
  

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

 

Netti 4 U CE PLUS ir komforta riteņkrēsls paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām. Tas 

ir testēts un apstiprināts EN 12183:1999. Testi tika veikti ar TUV Produktu Servisu GmbH 

Vācijā. Tas arī ir apstiprināts ISO/FDIS 7176/19 triecien drošības testā.  

Netti 4 U CE PLUS ir riteņkrēsls, kurš lietotājam nodrošina augstu lietošanas un sēdēšanas 

komfortu, jo ir iespējami daudz dažādi sēdekļa balsta, muguras balsta un kāju balstu regulēšanas 

garums un leņķi. Krēsls nodrošina gan aktīvu sēdēšanas pozīciju, gan atpūtas pozīciju.  

Kvalitāte un izturība 

Netti 4 U CE PLUS riteņkrēsli ir testēti un pierādījuši, ka normālas ikdienas lietošanas gadījumā 

var izturēt 5-6 gadus. No lietošanas intensitātes un bez regulāru tehnisko apkopju veikšanas šis 

laiks samazināsies. 

Vide un pārstrāde 

Alu Rehab un to piegādātāji vēlas aizsargāt apkārtējo vidi. 

Tas nozīmē, ka: 

  
 Alu Rehab lieto videi draudzīgus materiālus 

 Alu Rehab nodrošina ilgu materiālu mūžu 

 Visus iepakojumus var viegli pārstrādāt 

 Riteņkrēsls ir ar daudz papildus funkcijām, lai uzlabotu darba apstākļus 

darbiniekiem slimnīcās vai citās veselības aprūpes institūcijās 

 

Izmēri 
Sēdekļa 

platums, 

cm 

Papildus sēdekļa 

platumi ar 

paplatinātāju, cm 

Sēdekļa 

dziļums, 

cm 

Sēdekļa 

augstums 

bez spilvena, 

cm 

Muguras 

augstums, cm 

Maksimālais 

lietotāja svars, 

kg 

Krēsla  

svars, kg 

35,40,45,50 37, 42,47, 52 37,5-45 

42,5-50 

46,5-50 50-60 135 kg 27,5-29 

  
SALIKŠANA 

1. Izpakojiet visas daļas un pārliecinieties, ka viss ir 

saskaņā ar sarakstu 

2. Pielieciet priekšējos un aizmugurējos riteņus 

3.Pielieciet muguras balstu, roku balstus, spilvenus, un 

pēdu balstus. 

 



  

 
Aizmugurējo riteņu uzlikšana 

Lai uzliktu aizmugurējos riteņus, nospiediet centrālās ass 

pogu(attēlā). Ievietojiet riteņa asi riteņkrēsla rāmja ass 

stiprinājumā. Pēc tam pārbaudiet vai ritenis turas savā 

vietā. 

 
Priekšējo riteņu uzlikšana 

Lai uzliktu priekšējos riteņus, nospiediet centrālās ass 

pogu(attēlā). Ievietojiet riteņa asi riteņkrēsla rāmja ass 

stiprinājumā. Pēc tam pārbaudiet vai ritenis turas savā 

vietā. 

 
Muguras balsta stiprinājums 

Atlociet un paceliet muguras balstu uz augšu un ievietojiet 

gāzes amortizatoru muguras balsta stiprinājumā. 

Nostipriniet to ar fiksācijas tapu, kura jāievieto caur 

amortizatoru un stiprinājumu 

 

 

 

Sēdekļa dziļums 

Sēdekļa dziļumu var regulēt krēsla aizmugurē (attēlā). 

Atskrūvējiet abās pusēs skrūves un pavelciet iekšējo 

cauruli uz āru. Kad vajadzīgais garums ir noregulēts, 

pieskrūvējiet skrūves. Kad regulējiet aizmugurē krēsla 

dziļumu, tad atceraties, ka jānoregulē arī amortizatora 

stiprinājums (ir 3 dažādas pozīcijas)   
 

Sēdekļa dziļumu var regulēt krēsla priekšpusē (attēlā) 

Sēdekļa dziļumu var regulēt (par 10 cm) krēsla priekšpusē 

(attēlā). Atskrūvējiet abās pusēs skrūves un pavelciet 

iekšējo cauruli uz āru. Kad vajadzīgais garums ir 

noregulēts, pieskrūvējiet skrūves. 
 

 

Pretapgāšanās riteņi 

Pretapgāšanās riteņus var nolaist uz leju vai pacelt uz 

augšu, ja ir jābrauc pāri (piem. apmalei). Lai to izdarītu, 

pavelciet pretapgāšanās riteņus uz āru un pagrieziet uz 

augšu vai leju. 

Pretapgāšanās riteņu attālums līdz zemei ir regulējams.  

Lietojiet pretapgāšanās riteņus lietotāja drošībai, kad tas ir 

iespējams. 

 

 
 

Muguras balsta spilvens 

Muguras balsta spilvens stiprinās pie riteņkrēsla muguras 

balsta ar „velkro”. Muguras balsta spilvens ir jāuzstāda 

pareizi, lai nodrošinātu labu sēdēšanas komfortu. Muguras 

balsta spilvena pārvalks ir noņemams un mazgājams. 

Lai izmainītu muguras balsta nospriegojumu, atlaidiet 

vaļīgāk muguras balsta jostas un pēc tam savelciet tā, lai 

būtu pietiekams atbalsts muguras jostas daļai, pēc tam 

uzlieciet atpakaļ muguras spilvenu. 
  



  

 
Pēdu balsti 

Pēdu balsti ir noņemami, pagriežami uz sāniem, regulējami 

garumā un leņķos. Balstiem ir arī apakšstilba balsta 

spilvens, kuru arī var regulēt. Pēdu atbalsta (plāksnes) 

leņķus var mainīt. Standarta variantā abus pēdu balstus var 

savienot kopā, lai tie būtu izturīgāki. 

Lai noregulētu garumu pēdu balstiem, atskrūvējiet skrūvi 

un noregulējiet vajadzīgo garumu. Pēc tam pievelciet 

skrūvi. Lai noregulētu leņķi pēdu balstiem, atskrūvējiet 

skrūvi un noregulējiet vajadzīgo leņķi. Pēc tam pievelciet 

skrūvi.  
 

Nekad nekāpiet uz pēdu balstiem ar visu 

svaru(pieceļoties kājās)! 

Nekad neceliet riteņkrēslu aiz kāju balstiem! 

 
  

Galvas balsts 

A- skrūve ar ko regulē galvas balsta dziļumu 

B – skrūve ar ko regulē galvas balsta leņķi 

C- skrūve ar ko regulē galvas balsta augstumu 

D- galvas balsta stiprinājums 

 
Roku balstu augstuma regulēšana 

Ar 4 mm seškantīgu atslēgu noregulējiet roku balstu 

vajadzīgajā augstumā. Pēc tam pieskrūvējiet regulēšanas 

skrūvi.    

  
Muguras balsta leņķis 

Muguras atbalsta leņķi var mainīt nospiežot labā pusē 

rokturi (ar simbolu attēlā), tad noregulējiet nepieciešamo 

leņķi un palaidiet rokturi vaļā. 

  

Sēdekļa atbalsta leņķis 

Sēdekļa atbalsta leņķi var mainīt nospiežot kreisā pusē 

rokturi (attēlā), tad noregulējiet nepieciešamo leņķi un 

palaidiet rokturi vaļā.  

 

 

Tehniskā apkope 

Pārbaudiet defektus / bojājumus vienreiz nedēļā. 

Vienreiz mēnesī – nomazgājiet riteņkrēslu (piemēram ar auto šampūnu), ieeļļojiet gultņus, izmazgājiet spilvenu 

pārvalkus, pārbaudiet pretapgāšanās riteņu darbību, pārbaudiet bremžu darbību, pārbaudiet riepu spiedienu un to 

nolietojumu. Iztīriet priekšējo riteņu gultņus no matiem un netīrumiem.   

 

Netti 4U CE PLUS izplatītājs Latvijā : 

 

SIA KANINS 

ŠMERĻA iela 2B 

LV -1006 

Tel. 67315451 

 


