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1.0. INDLEDNING

KÆRE KUNDE

Vi vil gerne takke dig for købet af VELA Latin. Vi er sikre 
på, at denne stol bliver til daglig glæde for dig. Denne 
brugermanual omhandler nyttige oplysninger om ind-
stilling, betjening og vedligeholdelse af VELA Latin.

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

Har du spørgsmål, kan du kontakte din VELA 
forhandler.

VELA forbeholder sig ret til ændringer.

VELA
Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg
Danmark
www.vela eu
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1.1. SIKKERHED
Denne stol er CE-mærket og over-
holder alle gældende EU-regler. 
Stolen er produceret af: 
VELA, Gøteborgvej 8-12, 
9200 Aalborg SV, Danmark.

VELA Latin er en indendørs stol til 
siddende personer.

VELA Latin 100/200/300 er testet og 
godkendt til en brugervægt på max 
125 kg.

1.2. REKLAMATIONSRET
VELA giver reklamationsret efter den 
danske købelov. Reklamationsretten 
gælder kun ved anvendelse af ori-
ginale reservedele og tilbehør, samt 
tilpasninger foretaget af autoriseret 
servicetekniker. 

VELA påtager sig ikke ansvar for ska-
der på produktet eller brugeren, 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
VELA Latin leveres i miljøvenlig pa-
pemballage.

Såfremt der er mangler eller trans-
portskade ved stolen, bedes du 
straks kontakte VELA. 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 Latin stol

:: Denne brugermanual

GENERELT



5

1.4. VEDLIGEHOLDELSE
Vi anbefaler et årligt eftersyn af VELA 
Latin 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.

Læder: Rengøres ved støvsugning 
med blød børste. Undgå brug af 
rengøringsmiddel.

1.5. BORTSKAFFELSE
Dette produkt indeholder materialer, 
som kan genbruges, f.eks. plastik 
og metal mv. Derfor skal produktet 
bortskaffes 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.
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1.6.3. HØJDEINDSTILLING MED GREB
Indstilles ved at trække op i det forreste greb i højre side.

1.6.4. INDSTILLING AF SÆDEVINKEL
Indstilles ved at trække op i det miderste håndtag i højre side.

1.6.2. HØJDEINDSTILLING MED FODBETJENING
Indstilles ved at træde på den ring, der sidder på understellet.

1.6. BRUGERMANUAL

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

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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1.6.7. RYG-RIGEL (VELA LATIN 200)
Ryglæn kan indstilles til en specifik vinkel ved at indstille og 
fæstne riglen der er monteret bag på stoleryggen.

1.6.8. ARMLÆN (TILBEHØR)
K1 armlæn med 5-kliks højdeindstilling kan retningsindstilles 
til at pege indad, udad og lige frem. K1 er nem at indstille via 
håndtag under armlæn.

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

1.6.5. INDSTILLING AF RYGHØJDE
Træk op i håndtaget, som er placeret bag på ryggen. Indstil 
ryggen. Husk at stramme håndtaget bagefter.
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1.6.9. FODRING (TILBEHØR)
45 cm fodring er indstillelig i højden via håndskrue. Giver stabilitet 
og god ergonomisk siddestilling når man sidder højt.


