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KÄRA KUND!

Tack för att du har köpt en VELA Salsa. Vi är säkra på 
att stolen kommer att bli till daglig glädje för dig. Den 
här användarmanualen tar upp nyttig information om 
hur VELA Salsa 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 Salsa. 

Har du frågor kan du kontakta VELA.

VELA förbehåller sig rätten till ändringar.

VELA
Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg
Danmark
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 Salsa är en stol avsedd att 
användas inomhus av sittande per-
soner.

VELA Salsa 100/110/120/130/400 
har testats och godkänts för en 
användarvikt på max 125 kg.

1.1.1. TRANSPORT
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 Salsa levereras i ett miljövänligt 
pappemballage.

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 Salsa-stol

:: Den här användarmanualen

GENERELLT

2.

1.
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Montering av ryggstödet
Spaken för innställning av ryggstödet 
(1) är satt i det öppna läget och rygg-
stödsstången (2) monteres ned hål.
Dra åt spaken efteråt.

Fästa ändstycket (3) i botten av rygg-
stödsstången. Plastknopp (4) sätts 
in i hålet på vänster sida av rygg-
stödsstång.

1.4. UNDERHÅLL
Vi rekommenderar att VELA Salsa 
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 
kontrolleras regelbundet och att 
eventuella 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 och 
metall 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.

3.

4.
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1.6.4. STÄLLA IN SÄTESVINKELN (SALSA 130 OCH 400)
Ställs in genom att man drar i greppet på höger sida.

1.6.1. HÖJDINSTÄLLNING MED GREPP
Ställs in genom att man drar det främsta greppet på höger sida 
uppåt.

1.6.2. HÖJDINSTÄLLNING MED GREPP (SALSA 130 OCH 400)
Ställs in genom att man drar i greppet på vänster sida.

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

1.6. ANVÄNDARMANUAL
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1.6.6. STÄLLA IN RYGGHÖJD
Dra upp handtaget som sitter bak på ryggen. Ställ in ryggen. 
Kom ihåg att dra åt handtaget efteråt. 

1.6.7. STÄLLA IN RYGGVINKELN
Ställs in genom att man drar det bakersta handtaget på höger 
sida uppåt.

Att byta ut gasfjädern får endast göras av tekniker från 
VELA eller av en person med relevant utbildning.

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. BROMS
VELA Salsa bromsas genom att handtaget på sidan av stolen 
förs 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.
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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.

1.6.10. ROTATION
Det går att rotera sätet genom att dra upp det främre greppet 
på vänster sida.

1.6.11. HÖJDINSTÄLLNING
Stolen kan indställas i olika starts höyder (interval). 
Se servicehandboken.


