 
Veiciet apkopi, lai nodrošinātu drošas un 
ilgu laiku uzticamas funkcijas un higiēnisku 
izskatu. 

7.2. TĪRĪŠANA UN MAZGĀŠANA

1. Pirms riteņkrēsla mazgāšanas noņemiet 
spilvenus.  
2. Notīriet rāmi, izmantojot ūdeni un 
lupatu.  
3. Mēs iesakām izmantot mīkstās ziepes.  
4. Labi noskalojiet riteņkrēslu, izmantojot 
tīru ūdeni, lai noņemtu visas ziepes.  
5. Izmantojiet metilāta spirtu, lai noņemtu 
visus atlikušos netīrumus.  
6. Notīriet spilvenus un pārvalkus saskaņā 
ar instrukci jām, kas uzdrukātas uz 
spilveniem.  

NETTI SPILVENU TĪRĪŠANAS 
PROCEDŪRA 

Darbība Reizi 
nedēļā

Reizi 
mēnesī

Pārbaudiet defektus / 
bojājumus, piemēram, 
bojājumus / trūkstošās 
detaļas 

X

Riteņkrēsla mazgāšana X

Gultņu eļļošana X

Spilvenu mazgāšana X

Pārbaudiet 
pretapgāšanās funkciju

X

Pārbaudiet bremžu 
regulējumu

X

Riteņu asu pārbaudes 
funkcija – skatīt 3.2. 
nodaļu

X

Pārbaudiet riepu 
nodilumu 

X

SERDE

Mazgāšana Mazgāšana ar 
rokām 40°C

Dezinfekcija Virkon S
Autoklāvs

105°C

Žāvēšana Izspiest
Žāvēšana brīva 
vēja plūsmā

ĀRĒJAIS 
APVALKS

Mazgāšana
Mazgāšana 
veļasmašīnā 
60°C

Žāvēšana Veļas žāvēšana 
maks. 85°C
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8. PROBLĒMU NOVĒRŠANA 

Lūdzu, sazinieties ar izplatītāju, lai iegūtu informāciju par autorizēta servisa 
iespējām, kas var sniegt atbalstu, ja šajā tabulā netiek atrasts risinājums.  

Ja nepieciešamas rezerves daļas, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju.  

Veicot izmaiņas, kas ietekmē rāmja konstrukciju, sazinieties ar izplatītāju / ražotāju, 
lai saņemtu apstiprinājumu. 

Simptoms Iemesls / darbība Nodaļas 
atsauce

Riteņkrēsls 
neripo taisni

Galvenās riteņu rumbas var būt nepareizi 
uzstādītas. 

	Viena no bremzēm varētu būt pārāk stingri 
pievilkta. 

	Lietotājs krēslā sēž ļoti šķībi uz vienu pusi.

	Lietotājs var būt spēcīgāks vienā pusē nekā otrā 
pusē.

3.2  
3.13

Riteņkrēslā ir 
grūti manevrēt

Galvenās riteņu rumbas var būt nepareizi 
uzstādītas. 

	Notīriet priekšējos ritentiņus un dakšas no 
netīrumiem. 

	Pārāk liels svars virs priekšējiem riteņiem.

3.2

Riteņkrēslu ir 
grūti pagriezt

Pārbaudiet, vai priekšējie riteņi nav pievilkti 
pārāk stingri. 

	Notīriet priekšējos ritentiņus un dakšas no 
netīrumiem. 

	Pārbaudiet, vai priekšējie riteņi ir novietoti 
pareizā stāvoklī. 

	Pārāk liels svars virs priekšējiem riteņiem, 
pielāgojiet krēsla līdzsvaru.

3.3  
3.3

Galvenos riteņus 
ir grūti pievienot 
un noņemt

Notīriet un ieeļļojiet riteņu asis.

	Noregulējiet rumbas buksi tālāk no rāmja.

3.2  
3.4

Bremzes 
nedarbojas labi

Pārbaudiet attālumu starp riteņiem un bremzēm. 

	Noregulējiet bremzes.

3.13

Priekšējie riteņi 
ļodzās un 
riteņkrēsls jūtas 
"drebošs"

Priekšējās dakšas nav pareizi nostiprinātas. 

	Noregulējiet priekšējās dakšas leņķi. 

	Pārāk liela slodze virs priekšējiem riteņiem 
izraisīs ļodzību, izmainīs krēsla līdzsvaru. 

	Pievelciet visas skrūves.
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9. GARANTIJA 
Atbilstoši mūsu piegādes un apmaksas noteikumiem mēs savai produkcijai dodam 2 
gadu garantiju iekārtas ekspluatācijai. Mēs paturam tiesības izdarīt tehniskas izmaiņas. 
Gadījumā ja Jums rodas pretenzijas attiecībā uz iekārtu vai tās daļām, kopā ar Jūsu 
pamatojumu atsūtiet arī GARANTIJAS TALONU. 
Neaizmirstiet norādīt modeļa nosaukumu, šasijas Nr., piegādes dokumenta Nr., piegādes 
datumu un pārdevēja vārdu. 
• Modeļa Nr. un rāmja Nr. Jūs varat atrast uz plāksnītes uz vienas no riteņkrēsla rāmja 

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

darbiem. 
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 Alu 
Rehab AS 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 
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