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B R U G E R M A N U A L D K

Manual. nr. 106001

Varenr.: Model

80101 VELA Thoraxstol

80102 VELA Røntgenstol

80103 VELA Mammografistol

80104 VELA 'Basic+' Oftalmologistol 

80105 VELA 'Move+' Oftalmologistol

80106 VELA 'Turn+' Thoraxstol

80107 VELA 'Move/Turn+' Oftalmologistol

Varenr.: Model

80150 VELA 'Medium' Træningsstol

80151 VELA 'Large' Træningsstol

80152 VELA 'Medium' Arbejdsstol

80153 VELA 'Large' Arbejdsstol

8021 VELA 'Medium' Arbejdsstol

8023 VELA 'Large' Arbejdsstol

Stolens udformning varierer alt efter model
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KÆRE KUNDE

Tillykke med købet af en VELA Medical-stol. 
Denne brugermanual omhandler nyttige oplysninger 
om indstilling, betjening og vedligeholdelse.

Vigtigt
Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem 
den til senere brug. Den bør altid være til rådighed og 
følge stolen. Brugermanualen kan også findes på VELA 
Medicals website: www.vela-medical.dk, hvor du også 
kan finde anden relevant information om stolen. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte din VELA Medical 
forhandler.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

VELA Medical
Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg
Danmark
www.vela-medical.dk

1.0. INDLEDNING
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1.1. SIKKERHED
Denne stol er CE-mærket og 
godkendt under modelnavn ”VELA 
Tango” og overholder alle gældende 
EU-regler. Stolen er produceret af: 
VELA Medical, Gøteborgvej 8-12, 
9200 Aalborg SV, Danmark.

VELA Tango-modeller med El over-
holder alle EMC-krav i henhold til 
IEC 60601-1-2. 

1.1.1. ANVENDELSE
Stolen er en indendørs stol til sid-
dende personer.

:: Stolen er ikke bygget til at stå på

:: For sikker forflytning af en person 
til og fra stolen skal stolen altid 
bremses.

Stolen er testet og godkendt til en 
brugervægt på max 160 kg.

1.1.2. TRANSPORT
Ved transport af stolen i bil, fly og 
andre transportmidler, bør man altid 
anvende stolens bremse. Stolen er 
ikke godkendt som passagersæde 
i transportmidler og må derfor ikke 
anvendes som sådan.

Stolen kan klare følgende 
transportspecifikationer: 
Temperatur: - 40°C til + 70°C
Luftfugtighed: 15-95%
Lufttryk: PPP op til 1000 meter over 
havniveau

1.2. REKLAMATIONSRET
VELA Medical giver reklamationsret 
efter den danske købelov. Reklama-
tionsretten gælder kun ved anven-

delse af originale reservedele og 
tilbehør, samt tilpasninger foretaget 
af autoriseret servicetekniker.

VELA Medical påtager sig ikke ansvar 
for skader på produktet eller bruge-
ren, der er opstået pga.: 

:: Transport 

:: Misbrug 

:: Almindelig slitage 

:: Forkert brug 

:: Brug af uoriginale reservedele og 
tilbehør 

:: Tilpasninger foretaget af uautori-
seret servicetekniker

1.3. UDPAKNING AF STOLEN
Denne stol leveres i miljøvenlig pa-
pemballage.

Såfremt der er mangler eller trans-
portskade ved stolen, bedes du 
straks kontakte VELA Medical. I 
sådanne tilfælde må du ikke selv 
forsøge at reparere evt. skader eller 
tage stolen i brug.

Den kasse, stolen leveres i, skal 
indeholde: 

:: VELA Medical-stol

:: Brugermanual tilhørende stolen

:: evt. oplader

Bemærk: se pkt 1.6.1. for korrekt 
påsætning af ryglæn.

GENERELT
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1.4. VEDLIGEHOLDELSE
Vi anbefaler et årligt eftersyn af den-
ne stol for at finde frem til eksempel-
vis defekte og slidte dele. Man bør 
selv regelmæssigt efterspænde alle 
aftagelige dele.

1.4.1. HJUL
Det anbefales med jævne mellem-
rum at efterse hjul og rense for 
eventuelle trådrester o.l.

1.4.2. STEL
Rengøres med lunkent vand evt. 
tilsat en pH-neutral sæbe.

1.4.3. POLSTER
Stof: Rengøres med møbelrense-
middel eller en hårdt opvreden klud 
med vand.

Kunstlæder: Rengøres med vand 
eller mild sæbe.

Medicinske tekstiler: Rengøres 
som ovenstående. Der kan dog 
også benyttes desinfektionsmiddel 
samt afspritning. For at se, hvilke 
specifikke koncentrationer de 
forskellige polstertyper kan klare, se 
www.vela-medical.dk

1.5. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE
Dette produkt indeholder materialer, 
som kan genbruges, f.eks. plastik, 
metal, elektrisk og elektronisk udstyr 
mv. Derfor skal produktet bortskaf-
fes i overensstemmelse med lokal 
lovgivning og ikke sammen med 
almindeligt husholdningsaffald. 
Korrekt bortskaffelse og genbrug er 
medvirkende til at forhindre negativ 
påvirkning af miljø og mennesker.

Bemærk! Elektrisk og elektronisk 
udstyr samt batterier er mærket med 
nedenstående ikon. Dette kendeteg-
ner udstyr som indeholder materi-
aler, komponenter og stoffer, der 
kan være skadelige for menneskers 
sundhed og for miljøet, hvis affaldet 
ikke håndteres korrekt, og derfor skal 
indsamles særskilt.

Det er vigtigt, at du afleverer dine 
udtjente batterier til de ordninger, 
der er etableret. På denne måde 
er du med til at sikre, at batterierne 
genanvendes i overensstemmelse 
med lovgivningen og ikke unødigt 
belaster miljøet.
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1.6.4. ÆNDRING AF BETJENING (MED EL)*
Udtag stik fra håndboks/bagsiden af armlæn og sæt det i 

modsatte sides armlæn eller i bunden af kontaktboks.

Bemærk: Højdefunktionen må kun anvendes kontinuerligt i et 

minut, derefter ni minutters pause.

1.6.3. HØJDEINDSTILLING (MED EL)*
Kan betjenes fra undersiden af både højre og venstre armlæn - 

afhængigt af, hvor stikket placeres (se pkt. 1.6.4.). 

Bemærk: Fås også med højdeindstilling via håndboks (hvis 

sundhedspersonale skal kunne indstille højden).

1.6. BRUGERMANUAL

Udskiftning af gasfjeder og elektrisk hejs må kun ske 
af en tekniker fra VELA Medical eller af en uddannet 
person indenfor dette felt.

1.6.2. HÅNDBOKS
Håndboksen anvendes via trykknapper på fronten. Håndbokse 

kan have en eller flere funktioner. Se på håndboksens ikoner, 

hvilke funktioner knapperne dækker.

Bemærk: Fås også med højdeindstilling via armlæn.

* Afhængigt af model

1.6.1. PÅSÆTNING AF RYGLÆN
Håndtag til indstilling af ryglæn (1) sættes i åben position. 

Knopfjeder (2) trykkes ind og ryglænsstang sættes ned igennem 

hul. Stram håndtag bagefter.

Bemærk: Ryglænsstang skal føres igennem hul så knopfjeder 

låser. Kontrollér at ryglæn ikke kan trækkes op igen!
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1.6.8. INDSTILLING AF RYGHØJDE
Træk op i håndtaget, som er placeret bag på ryggen. Indstil 

ryggen. Husk at stramme håndtaget bagefter.

1.6.6. INDSTILLING AF SÆDEVINKEL*
Indstilles ved at trække op i det midterste håndtag i højre side.

1.6.7. INDSTILLING AF RYGVINKEL
Indstilles ved at trække op i det bagerste håndtag i højre side.

1.6.5. HØJDEINDSTILLING (MED GAS)*
Indstilles ved at trække op i det forreste greb i højre side.
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1.6.12. BREMSE*
Stolen bremses ved at føre håndtaget på siden af stolen fremad. 

Oplås stolen ved at føre håndtaget tilbage i opret position. 

Bemærk: Bremsen kan flyttes uden værktøj ved at løsne skruen 

nederst på bremsestangen, fjerne plastikknoppen i modsatte sides 

hul og isætte bremsestangen. Husk at spænde skruen fast igen.

1.6.10. INDSTILLING AF ARMLÆN, BREDDE*
Indstilles ved at løsne skruen under sædet og regulere 

armlænsbredde ved at trække ud i armlænet. Husk at stramme 

skruen igen.

Bemærk: Armlænene kan afmonteres fuldstændig, ved at 

trykke palen, der sidder inderst på stangen, i bund og trække ud 

i armlænet, når håndskruen er løsnet.

1.6.9. INDSTILLING AF ARMLÆN, HØJDE
Indstilles ved at løsne skruen på armlænsstangen og regulere 

højden på armlænet. Husk at stramme skruen igen.

Bemærk: Armlænet kan afmonteres helt ved at løsne 

armlænsskruen og trække armlænsstangen op.

1.6.11. FODPEDAL TIL BREMSE*
Stolen bremses ved at trykke pedalens øverste del fremad. Oplås 

stolen ved at føre fodbremsen tilbage i opret position.

* Afhængigt af model
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1.6.16. OPKLAPPELIG FODSTØTTE*
Stabiliserende fodstøtte, der også kan bruges som trinbræt ind 

og ud af stolen. 

Bemærk:Hvis fodstøtten er klappet op og sædet er i laveste 

position, kan fodstøtte og sæde/armlæn komme til at køre på 

hinanden.

1.6.13. INDSTILLING AF RYGVINKEL (HØJT RYGLÆN)*
Ryggen vinkles ved at løsne den lille skrue på ryg-riglen, 

hvorefter ryggen tilpasses til den ønskede vinkel. Husk at 

efterspænde riglen godt når den rette vinkel er opnået.

1.6.14. OPLADNING (MED EL)*
Daglig opladning anbefales. Betjeningsstik puttes i ladekontakt - 

hvis stolen oplader, lyser en diode på laderen gul, hvis stolen er 

opladt lyser dioden grøn.

Bemærk: Stolen må ikke benyttes under opladning.

1.6.15. FODSTØTTE*
Fodstøtten kan indstilles i længden, ved at løsne den håndskrue 

der sidder midt på fodpladestangen. Husk at spænde skruen 

igen. Fodpladen kan klappes op, så den ikke er i vejen når man 

rejser og sætter sig i stolen.



EL

EL

1 1

1.6.17. SKUBBEBØJLE*
Skubbebøjle til persontransport i stolen. Skubbebøjlen 

monteres under sædet og kan indstilles i højde, dybde og 

bredde.

1.6.20. EL-BREMSE (MED EL)*
El-bremse, bremses og oplåses via håndboks eller 

vinkelkontakt. Det tilrådes at bremse/oplåse stolen helt, når 

bremsen anvendes.

Bemærk: Denne bremse kan kun anvendes via kontakter under 

armlæn, kontakter på håndboks eller vinkelkontakt. 

1.6.19. ROTATION (MED EL)*
Sædet roteres ved, at skubbe bagud i det forreste greb i højre 

side. Rotation kan dreje og låses i følgende positioner: 90° til 

venstre og 90° til højre. 

Bemærk: Rotation findes ikke som standard på stole med El

1.6.18. ROTATION (MED GAS)*
Sædet roteres ved, at hive op i det forreste greb i venstre side.

* Afhængigt af model
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1.6.21. NEDKLAPPELIG ARMLÆN*
Når armlænet skal klappes ned, trykkes knappen på siden af 

armlænet ind, og armlænet skubbes bagud og ned. 

Bemærk: Armlænet er kun låst, når det er i opret position. 

For at armlænet kan klappes ned, skal breddeindstillingen af 

armlæn tillade det.  

* Afhængigt af model


