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BÄSTA KUND

Tack så mycket för att du har valt att köpa VELA Tango. 
Vi är övertygade om att denna stol blir till stor glädje 
för dig varje dag. Denna bruksanvisning innehåller 
praktisk information om hur du ställer in, hanterar och 
underhåller VELA Tango.

Viktigt
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och spara 
den för framtida bruk. Den bör alltid finnas till hands 
för användaren och följa med stolen. Bruksanvisningen 
finns också att hämta från VELAs webbplats: www.vela.
eu, där du också kan hitta annan relevant information 
om VELA Tango. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta din VELA-
återförsäljare.

VELA förbehåller sig rätten att göra ändringar.

VELA
Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg
Danmark
www.vela.eu

1.0. INLEDNING
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1.1. SÄKERHET
Denna stol är CE-märkt och uppfyl-
ler alla gällande EU-regler. Stolen är 
tillverkad av: 
VELA, Gøteborgvej 8-12, 
9200 Aalborg SV, Danmark.

VELA Tango El uppfyller alla EMC-
krav i enlighet med IEC 60601-1-2. 

1.1.1. ANVÄNDNING
VELA Tango är en stol för inomhus-
bruk.

:: Stolen är inte konstruerad för att 
stå på.

:: Stolen måste alltid bromsas för att 
en person ska kunna förflyttas till 
och från stolen på ett säkert sätt.

VELA Tango 300El och VELA Tango 
300 med fast höjd är godkända för 
en brukarvikt på högst 200 kg.

VELA Tango 300 med gasfjäder är 
testad och godkänd för en brukarvikt 
på högst 175 kg. 

Obs! Personer som använder sele 
sittande i VELA Tango måste alltid 
hållas under uppsikt när selen är i 
bruk.

1.1.2. TRANSPORT
När stolen transporteras med bil, 
flyg och andra transportmedel 
bör stolens broms alltid vara 
aktiverad. Stolen är inte godkänd 
för användning som passagerarstol 

i transportmedel och får därför inte 
användas som en sådan.

Stolen klarar följande 
transportspecifikationer: 
Temperatur: -40 °C till + 70 °C
Luftfuktighet: 15–95 %
Lufttryck: PPP upp till 1 000 meter 
över havsnivå

1.2. REKLAMATIONSRÄTT
VELA erbjuder reklamationsrätt enligt 
den danska köplagen. Reklamations-
rätten gäller endast vid användning 
av originalreservdelar och originaltill-
behör samt anpassningar utförda av 
en auktoriserad servicetekniker. 

VELA har inget ansvar för produkt- 
eller personskador som inträffar på 
grund av: 

:: transport 

:: missbruk 

:: normalt slitage 

:: felaktig användning 

:: användning av reservdelar och 
tillbehör som inte är originalpro-
dukter 

:: anpassningar utförda av en icke 
auktoriserad servicetekniker

ALLMÄNT
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1.3. PACKA UPP STOLEN
VELA Tango levereras i en miljövän-
lig kartong.

Om stolen har några brister eller 
transportskador ska du snarast 
kontakta VELA. I ett sådant fall får du 
inte på egen hand försöka reparera 
eventuella skador eller börja använ-
da stolen.

Den kartong som stolen levereras i 
ska innehålla: 

:: VELA Tango-stolen

:: Bruksanvisning för stolen

1.4. UNDERHÅLL
Vi rekommenderar att VELA Tango 
genomgår service varje år för att 
t.ex. identifiera defekta och slitna de-
lar. Du bör själv dra åt alla avtagbara 
delar regelbundet.

1.4.1. HJUL
Vi rekommenderar att hjulen in-
spekteras regelbundet och rensas 
från eventuella trådrester m.m.

1.4.2. UNDERREDE
Rengörs med ljummet vatten. Tillsätt 
eventuellt ett pH-neutralt rengö-
ringsmedel.

1.4.3. KLÄDSEL
Tyg: Rengörs med möbeltvätt eller 
en ordentligt urvriden trasa doppad 
i vatten.

Konstläder: Rengörs med vatten 
eller milt rengöringsmedel.

Medicinska textilier: Rengörs på 
samma sätt som ovan. Du kan även 
använda desinfektionsmedel samt 
tvättsprit.

Läder: Dammsugs med mjuk 
borste. Undvik användning av 
rengöringsmedel.

1.5. ÅTERVINNING
Flera av stolens material kan åter-
vinnas. Återlämna stolen till VELA 
eller lämna den till din lokala återvin-
ningsanläggning.
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1.6.2. FAST HÖJD (VELA TANGO)
VELA Tango 300 kan fås med fast höjd. Sitthöjden kan inte 
justeras på denna stol.

1.6.3. HÖJDINSTÄLLNING (VELA TANGO)
Justera höjden genom att dra uppåt i handtaget längst fram till 
höger.

1.6.1. HÖJDINSTÄLLNING (VELA TANGO EL)
Höjden kan ställas in med knappen som sitter på sidan av 
höger eller vänster armstöd. 
Obs! VELA Tango El finns även med höjdinställning via 
handenhet (se punkt 1.6.12).

1.6.4. INSTÄLLNING AV SITSDJUP
Ställ in sitsdjupet genom att lossa de två insexskruvarna under 
sitsen (vid ryggstödsfästet). Därefter kan ryggstödet skjutas fram 
och tillbaka. Kom ihåg att dra åt insexskruvarna ordentligt när 
du har justerat sitsdjupet.

1.6. BRUKSANVISNING

Gasfjäder och elektrisk lyft får endast bytas av en tekni-
ker från VELA eller av en person med utbildning inom 
området.

Merknad: Funktioner kan vara olika på stolar efter avtal med kjöpare.
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1.6.6. INSTÄLLNING AV RYGGHÖJD
Ställ in rygghöjden genom att lossa de fyra insexskruvarna 
som sitter på baksidan av ryggstödsfästet. När du har lossat 
skruvarna kan ryggstödet justeras i höjdled. Kom ihåg att dra åt 
insexskruvarna ordentligt när du har gjort justeringen.

1.6.7. INSTÄLLNING AV ARMSTÖD, HÖJD
Ställ in armstödens höjd genom att först lossa båda skruvarna 
under armstödsstången. Kom ihåg att dra åt skruvarna 
ordentligt igen.

1.6.8. INSTÄLLNING AV ARMSTÖD, BREDD
Ställ in armstödens bredd genom att lossa båda skruvarna 
under sitsen. Kom ihåg att dra åt skruvarna ordentligt igen.
Obs! Armstöden får inte justeras längre ut än den röda 
stoppmarkeringen.

1.6.5. INSTÄLLNING AV RYGGVINKEL
Vinkla ryggstödet genom att lossa den lilla skruven på 
ryggstödsspärren. Därefter kan ryggstödet ställas i önskad 
vinkel. Kom ihåg att dra åt spärren ordentligt när du har ställt in 
rätt vinkel.
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1.6.12. HANDENHET (TILLVAL)
Knapparna på framsidan av handenheten används för 
höjdinställning av stolen.

1.6.11. SKJUTHANDTAG (TILLVAL)
Skjuthandtag för persontransport i stolen. Skjuthandtaget 
monteras på den översta delen av ryggstödsfästet.

1.6.10. LADDNING (VELA TANGO EL)
Daglig laddning rekommenderas. Ladda stolen genom att sätta 
in laddarens kontakt i uttaget längst bak till höger på stolen, 
under sitsen. Lampan lyser gult medan stolen laddas och grönt 
när stolen är färdigladdad. När stolen måste laddas omgående 
hörs en ljudsignal. Ladda då stolen så snart som möjligt.
Obs! Stolen får inte användas under pågående laddning.

1.6.9. BROMSAR
VELA Tango bromsas genom att handtaget på sidan av stolen 
förs framåt. Lossa bromsen genom att föra handtaget tillbaka till 
upprätt läge. 
Obs! Bromsen kan monteras på antingen höger eller vänster sida.
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