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KÄRA KUND!

Tack för att du har köpt en VELA Tango. Vi är säkra på 
att stolen kommer att bli till daglig glädje för dig. Den 
här användarmanualen tar upp nyttig information om 
hur VELA Tango ställs in, manövreras och sköts.

Viktigt
Läs igenom den här användarmanualen noggrant 
och spara den för framtida bruk. Den bör alltid finnas 
tillgänglig för användaren och följa med stolen. 
Användarmanualen finns även på VELAs webbsida, 
www.vela-stolar.se, där det även finns annan relevant 
information om VELA Tango. 

Har du frågor kan du kontakta din VELA-återförsäljare.

VELA förbehåller sig rätten till ändringar.

Vermund Larsen Sverige AB
C/O RSM Göteborg KB 
Bohusgatan 15
411 39 Göteborg
Sverige
www.vela-stolar.se

1.0. INLEDNING
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1.1. SÄKERHET
Den här stolen är CE-märkt och 
uppfyller alla gällande EU-regler. 
Stolen är tillverkad av: 
VELA, Gøteborgvej 8-12, 
9200 Aalborg SV, Danmark.

VELA Tango El är EMC-kompatibel 
och uppfyller alla EU-krav för elsä-
kerhet. Var extra försiktigt om kraftigt 
störande källor används, t.ex. hög-
frekvent kirurgisk utrustning o.likn. så 
att HF-kablar inte dras i närheten av 
stolen. Vid tvivel ska du kontakta en 
auktoriserad tekniker.

1.1.1. ANVÄNDNING
VELA Tango är en stol avsedd att 
användas inomhus av sittande per-
soner.

:: Stolen är inte byggd för att stå på.

:: När en person ska sätta sig i och 
resa sig ur stolen ska den alltid 
vara bromsad.

VELA Tango 100/100El/200/200El 
har testats och godkänts för en 
användarvikt på max 160 kg.

Tänk på: Personer som använder 
sele i VELA Tango ska alltid hållas 
under uppsyn när selen är i bruk.

1.1.2. TRANSPORT
När stolen transporteras i bil, flyg 
och andra transportfordon bör man 
alltid lägga i dess broms. Stolen är 
inte godkänd som passagerarsäte i 
transportfordon och får därför inte 
användas som sådant.

Stolen klarar följande 
transportspecifikationer: 
Temperatur: - 40°C till + 70°C
Luftfuktighet: 15-95 %
Lufttryck: PPP upp till 1000 meter 
över havet

1.2. GARANTI/REKLAMATIONSRÄTT
VELA ger garanti och reklama-
tionsrätt enligt gällande avtal med 
kunden och/eller gällande köplag. 
Vid reklamation eller andra frågor 
om produkten måste produktens 
identifikationsnummer anges (finns 
under stolens säte).

VELA tar inget ansvar för skador på 
produkten eller användaren som 
uppstår p.g.a.: 

:: Transport 

:: Missbruk 

:: Vanligt slitage 

:: Felaktig användning 

:: Användning av reservdelar och 
tillbehör som inte är original 

:: Anpassningar gjorda av obehörig 
servicetekniker

1.3. PACKA UPP STOLEN
VELA Tango levereras i ett miljövän-
ligt pappemballage.

GENERELLT
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Om det fattas delar eller om stolen 
är transportskadad ska du direkt 
kontakt VELA. Om det händer får du 
inte själv försöka reparera eventuella 
skador eller ta stolen i bruk.

Lådan stolen levereras i ska 
innehålla: 

:: VELA Tango-stol

:: Användarmanual till stolen

Tänk på: Se punkt 1.6.1. för instruk-
tioner om hur ryggstödet monteras 
korrekt.
1.4. UNDERHÅLL
Vi rekommenderar att VELA Tango 
kontrolleras en gång om året för att 
exempelvis identifiera defekta och 
slitna delar. Man bör själv regelbun-
det efterspänna alla avtagbara delar.

1.4.1. HJUL
Vi rekommenderar att hjulen kont-
rolleras regelbundet och att eventu-
ella trådrester och liknande tas bort.

1.4.2. UNDERREDE
Rengörs med ljummet vatten och 
ev. lite pH-neutralt rengöringsmedel.

1.4.3. KLÄDSEL
Tyg: rengörs med möbelrengörings-
medel eller en hårt urvriden trasa 
med vatten.

Konstläder: rengörs med vatten 
eller milt rengöringsmedel.
Medicinska textilier: rengör som 
ovanstående. Det går dock även att 

använda desinfektionsmedel samt 
spritrengöring.

Läder: rengörs med dammsugare 
med mjuk borste. Undvik att 
använda rengöringsmedel.

1.5. BORTSKAFFANDE AV 
PRODUKT
Denna produkt innehåller återvin-
ningsbara material som plast, metall 
och elektrisk och elektronisk ut-
rustning etc. Som ett resultat måste 
bortskaffande av produkter utföras 
i enlighet med lokal lagstiftning 
och separat från vanligt hushålls-
avfall. Korrekt bortskaffande och 
återvinning bidrar till att förhindra 
att produkten påverkar miljön och 
människor negativt.

Notera: Elektrisk och elektronisk 
utrustning och batterier är märkta 
med ikonen nedan. Detta identifierar 
utrustning som innehåller materi-
al, komponenter och ämnen som 
kan vara skadliga för människors 
hälsa och miljön om de bortskaffas 
felaktigt och därför måste samlas in 
separat.

Det är viktigt att du lämnar in använ-
da batterier till etablerade institutio-
ner. Detta säkerställer att batterierna 
återanvänds i enlighet med gällande 
lagstiftning och inte orsakar onödig 
belastning på miljön.
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1.6.3. ÄNDRA MANÖVRERING (VELA TANGO EL)
Dra ut kontakten från armstödets baksida och sätt in det på 
motsatta sidans armstöd eller i handkontrollens botten.
Tänk på: Höjdfunktionen får endast användas kontinuerligt i en 
minut, därefter krävs nio minuters paus.

1.6.4. HÖJDINSTÄLLNING (VELA TANGO)
Ställs in genom att man drar det främsta greppet på höger sida 
uppåt.

1.6.2. HÖJDINSTÄLLNING (VELA TANGO EL)
Kan betjänas från undersidan av både höger och vänster 
armstöd, beroende på var kontakten placeras (se punkt 1.6.3.). 
Tänk på: VELA Tango El finns även med höjdinställning via 
handkontroll (om vårdpersonalen ska kunna ställa in höjden).

1.6. ANVÄNDARMANUAL

Att byta ut gasfjädern eller den elektriska höjningsan-
ordningen får endast göras av tekniker från VELA eller 
av en person med relevant utbildning.

1.6.1 FÄSTA RYGGSTÖDET
Handtaget till ryggstöd (1) ställs i öppet läge. Knop fjäder (2)
pressas inn och ryggstång föres ner genom skyddskåpan och 
hålet i holdaren. Dra fast handtaget efteråt. Handtaget föres 
genom skyddskåpan (3) som visas på bilden.
Obs: Ryggstöd stången ska föras genom hål så knop fjäderen 
går ut och låser. Se till att ryggstödet inte kan dras upp igjen.

Obs: Symmetriska armstöd (tillval) betjänas från undersidan av det 
höger armstöd. Om man vill höjdinställning på den vänster sidan, 
flyttas armstödet til den vänster sidan - og armstöd fra vänster 
flyttas til höger sidan.

Merknad: Funktioner kan vara olika på stolar efter avtal med kjöpare.
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1.6.7. STÄLLA IN RYGGHÖJD
Dra upp handtaget som sitter bak på ryggen. Ställ in ryggen. 
Kom ihåg att dra åt handtaget efteråt.

1.6.8. STÄLLA IN ARMSTÖD, HÖJD
Ställs in genom att skruven på armstödsstången lossas och 
höjden på armstödet regleras. Kom ihåg att dra åt skruven igen.

1.6.5. STÄLLA IN SÄTESVINKELN
Ställs in genom att man drar det mittersta handtaget på höger 
sida uppåt.

1.6.6. STÄLLA IN RYGGVINKELN
Ställs in genom att man drar det bakersta handtaget på höger 
sida uppåt.
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1.6.12. ROTATION (VELA TANGO EL) (TILLVAL)
Sätet roteras genom att det främsta greppet på vänster sida 
skjuts bakåt. Rotationen gör att sätet kan vridas och låsas i 
följande positioner: 90° åt vänster och 90° åt höger.
Tänk på: Inte alla konfigurationer av VELA Tango El kan rotera.

1.6.11. ROTATION (VELA TANGO) (TILLVAL)
Sätet roteras genom att man drar upp det främre greppet på 
vänster sida.

1.6.10. BROMS
VELA Tango bromsas genom att man för handtaget på sidan av 
stolen framåt. Lås upp stolen genom att föra tillbaka handtaget 
i upprätt position. Tänk på: Bromsen flyttas genom att man 
lossar skruven nederst på bromsstången, tar bort plastknoppen 
från hålet på den motsatta sidan och sätter i bromsstången. 
Kom ihåg att spänna fast handtaget igen.

1.6.9. STÄLLA IN ARMSTÖD, BREDD
Ställs in genom att man lossar skruven under sätet och reglerar 
armstödsbredden genom att dra ut armstödet. Kom ihåg att 
dra åt skruven igen.



VELA 
TANGO

200

VELA 
TANGO

EL

1 0

1.6.15. COXITSÄTE (TILLVAL)
Vinkeln på atrodesklaffarna kan ställas in oberoende av 
varandra så att de kan anpassas utifrån den enskildes behov 
för stöd. Lossa handskruven under klaffen, ställ in vinkeln och 
spänn skruven igen.

1.6.16. UPPFÄLLBART FOTSTÖD (TILLVAL)
Stabiliserande fotstöd som även kan användas som steg ner i 
och upp ur stolen.
Tänk på: Om fotstödet är uppfällt och sitsen är i lågsta 
positionen, kann fotstöd och sits kollidera.

1.6.13. RYGGSPÄRR (VELA TANGO 200 OCH 200EL)
Ryggstödet kan ställas in i en specifik vinkel genom att 
man ställer in och fäster spärren som är monterad bak på 
stolsryggen.

1.6.14. UPPLADDNING (VELA TANGO EL)
Daglig uppladdning rekommenderas. Sätt in kontakten 
i laddaren – om stolen laddar lyser en diod på laddaren 
gul och om den är färdigladdad lyser dioden grön. Om 
batterispänningen är för låg under användningen hörs ett 
visslande ljud. Då måste stolen laddas så snabbt som möjligt.
Tänk på: Stolen får inte användas medan den laddas.
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1.6.18. KÖRBYGEL (TILLVAL)
Körbygel för persontransport i stolen. Körbygeln monteras i 
fästena över bakhjulen.
Tänk på: Det finns även en körbygelvariant som kan ställas in 
på höjden. Lossa handskruven som sitter mitt på stången.  Ställ 
in höjden. Kom ihåg att spänna skruven igen.

1.6.20. VINKELKONTAKT (TILLVAL)
Monterad på undersidan av höger eller vänster armstöd – 
beroende på behov. Kom ihåg att placera uttaget korrekt (se 
punkt 1.6.3.). 
Tänk på: VELA Tango El finns även med höjdinställning via 
handkontroll (t.ex. om vårdpersonalen ska kunna ställa in 
höjden).

1.6.19. FOTPEDAL TILL BROMS (TILLVAL)
VELA Tango med fotpedal bromsas genom att man trycker 
pedalens översta del framåt. Lås upp stolen genom att föra 
tillbaka fotbromsen i upprätt läge. 
Tänk på: Fotpedalen kan monteras till vänster eller höger bak 
på stolen.

1.6.17. FOTSTÖD (TILLVAL)
Fotstödet kan ställas in på längden genom att man lossar 
handskruven som sitter mitt på fotplattans stång. Kom ihåg att 
spänna skruven igen. Fotplattan kan fällas upp så att den inte är 
i vägen när man reser sig ur och sätter sig i stolen.



1.6.21. HANDKONTROLL (TILLVAL)
Handkontrollen används med hjälp av tryckknappar på 
framsidan. VELA-handkontroller kan ha en eller flera funktioner. 
Se på handkontrollens ikoner vilka funktioner knapparna har.
Tänk på: Sätt in kontakten i handkontrollen för att använda 
funktionerna.

1.6.22. ELEKTRISKT SÄTESVINKELN (TILLVAL)
VELA Tango med elektriskt inställningsbar lutning ställs in 
till den önskade vinkeln med hjälp av handkontrollen eller 
vinkelkontakten.
Tänk på: Stolen bör inte användas för persontransport när sätet 
är lutat.

1.6.23. ELBROMS (TILLVAL)
VELA Tango med elbroms bromsas och låses upp via 
handkontrollen eller vinkelkontakten. Vi rekommenderar att 
stolen är helt bromsad/upplåst när broms används. Tänk på: 
Den här bromsen kan bara användas via kontakter under 
armstödet, kontakter på handkontrollen eller vinkelkontakten. 
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