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BESTE KLANT

Gefeliciteerd met uw nieuwe VELA Medical-stoel. Deze 
gebruikershandleiding omvat nuttige informatie over de 
bediening en het onderhoud van de stoel.

Belangrijk
Om het meeste uit uw stoel te kunnen halen, raden 
we u aan om deze gebruikershandleiding zorgvuldig te 
lezen en deze bij de hand te houden voor toekomstig 
gebruik. U kunt deze gebruikershandleiding ook 
vinden op de website van VELA Medical (www.vela-
medical.dk), samen met andere relevante informatie 
over de stoel.

Neem bij vragen contact op met uw VELA-dealer.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan 
te brengen.

VELA Medical
Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg SV
Denemarken
www.vela-medical.com

1.0. INLEIDING
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1.1. VEILIGHEID
Deze stoel heeft CE-certificering en -goed-
keuring voor de modelnaam ‚VELA Rumba‘ 
en voldoet aan de EU-regelgeving. De stoel 
voldoet aan alle relevante vereisten voor 
elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
en EU-vereisten m.b.t. elektrische veilig-
heid.

Deze stoel werd vervaardigd door:
VELA Medical, Gøteborgvej 8-12, 
9200 Aalborg SV, Denemarken.

1.1.1. VEILIGHEIDSVERKLARINGEN
:: De stoel is bedoeld voor gebruik in zie-

kenhuisomgevingen.

:: De stoel is niet geschikt voor gebruik 
buiten ziekenhuisomgevingen.

:: De stoel heeft geen elektrische acces-
soires.

:: De stoel moet minimaal 30 cm van 
andere elektrische apparatuur verwijderd 
zijn, inclusief elektrische kabels.

:: De stoel mag niet worden gebruikt voor 
operaties of in besmettelijke afdelingen, 
omdat de stoel niet door een wasmachi-
ne kan worden gereden.

:: We raden jaarlijks onderhoud aan 
waarbij de stoel wordt gecontroleerd op 
defecte of versleten elementen.

:: Batterijen moeten worden aangeboden 
ter recyclage in de respectievelijke con-
tainers voor batterijen/elektrisch afval 
(zie sectie 1.5 Recyclage).

:: De stoel moet worden schoongemaakt 
en onderhouden in overeenstemming 
met sectie 1.4 Onderhoud.

:: De voetsteun is niet ontworpen om op 

te zitten.

:: De armleuningen zijn niet ontworpen 
om op te zitten.

:: De rugleuning is niet ontworpen om op 
te zitten wanneer deze wordt versteld in 
een positie waar dit mogelijk is.

:: In de Trendelenburgpositie is de stoel 
ontworpen om alleen het gewicht van 
de patiënt te dragen.

:: De maximale belasting van de stoel 
bedraagt 140 kg.

:: Zorg ervoor dat de handen of ledematen 
niet bekneld raken tussen bewegende 
onderdelen wanneer u de elektrische 
functionaliteit van de stoel gebruikt 
(gemarkeerd met gele waarschuwingsla-
bels).

:: Tijdens het transport mag er niet op de 
stoel worden gezeten.

:: Om onbedoelde aanpassingen te voor-
komen, wordt alle elektrische functiona-
liteit gedeactiveerd wanneer de afstands-
bedieningsknop wordt losgelaten.

:: Met jaarlijks onderhoud bedraagt de le-
vensduur van de stoel 5 jaar bij dagelijks 
gebruik tot 8 uur per dag.

:: De stoel is alleen bedoeld voor gebruik 
door volwassenen.

:: Zorg ervoor dat kabels geen struikelrisi-
co vormen.

:: Zorg ervoor dat de stoel niet over kabels 
wordt gereden.

Als de stoel op batterijen werkt, zorg 
er dan voor dat de batterij 24 uur voor 
gebruik is opgeladen!

ALGEMEEN
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1.1.2. GEBRUIK
De stoel is een binnenstoel, welke bedoeld is 
voor gebruik door zittende personen in een 
ziekenhuisomgeving. De stoel kan worden 
gebruikt op afdelingen voor niet-invasieve 
behandelingen. De stoel mag niet buiten een 
ziekenhuisomgeving worden gebruikt.
:: De stoel is niet ontworpen om op te 

staan.

:: Om een veilig transport van een persoon 
op en van de stoel te verzekeren, moeten 
de remmen worden gebruikt.

Alle versies van de stoel zijn getest 
en goedgekeurd voor een maximaal 
gebruikersgewicht van 140 kg.

1.1.3. TRANSPORT
Bij vervoer per auto, vliegtuig of een ander 
transportmiddel moet de stoel stevig 
verpakt worden!
:: Pas de hoogte tot ca. 10 cm aan zodat 

geen bewegende onderdelen zich onder 
de framehoogte bevinden. Dit kunt u na-
gaan door met uw voet/hand de onder-
kant van het frame af te tasten.

:: De handbediening wordt met de meege-
leverde blauwe sleutel op ‘vergrendeld’ 
geplaatst.

:: Alle remmen op de zwenkwielen moeten 
geactiveerd zijn.

De stoel is niet goedgekeurd als 
passagiersstoel en mag daarom niet als 
zodanig worden gebruikt.

De stoel is geschikt voor de volgende 
transportspecificaties: 
Temperatuur: - 40 ° C tot + 70 ° C (zie 
sectie 1.4.2 Bekleding)
Vochtigheid: 15% tot 95%

Luchtdruk: PPP tot 1.000 meter boven 
zeeniveau

1.2. GARANTIE
VELA Medical biedt garanties in overeen-
stemming met de wetten van het land 
waar de stoel wordt verkocht. De garantie 
is alleen van toepassing op stoelen met 
authentieke reserveonderdelen en accessoi-
res, en op stoelen die zijn aangepast door 
geautoriseerde technici.
Opmerking: andere voorwaarden kunnen 
van toepassing zijn als er speciale contrac-
tuele verplichtingen zijn aangegaan met 
VELA Medical. VELA Medical is niet aanspra-
kelijk voor schade aan het product of de 
gebruiker als gevolg van: 
:: Transport 

:: Misbruik 

:: Standaard slijtage 

:: Onjuist gebruik  

:: Gebruik van niet door VELA vervaardigde 
onderdelen en accessoires 

:: Wijzigingen uitgevoerd door niet-geauto-
riseerde technici

1.3. DE STOEL UITPAKKEN
Als de stoel wordt geleverd met ontbre-
kende onderdelen of transportgerelateerde 
schade, neem dan onmiddellijk contact op 
met VELA Medical. Probeer in dat geval niet 
zelf eventuele schade te repareren of de 
stoel te gebruiken.

Inhoud: 
:: Stoel en eventuele accessoires, zoals de 

bijzettafel

:: Gebruikershandleiding voor de stoel
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1.4. ONDERHOUD
We raden jaarlijks onderhoud aan de 
stoel aan om defecte of versleten onder-
delen te identificeren. Alle verwijderbare 
onderdelen moeten regelmatig worden 
vastgedraaid.

1.4.1. WIELEN
We raden aan de wielen regelmatig te 
controleren en schoon te maken om 
pluisjes, haren en vuil te verwijderen.

1.4.2. FRAME
Reinig het frame met lauw water en 
indien nodig met pH-neutrale zeep.

1.4.3. BEKLEDING
Magic Premium door Cotting Group:
Slijtvastheid: ongeveer 500.000 Martinda-
le, ISO 5470-2
Biocompatibiliteit: ISO 10993-10: 2014
Lichtechtheid: licht ≥ 6; transpiratie (ISO 
11641): klasse 4
Oppervlakteweerstand: bloed/urine (EN 
12720)
Vlambescherming: BS 5852 Crib 5, B2 
(DIN 4102), EN 1021.1-2, IMO A652, tem-
peratuur: -40 ° C tot + 70 ° C

Onderhoud:  Veeg het PU-textiel regel-
matig schoon met schoon, warm water 
en pH-neutrale zeep. Gebruik een schone, 
witte, zachte doek of spons. Veeg af met 
een schone, uitgewrongen doek. Stofzuig 
met een zachte borstel.

Vlekken: Onmiddellijk verwijderen met 
een absorberende doek.

Desinfectie: Het textiel moet vóór des-
infectie worden gereinigd. De volgende 
reinigingsproducten kunnen worden ge-

bruikt: 70% ethanol (desinfectiemiddel voor 
ziekenhuizen) ISO 1164, of producten op 
chloorbasis met 5.000 PPM actief chloor, 
zoals Actichlor Plus. We adviseren om de 
instructies op de verpakking te volgen.
Na het reinigen/desinfecteren moet de 
stoel meerdere keren worden afgeveegd 
met een schone, uitgewrongen doek.

1.5. RECYCLAGE
Dit product bevat recyclebare materia-
len. Daarom moet het product worden 
gerecycleerd in overeenstemming met de 
lokale wetgeving en niet worden weg-
gesmeten zoals gewone huishoudelijke 
artikelen. Een correcte recyclage vermin-
dert de negatieve impact op het milieu en 
de mens.

Opmerking: Elektronische apparatuur en 
batterijen bevatten materialen, compo-
nenten en elementen die schadelijk kun-
nen zijn voor de menselijke gezondheid 
en het milieu als ze niet correct worden 
behandeld. Elektronische apparatuur, 
evenals batterijen, zijn gemarkeerd met 
een symbool om aan te geven dat ze on-
afhankelijk moeten worden gerecycleerd 
en niet met ongesorteerd huishoudelijk 
afval mogen worden weggesmeten.

Het is belangrijk om uw gebruikte batte-
rijen naar de geschikte recyclagefaciliteit 
te brengen om ervoor te zorgen dat ze 
worden hergebruikt in overeenstemming 
met de wetgeving en geen onnodige 
schade toebrengen aan het milieu.
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1.6.3. RUGLEUNING

1. Breng de draad (1) omhoog door het gat aan de onderkant van de rugleuning totdat hij vast zit.

2. Steek de metalen beugel (2a) en draad (2b) in de twee gaten (3) op de rugleuning. Let op: bij bevestiging van het kussen 
moet de draad altijd eerst aan de linkerkant van de metalen beugel worden gestoken (zie afbeelding).

3. Let op: de basis van de rugleuning moet tegen het houten frame worden gehouden bij het plaatsen of verwijderen van 
kussens.

4. De rugleuning (4) is op een rail gemonteerd. Duw de rugleuning naar beneden zodat de rugleuning op zijn plaats glijdt. 
Let op: test de rugleuning nadat de rugleuning is gemonteerd. Als de rugleuning tegen het houten frame schuift, 
functioneert de lengtecompensatie zoals bedoeld en is het rugkussen correct gemonteerd.

Volg de instructies in omgekeerde volgorde om de kussens te verwijderen!

1.6.2. STOEL

1. Plaats het zitkussen (1a) tegen het metalen frame (1b).

2. Zorg ervoor dat het metalen frame de houder op de zitplaat vasthoudt, zodat de stoel niet beweegt.

3. Klik de hoes (3a) op het zitkussen (3b) om correct te bevestigen.  
Let op: aan beide kanten van de bekleding zitten knopen die naar de rugleuning en voetsteun gericht zijn.

1.6.1. VOETSTEUN

1. Duw het kussen tegen de voetsteun zodat de gaten (1a) in de rubberen beugels (1b) worden gedrukt.

2. Duw het kussen stevig op zijn plaats zodat het niet omhoog of omlaag kan worden bewogen.

3. Klik de hoes (3a) op het zitkussen (3b) om deze correct te bevestigen.  
Let op: aan beide kanten van de hoes zitten knopen.

1.6. KUSSENS PLAATSEN/VERWIJDEREN
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Afstandsbediening
Kan op de bijzettafel of de beugel voor de bijzettafel of achter de stoel worden 
geplaatst. Opmerking: als de afstandsbediening naar de andere kant van de stoel 
wordt verplaatst, moet dit altijd worden gedaan langs achter de stoel te brengen 
om beknellingsgevaar te voorkomen.

1.7.2. ZITHOEK EN VOETSTEUN 
Druk op de knop aan de linkerkant (2a) voor hulp om uit de stoel 
te komen. Druk op de knop rechts (2b) voor de rustpositie.
Let op: de voetsteun reageert op de zithoek.

Waarschuwing! Pas op dat uw handen of ledema-
ten niet onder de stoel bekneld raken bij het gebruik 
van hulp bij het uitstappen.

1.7.3. RUGLEUNING
Druk op de knop links (3a) om de rugleuning naar voren te kante-
len. Druk op de knop rechts (3b) om de rugleuning naar achteren 
te hellen.

Waarschuwing! Ga niet op de rugleuning zitten.

1.7.1. LIFT (ZITHOOGTE)  
Druk op de knop links (1a) om de stoel te laten zakken of druk 
op de knop rechts (1b) om de stoel omhoog te brengen.

Waarschuwing! Pas op dat uw handen of ledema-
ten niet onder de stoel bekneld raken wanneer u 
de lift gebruikt.

Waarschuwing!
Pas op voor mensen rond de stoel en het knellen van 
handen of ledematen in bewegende onderdelen bij het 
gebruik van de elektrische functionaliteit.

1.7. SNELGIDS - AFSTANDSBEDIENING

1.7.4. NEUTRALE EN TRENDELENBURGPOSITIES* 
Druk op de (groene) knop aan de linkerkant (4a) om de stoel in 
een neutrale positie te zetten. Druk op de (rode) knop aan de 
rechterkant (4b) (optioneel) om de stoel in de Trendelenburgposi-
tie te verstellen (tijd: 20 seconden).
*Opmerking: niet alle stoelen zijn uitgerust met de Trendelenburg-
functie

Voor gebruik: De meegeleverde blauwe ‘sleutel’ moet aan de achterkant van de handbediening worden gebruikt 

om het ‘slot’ te ontgrendelen. Dit om de elektrische functies van de stoel te activeren.
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1.8.3. DE ARMLEUNINGEN VERSTELLEN

Trek de hendel onder de armleuning omhoog en duw de arm-
leuning naar beneden. De armsteun wordt weer vergrendeld 
wanneer de hendel wordt losgelaten.

De armleuning kan omhoog worden  
gebracht door de hendel opnieuw te activeren.

Waarschuwing! Ga niet op de armleuning zitten.

1.8.4. HET NEKKUSSEN AANPASSEN
Het nekkussen kan met contragewicht worden versteld. Duw 
het nekkussen omhoog of omlaag tot de gewenste hoogte.

1.8.2. DE VOETSTEUN GEBRUIKEN
De voetensteun volgt de zithoek. 
Raadpleeg sectie 1.7.2 Zithoek en voetsteun

Waarschuwing! Ga niet op de voetsteun zitten.

1.8.1. DE REMMEN GEBRUIKEN
Druk het rempedaal aan de rechter- of linkerkant van de stoel 
in om de rem op de achterwielen in te schakelen. Rood om de 
rem in te schakelen. Groen om de rem uit te schakelen. Raad-
pleeg sectie 1.8.5 De voorremmen gebruiken.
Let op: het pedaal remt de twee achterwielen.

Wijzigingen aan en reparaties aan de stoel mogen alleen worden 
uitgevoerd door een VELA Medical-technicus of een persoon met de 
vereiste training.

1.8. INSTELLINGEN
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1.8.6. BATTERIJ*
Met de batterij kan de gebruiker alle elektrische functionaliteit gebruiken 
zonder een stopcontact nodig te hebben - zelfs de Trendelenburgpositie 
(optioneel). De batterij wordt opgeladen wanneer de stoel op een 
stopcontact is aangesloten (oplaadtijd: 8 uur). Een LED-lampje op de batterij 
brandt rood tijdens het opladen en wordt groen zodra de batterij volledig 
is opgeladen. Het LED-licht is alleen zichtbaar als de assistentie bij het 
uitstappen is geactiveerd. De stoel moet elke dag worden opgeladen. Niet 
alle stoelen zijn voorzien van een accu.

1.8.5. DE VOORREMMEN GEBRUIKEN*

Dubbele wielen met remknoppen. Druk op de knoppen aan de rechter- 

en linkerkant van de stoel om de remmen volledig in te schakelen.

Let op: de met een knop geactiveerde remmen hebben enkel effect op 

de twee voorwielen en moeten altijd met het pedaal worden gebruikt 

(sectie 1.8.1.).

1.8.7. ZIJTAFEL*
De montagebeugel op de armleuning maakt het mogelijk om de 
bijzettafel te verwijderen en indien nodig te vervangen. De bijzettafel 
heeft een rand en is voorzien van een ruimteverdeler voor een optimale 
scheiding. Opmerking: zorg ervoor dat de bijzettafel correct op de beugel 
is gemonteerd, zodat de tafel tussen de twee rubberen noppen aan de 
binnenkant van de beugel hangt. Bij het transport van de stoel moet de 
bijzettafel worden verwijderd!

* Afhankelijk van het model
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1.9.2. HULP BIJ UITSTAPPEN EN VOETSTEUN

De knop aan de linkerkant activeert de assistentie bij het uitstappen. 
De knop aan de rechterkant zet de stoel in een zittende positie en 
activeert de voetsteun in een rustpositie (pauze voor 0,5 seconden in 
neutrale positie) (Figuur 2). 
Let op: voetsteun volgt de zithoek.

Waarschuwing! Pas op dat uw handen of ledematen niet 
onder de stoel bekneld raken bij het gebruik van de hulp bij het uitstappen.

1.9.1. LIFT (UP OR DOWN)

De knop aan de linkerkant verlaagt de stoel. 

De knop aan de rechterkant brengt de stoel omhoog (Figuur 1).

Waarschuwing! Pas op dat uw handen of ledematen 

niet onder de stoel bekneld raken wanneer u de lift gebruikt.

1.9. ELEKTRISCHE FUNCTIONALITEIT

Lift omhoogNeutraal/Lift omlaag

Neutraal Voetsteun in gebruikHulp bij uitstappen

Figuur 1

Figuur 2
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1.9.4. NEUTRALE POSITIE
De groene knop zet de zithoogte, rugleuning en voetsteun terug 
in de neutrale positie (Figuur 4).
De procesvolgorde voor het resetten naar de neutrale positie is 1. 
Rugleuning omhoog, 2. Zitneutraal neutraal en 3. Zitting omlaag.
Opmerking: als de stoel is uitgerust met de Trendelenburgfunctie, 
wordt deze functie ook gereset naar de neutrale positie (sectie 
1.9.6.)

1.9.3. RUGLEUNING
De knop aan de linkerzijde schuift de rugleuning naar voren. 
De knop aan de rechterkant maakt de rugleuning achterwaarts 
(Figuur 3).
Opmerking: de rugleuning kan alleen worden onderhouden als 
de stoel in horizontale positie staat (secties 1.7.2./1.7.4.).

Maximale hellingshoekNeutraal

Neutraal

Figuur 3

Figuur 4
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1.9.6. NEUTRALE POSITIE EN TRENDELENBURG*
De (groene) knop aan de linkerkant zet de stoel terug in de neu-
trale positie (Figuur 6).
De procesvolgorde voor het resetten naar de neutrale positie is 
1. Trendelenburg kantelen naar neutraal, 2. Rugleuning omhoog 
en 3. Zitting omlaag.
Let op: niet alle stoelen zijn voorzien van de Trendelenburgfunc-
tie!

1.9.5. TRENDELENBURG*
De (rode) knop aan de rechterkant helt de stoel in de Trendelen-
burgpositie (rugleuning horizontaal, voetsteun omhoog) (afbeel-
ding 5).
Let op: niet alle stoelen zijn voorzien van de Trendelenburgfunc-
tie!

Trendelenburg

Neutraal

Maximale hellingshoek/voetsteun in gebruik

Trendelenburg

* Afhankelijk van het model

Figuur 5

Figuur 6
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2.1. SPECIFICATIES
Maximale externe dimensies  
(armleuning en voetsteun horizontaal):  180 cm x 81 cm (zonder bijzettafel) 

Gewicht:  91 kg    

Wielgrootte: 100 mm

Minimale/maximale zithoogte:   47-87 cm    

Hoekverstelling:  43° (110°-153°)    

Trendelenburgrughelling (optioneel):  horizontale positie, 0 °

Maximale belasting:  140 kg 

Elektrisch vermogen:  230V (voor gewone stopcontacten)

Batterij (optioneel): Li-Ion 25,2 V, 1800 mAh, IP66

2.0. TECHNISCHE GEGEVENS EN DOCUMENTATIE

OPSLAG EN TRANSPORT
De stoel is bedoeld voor gebruik en opslag binnenshuis.
De elektrische kabel (aan de achterkant van de stoel) moet 
tijdens transport worden opgerold. De bijzettafel en andere 
gemonteerde apparatuur moeten worden verwijderd voordat 
ze door deuropeningen worden verplaatst. De bijzettafel kan 
worden verwijderd door de tafel omhoog te trekken. Let op: 
tijdens het transport mag er niet op de stoel worden gezeten.
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2.2. ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIE
RF-emissie CISPR 11, groep 1, klasse A
Harmonische emissies IEC 61000-3-2, klasse A
Voltageveranderingen/fluctuaties en flikkeringen IEC 61000-3-3

OPMERKING: de emissiespecificaties voor deze apparatuur maken de stoel geschikt voor gebruik in industriële sectoren en 

ziekenhuizen (CISPR 11 Klasse A). Als de stoel wordt gebruikt in een woonomgeving (waarvoor normaal gesproken CISPR 11 

Klasse B vereist is), biedt deze apparatuur mogelijk onvoldoende bescherming voor radiofrequente communicatiediensten. De 

gebruiker moet mogelijk de nodige voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het verplaatsen of aanpassen van de apparatuur.

Immunity Test Test Level Professional Healthcare

Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2 ± 8 kV contact disharge 
± 2,4,6,8,15 kV air discharge

Radiated RF field IEC 61000-4-3 3 V/m 
80 MHz – 2.7 GHz 
80% AM 1 kHz

Proximity fields from wireless transmitters 
IEC 61000-4-3

80 MHz to 2700Hz. 3V/m 
Spot Test: 385 MHz. at 27V/m; 
(710,745,780,5240,5500,5785) MHz. at 9V/m; 
(450,810,870,930,1720,1845,1970,2450) MHz. At 28V/m

Electrical fast transient / burst IEC 61000-
4-4

± 2kV, AC mains 
± 1kV, I/0 ports 
100 kHz PRR

Surge IEC 61000-4-5 
AC mains, Line to Ground 
AC mains, Line to Line

 
± 0.5, 1, 2 kV 
± 0.5, 1 kV

Conducted RF IEC 61000-4-6 3 V (0.15 – 80 MHz) 
6 V ISM Bands 
80% AM 1 kHz

Power frequency (50/60 Hz) magnetic field 
IEC 61000-4-8

30 A/m – 50 or 60 Hz

Voltage dips, short interruptions and voltage 
variations on power supply input lines IEC 
61000-4-11

100% dip, 0.5 periods, 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° 
100% dip, 1 period 30% dip, 
25/30 periods (50/60 Hz) Interrupt 100% drop, 5 sec.
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