
DK  
Kan med fordel anvendes til:
- Bariatriske brugere op til 275 kg. 

UK 
Ideal use for: 
- Bariatric users weighing up to 275 kg. 

Max 275 kg

XXL-Rehab Arbejdsstol 
XXL-Rehab Office Chair

Anvendelse  
Use

Brugsanvisning 
User manual
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Sikkerhedsvejledninger
 Stolen må kun bruges af den person og til det formål, 

som den er beregnet til. 

 Stolen er beregnet til brug inden døre og må ikke udsæt-

tes for vand, andre væsker eller kemikalier. 

 Stolen må ikke udsættes for høj varme eller langvarigt og 

intensivt sollys eller anden stråling.

Anvendelse
XXL-Rehab Arbejdsstol er komfortabel og giver god aflast-

ning, så unødig slitage på kroppen undgås. Arbejdsstolens 

sæde er godt polstret, hvilket giver god trykaflastning samt 

en komfortabel siddestilling igennem længere tid for baria-

triske brugere op til 275 kg.

Med el-sædehejset og de letløbende hjul kan brugeren for-

flytte sig både horisontalt og vertikalt, hvilket gør det lettere 

at leve et aktivt liv i hjemmet.

 Bruges produktet til personer, der vejer mere end 275 kg 

kan der opstå risiko for at stolen vælter eller bliver beskadi-

get.

Beskrivelse
XXL-Rehab Arbejdsstol er komfortabel og giver god aflast-

ning, så unødig slitage på kroppen undgås.

Med el-sædehejset og de letløbende hjul kan brugeren for-

flytte sig både horisontalt og vertikalt, hvilket gør det lettere 

at leve et aktivt liv i hjemmet.

Dobbelt el-hejs

XXL-Rehab Arbejdsstol har elektrisk højdejustering med 

dobbelte cylindre,

som gør hejset ekstra stærkt. Hejset har et løftespænd på 

henholdsvis 20 eller 28 cm, som gør stolen nem at indstille 

til den korrekte arbejdshøjde ved et køkkenbord eller spise-

bord. El-hejset betjenes let med et tryk på en knap placeret 

under armlænet. 

Stærk konstruktion

XXL-Rehab Arbejdsstol har en stærk krydsramme konstruk-

tion, holdbare hjul med meget letkørende SKF lejer og en 

vægtkapacitet på 275 kg.

Stolen har manuel håndbetjent bremse. 

Komfortabelt sæde

Arbejdsstolens sæde er godt polstret, hvilket giver god 

trykaflastning samt en komfortabel siddestilling igennem 

længere tid. Ryglænet er forstærket og monteret på 2 paral-

lelle rør, der kan indstilles i vinkel og dybde. Armlænene kan 

slås ned og har trinløs indstilling med konisk spor, som sikrer, 

at de aldrig går løs. 

Betræk

Arbejdsstolen leveres med kraftigt møbelbetræk, som er 

smudsafvisende og brandhæmmende.

Brugsanvisning for XXL-Rehab Arbejdsstol

 For at sikre korrekt brug af XXL-Rehab Arbejdsstol 

skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der 

skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne 

mærket med .

Desuden må stolen kun betjenes af uddannet perso-

nale eller af personer, der har fået instruktion i dens 

brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme 

til skade.

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig  

instruktion fra uddannet personale. 

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den 

maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige 

produktet. 

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle 

skader på produktet eller personskader forårsaget 

af forkert installation, forkert montering eller forkert 

anvendelse af dette produkt. 

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt  

Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings 

reservedele. 

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller  

ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig  

tilladelse fra Cobi Rehab.

 ADVARSEL 
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Tilpasning til brugeren
De følgende anvisninger forklarer, hvordan XXL-Rehab Ar-

bejdsstolen kan tilpasses til den enkelte bruger.

Rygstød

Rygmekanismerne har separate reguleringer til højde (1) og 

vinkel (2). Løsn grebene på begge rygmekanismer, indstil 

den ønskede højde og vinkel, og lås derefter grebene igen. 

Medicmodellen kan justeres i dybden med grebet (3). Vink-

len på selve ryggen justeres med grebet (4).

Armlæn

Armlænene kan justeres i højde og bredde og vippes bagud. 

Højden justeres med knappen (1). Sænk armlænet ved at 

skrue knappen udad. Hæv den ved at løfte armlænet til den 

ønskede højde og derefter låse knappen. Bredden låses med 

knappen (2). Løsn knappen, indstil den, og lås. Vipning en 

styres med knappen (3). Træk den ud, og vip bagud. An-

ordningen låses automatisk, når armlænet vippes tilbage til 

lodret stilling. Den automatiske låsning kan forhindres ved at 

dreje knappen (3) en kvart omgang.

Siddehøjde

Siddehøjden justeres med vippeafbryderen (1) under det 

ene armlæn.  

Hæv sædet ved at trykke på strømafbryderens øverste del. 

Sænk det ved at trykke på strømafbryderens nederste del.

Håndbremse

Højden reguleres med stangen (1) ved armlænets ene side 

(standard højre).

Løft stangen for at ændre højdeindstillingen.

      

REAL 9200 TWIN/EL
r

REAL-stolen har udskiftelige komponenter, tilbehør og funktioner med 
indstillingsmuligheder til individuel tilpasning. Stolen må kun bruges af den 
person og til det formål, som den er beregnet til. Stolen er beregnet til brug 
inden døre og må ikke udsættes for vand, andre væsker eller kemikalier. Den må 
heller ikke udsættes for høj varme eller langvarigt og intensivt sollys eller anden 
stråling. Stolen må ikke udstyres med tilbehør eller andre komponenter, der ikke 
er godkendt af Mercado Medic AB. Reparationer og andre tekniske ændringer 
må kun udføres af personale, der er autoriseret af Mercado Medic AB. Læs 
denne brugsanvisning nøje igennem, før stolen tages i brug.

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

Rygstød

Armlæn

Siddehøjde

Varenummer

Januar 2008

Der findes to typer rygmekanismer: Standard og Medic. rygmekanismerne har separate reguleringer til højde (1) 
og vinkel (2). Løsn grebene på begge rygmekanismer, indstil den ønskede højde og vinkel, og lås derefter grebene 
igen. Medicmodellen kan justeres i dybden med grebet (3). Vinklen på selve ryggen justeres med grebet (4)

1

32

4

1

4

2 Komfort Medic

Twin er beregnet til at kunne tage en brugervægt på op til 180 kg, Twin El 275 kg.

Armlænene kan justeres i højde og bredde og vippes bagud. Højden justeres med 
knappen (1). Sænk armlænet ved at skrue knappen udad. Hæv den ved at løfte 
armlænet til den ønskede højde og derefter låse knappen. Bredden låses med knappen 
(2). Løsn knappen, indstil den, og lås. Vipningen styres med knappen (3). Træk den 
ud, og vip bagud. Anordningen låses automatisk, når armlænet vippes tilbage til lodret 
stilling. Den automatiske låsning kan forhindres ved at dreje knappen (3) en kvart 
omgang.

1
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TWIN EL
Siddehøjden justeres med vippeafbryderen (1) under det ene armlæn. Hæv 
sædet ved at trykke på strømafbryderens øverste del. Sænk det ved at trykke på 
strømafbryderens nederste del.

TWIN
Højden reguleres med stangen (2) ved armlænets ene side (standard højre). 
Løft stangen for at ændre højdeindstillingen.

op

ned

2

1

Håndbremse

Service og vedligeholdelse - udføres af en uddannet serviceekspert. 

TWIN EL
Siddehøjden justeres med vippeafbryderen (1) under det ene armlæn. Hæv 
sædet ved at trykke på strømafbryderens øverste del. Sænk det ved at trykke 
på strømafbryderens nederste del.

TWIN
Højden reguleres med stangen (2) ved armlænets ene side (standard højre). 
Løft stangen for at ændre højdeindstillingen.

Stolen skal tørres af og holdes ren for støv og snavs. Stoffet vaskes med et møbelvaskemiddel. Sæde, rygstød og 
øvrige polstrede dele er af funktionelle grunde ikke fremstillet af massivt materiale. Af hygiejniske grunde skal 
siddeplade og polstring også skiftes ud, når betrækket skiftes. 

El-løfteanordningen skal jævnligt kontrolleres for støv og snavs: Kør siddepladen op til højeste stilling. Gør den 
ren med en klud. Der må ikke bruges vand eller opløsningsmiddel. Smør derefter cylinderen med et tyndt lag 
teflon- eller silikonebaseret smøremiddel. Denne type smøremiddel pletter ikke ligesom mineraloliebaseret fedt.

Nødvendigt værktøj og fedt m.m. til vedligeholdelse af stolen kan bestilles hos Mercado Medic AB.

2

Box 1074, 181 22 Lidingö Telefon 08-555 143 00 Fax 08-555 143 99 
E-post service@mercado.se  Internet www.mercado.se

REAL 9200 TWIN/EL
r

REAL-stolen har udskiftelige komponenter, tilbehør og funktioner med 
indstillingsmuligheder til individuel tilpasning. Stolen må kun bruges af den 
person og til det formål, som den er beregnet til. Stolen er beregnet til brug 
inden døre og må ikke udsættes for vand, andre væsker eller kemikalier. Den må 
heller ikke udsættes for høj varme eller langvarigt og intensivt sollys eller anden 
stråling. Stolen må ikke udstyres med tilbehør eller andre komponenter, der ikke 
er godkendt af Mercado Medic AB. Reparationer og andre tekniske ændringer 
må kun udføres af personale, der er autoriseret af Mercado Medic AB. Læs 
denne brugsanvisning nøje igennem, før stolen tages i brug.

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

Rygstød

Armlæn

Siddehøjde

Varenummer

Januar 2008

Der findes to typer rygmekanismer: Standard og Medic. rygmekanismerne har separate reguleringer til højde (1) 
og vinkel (2). Løsn grebene på begge rygmekanismer, indstil den ønskede højde og vinkel, og lås derefter grebene 
igen. Medicmodellen kan justeres i dybden med grebet (3). Vinklen på selve ryggen justeres med grebet (4)
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2 Komfort Medic

Twin er beregnet til at kunne tage en brugervægt på op til 180 kg, Twin El 275 kg.

Armlænene kan justeres i højde og bredde og vippes bagud. Højden justeres med 
knappen (1). Sænk armlænet ved at skrue knappen udad. Hæv den ved at løfte 
armlænet til den ønskede højde og derefter låse knappen. Bredden låses med knappen 
(2). Løsn knappen, indstil den, og lås. Vipningen styres med knappen (3). Træk den 
ud, og vip bagud. Anordningen låses automatisk, når armlænet vippes tilbage til lodret 
stilling. Den automatiske låsning kan forhindres ved at dreje knappen (3) en kvart 
omgang.

1
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1

TWIN EL
Siddehøjden justeres med vippeafbryderen (1) under det ene armlæn. Hæv 
sædet ved at trykke på strømafbryderens øverste del. Sænk det ved at trykke på 
strømafbryderens nederste del.

TWIN
Højden reguleres med stangen (2) ved armlænets ene side (standard højre). 
Løft stangen for at ændre højdeindstillingen.

op

ned
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Standard

REAL 9200 TWIN/EL
r

REAL-stolen har udskiftelige komponenter, tilbehør og funktioner med 
indstillingsmuligheder til individuel tilpasning. Stolen må kun bruges af den 
person og til det formål, som den er beregnet til. Stolen er beregnet til brug 
inden døre og må ikke udsættes for vand, andre væsker eller kemikalier. Den må 
heller ikke udsættes for høj varme eller langvarigt og intensivt sollys eller anden 
stråling. Stolen må ikke udstyres med tilbehør eller andre komponenter, der ikke 
er godkendt af Mercado Medic AB. Reparationer og andre tekniske ændringer 
må kun udføres af personale, der er autoriseret af Mercado Medic AB. Læs 
denne brugsanvisning nøje igennem, før stolen tages i brug.
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Rygstød

Armlæn

Siddehøjde

Varenummer

Januar 2008

Der findes to typer rygmekanismer: Standard og Medic. rygmekanismerne har separate reguleringer til højde (1) 
og vinkel (2). Løsn grebene på begge rygmekanismer, indstil den ønskede højde og vinkel, og lås derefter grebene 
igen. Medicmodellen kan justeres i dybden med grebet (3). Vinklen på selve ryggen justeres med grebet (4)

1

32
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2 Komfort Medic

Twin er beregnet til at kunne tage en brugervægt på op til 180 kg, Twin El 275 kg.

Armlænene kan justeres i højde og bredde og vippes bagud. Højden justeres med 
knappen (1). Sænk armlænet ved at skrue knappen udad. Hæv den ved at løfte 
armlænet til den ønskede højde og derefter låse knappen. Bredden låses med knappen 
(2). Løsn knappen, indstil den, og lås. Vipningen styres med knappen (3). Træk den 
ud, og vip bagud. Anordningen låses automatisk, når armlænet vippes tilbage til lodret 
stilling. Den automatiske låsning kan forhindres ved at dreje knappen (3) en kvart 
omgang.

1

2 3

1

TWIN EL
Siddehøjden justeres med vippeafbryderen (1) under det ene armlæn. Hæv 
sædet ved at trykke på strømafbryderens øverste del. Sænk det ved at trykke på 
strømafbryderens nederste del.

TWIN
Højden reguleres med stangen (2) ved armlænets ene side (standard højre). 
Løft stangen for at ændre højdeindstillingen.
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Medic

REAL 9200 TWIN/EL
r

REAL-stolen har udskiftelige komponenter, tilbehør og funktioner med 
indstillingsmuligheder til individuel tilpasning. Stolen må kun bruges af den 
person og til det formål, som den er beregnet til. Stolen er beregnet til brug 
inden døre og må ikke udsættes for vand, andre væsker eller kemikalier. Den må 
heller ikke udsættes for høj varme eller langvarigt og intensivt sollys eller anden 
stråling. Stolen må ikke udstyres med tilbehør eller andre komponenter, der ikke 
er godkendt af Mercado Medic AB. Reparationer og andre tekniske ændringer 
må kun udføres af personale, der er autoriseret af Mercado Medic AB. Læs 
denne brugsanvisning nøje igennem, før stolen tages i brug.

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

Rygstød

Armlæn

Siddehøjde

Varenummer

Januar 2008

Der findes to typer rygmekanismer: Standard og Medic. rygmekanismerne har separate reguleringer til højde (1) 
og vinkel (2). Løsn grebene på begge rygmekanismer, indstil den ønskede højde og vinkel, og lås derefter grebene 
igen. Medicmodellen kan justeres i dybden med grebet (3). Vinklen på selve ryggen justeres med grebet (4)

1
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2 Komfort Medic

Twin er beregnet til at kunne tage en brugervægt på op til 180 kg, Twin El 275 kg.

Armlænene kan justeres i højde og bredde og vippes bagud. Højden justeres med 
knappen (1). Sænk armlænet ved at skrue knappen udad. Hæv den ved at løfte 
armlænet til den ønskede højde og derefter låse knappen. Bredden låses med knappen 
(2). Løsn knappen, indstil den, og lås. Vipningen styres med knappen (3). Træk den 
ud, og vip bagud. Anordningen låses automatisk, når armlænet vippes tilbage til lodret 
stilling. Den automatiske låsning kan forhindres ved at dreje knappen (3) en kvart 
omgang.
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TWIN EL
Siddehøjden justeres med vippeafbryderen (1) under det ene armlæn. Hæv 
sædet ved at trykke på strømafbryderens øverste del. Sænk det ved at trykke på 
strømafbryderens nederste del.

TWIN
Højden reguleres med stangen (2) ved armlænets ene side (standard højre). 
Løft stangen for at ændre højdeindstillingen.
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ned

2

Scan koden og få flere 
produktinformationer.



4   |  BRUGSANVISNING  |  XXL-Rehab Arbejdsstol

Vedligeholdelse  
og rengøring
Jævnlig rengøring af alle flader på kørestolen vil sikre, at den 

bliver ved at se pæn ud og holder længere. 

Af stolen og betræk

-  Tør stolen af med en tør ren klud. 

-  Vask betrækket med et møbelvaskemiddel.

-  Af hygiejniske grunde skal siddeplade og polstring også 

skiftes ud, når betrækket skiftes.

-  Sæde, rygstød og øvrige polstrede dele er af funktionelle 

grunde ikke fremstillet af massivt materiale.

Af el-løfteanordningen

-  El-løfteanordningen skal jævnligt kontrolleres for støv og 

snavs: Kør siddepladen op til højeste stilling. Gør den ren 

med en klud. 

-  Smør derefter cylinderen med et tyndt lag teflon- eller 

silikonebaseret smøremiddel. Denne type smøremiddel 

pletter ikke ligesom mineral oliebaseret fedt.

 Der må ikke bruges vand eller opløsningsmiddel i forbin-

delse med rengøring af el-løfteanordningen.

Garanti
Cobi Rehab garanterer, at produktet er fejlfrit, når det 

leveres. Hvis der på nogen måde er en mangel eller skade 

på produktet, når det modtages, skal De omgående rette 

henvendelse til Cobi Rehab.

Garantiperioden for produktet er 1 år fra købsdato. Faktu-

raen er “garanti bevis”.

Der ydes ikke garanti på produkter hvor serienummer, batch 

nummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væ-

sentligt, eller på produkter, hvor der er foretaget reparation 

af uautoriseret personale eller hvis Cobi Rehab vurderer, at 

produktet er blevet håndteret på en ureglementeret måde. 

Denne vurdering foretager Cobi Rehab.

Denne garanti dækker IKKE normal vedligeholdelse så som 

rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller 

dele. Hvis en skade er opstået på grund af ukorrekt brug vil 

der blive faktureret en pris for service og anvendte reserve-

dele.

Garantien ovenfor er den eneste gældende garanti. Cobi 

Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af nogen slags.

CE mærket i henhold til 93/42/CE direktiv (klasse 1) og 

CEI EN 60601-2-38; UNI EN 1970:2006; 2006/42/CE; CND: 

z12030799 – RDM: 106290/R – GMDN: 35563

FORHANDLER

Cobi Rehab

Fuglebækvej 1D

DK-2770 Kastrup

Danmark

Tlf.: +45 70 25 25 22

www.cobirehab.com

04/2018/JP

PRODUCENT

Mercado Medic

Tryffelslingan 14

S-181 57 Lidingö

Specifikationer

Brugervægt max. 275 kg

Stelbredde 56 cm

Sædebredde 62 / 72 cm

Sædedybde 40 / 45 / 50 cm

Sædehøjde 44-64 / 51-79 cm

Rygbredde 46 / 66 cm

Ryghøjde 43 cm

Armlæn trinløs indstilling 25-35 cm

Armlæn breddeindstillelige Ja

Vægt Ca. 40 kg 

Brandhæmmende betræk Ja

Farve betræk Grå

Ramme Pulverlakeret stål

Løftesystem Heavy-duty aktuator 

Hjul 100 mm grå polyuretan 

Betræk 100% polyester 

Lader 230V

ISO – klassifikation ISO 18 09 03 - 12
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Safety notes
 The chair must be used only by the person and for the 

purpose for which it is intended.

 The chair is designed for indoor use and should not be 

exposed to water, other liquids or chemicals.

 The chair should not be exposed to excessive heat or 

long and intensive sunlight or other radiation.

Use 
XXL-Rehab Office Chair is comfortable and provides good 

working positions at any place. The seat is well padded, 

providing good pressure relief and a comfortable sitting 

position for a long time for bariatric users weighing up to 

275 kg. 

The user can transfer vertically due to the electric seat hoist 

and the smooth-running wheels, making it easier to live an 

active life at home. 

 Using the product for individuals weighing more than 275 

kg may pose a risk of tipping or damaging the chair. 

Description
XXL-Rehab Office Chair is comfortable and provides good 

working positions at any place. 

The user can transfer vertically due to the electric seat hoist 

and the smooth-running wheels, making it easier to live an 

active life at home. 

Double electric 

XXL-Rehab Office Chair has electric height adjustment 

with double cylinders which makes the hoist extra strong. 

The hoist has a lift span of either 20 or 28 cm which makes 

the chair easy to adjust to the correct work ing height at a 

kitchen or dinner table. The electric hoist is easy to operate 

pushing the button located under the armrest. 

Strong construction

The chair has a strong safety construction, durable wheels 

with heavy duty bearings easy to drive and a weight capa-

city of 275 kg. 

The chair has a hand operated brake. 

Comfortable seat

The seat is well padded, providing good pressure relief and 

a comfortable sitting position for a long time. The backrest 

is reinforced and mounted on a tube which can be adjusted 

in angle and depth. The armrests can be folded down and 

have continuously adjustable conical track, ensuring that 

they never detach.

Cover

The office chair comes with strong upholstery that is stain 

resistant and fire retardant.

Instructions for using XXL-Rehab Office Chair

This product should not be used without proper  

instruction from a healthcare professional.

Using the product for individuals weighing more than 

the maximum weight-bearing capacity may pose a risk 

for damaging the product.

Cobi Rehab assumes no responsibility for any damage 

or injury caused by improper installation, assembly or 

use of this product.

If components are damaged or missing, contact Cobi 

Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.

Cobi Rehab cannot be held liable for faults or acci-

dents occurring after repairs by service staff without 

written authorisation from Cobi Rehab.

 CAUTION

 To ensure proper use of the XXL-Rehab Office Chair, 

please read these instruc tions thoroughly before using 

the product. In doing so, pay particular atten tion to 

the warning notes marked with . 

Also remember that in order to prevent the risk of 

injury to the user, the chair may be operated only by 

trained caregivers or aides or by indi viduals who have 

been instructed in its proper use. 
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User customisation
The following instructions explain how the XXL-Rehab Of-

fice Chair can be customized to the user.

Backrest

The back rest mechanisms have separate controls for height 

(1) and angle (2). Loosen the levers on both back mecha-

nisms, set the desired height and angle, and then lock the 

levers again. The medic model can be adjusted in depth with 

the lever (3). The angle of the spine can be adjusted with 

the lever (4).

      

Armrests

The armrests can be adjusted in height and width and tilted 

backwards. The height is adjusted with button (1). Lower the 

armrest by turning the button outwardly. Raise it by lifting 

the armrest to the desired height and then lock button. The 

width is locked with button (2). Release the button, set it 

and lock. The tilting is controlled with button (3). Pull it out, 

and tilt rearwardly. The device automatically locks when the 

armrest is tilted back to the vertical position. The automatic 

locking can be prevented by turning (3) button a quarter 

turn.

Seat height

The seat height is adjusted with the toggle switch (1) under 

one armrest.

Raise the seat by pressing the upper part of the power 

breaker. Decrease by pressing the lower part of the power 

breaker.

Hand brake

The height is adjusted with the bar (1) at one side of the 

armrest (standard right). Lift the lever to change the height 

setting.

REAL 9200 TWIN/EL
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REAL-stolen har udskiftelige komponenter, tilbehør og funktioner med 
indstillingsmuligheder til individuel tilpasning. Stolen må kun bruges af den 
person og til det formål, som den er beregnet til. Stolen er beregnet til brug 
inden døre og må ikke udsættes for vand, andre væsker eller kemikalier. Den må 
heller ikke udsættes for høj varme eller langvarigt og intensivt sollys eller anden 
stråling. Stolen må ikke udstyres med tilbehør eller andre komponenter, der ikke 
er godkendt af Mercado Medic AB. Reparationer og andre tekniske ændringer 
må kun udføres af personale, der er autoriseret af Mercado Medic AB. Læs 
denne brugsanvisning nøje igennem, før stolen tages i brug.
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Der findes to typer rygmekanismer: Standard og Medic. rygmekanismerne har separate reguleringer til højde (1) 
og vinkel (2). Løsn grebene på begge rygmekanismer, indstil den ønskede højde og vinkel, og lås derefter grebene 
igen. Medicmodellen kan justeres i dybden med grebet (3). Vinklen på selve ryggen justeres med grebet (4)
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2 Komfort Medic

Twin er beregnet til at kunne tage en brugervægt på op til 180 kg, Twin El 275 kg.

Armlænene kan justeres i højde og bredde og vippes bagud. Højden justeres med 
knappen (1). Sænk armlænet ved at skrue knappen udad. Hæv den ved at løfte 
armlænet til den ønskede højde og derefter låse knappen. Bredden låses med knappen 
(2). Løsn knappen, indstil den, og lås. Vipningen styres med knappen (3). Træk den 
ud, og vip bagud. Anordningen låses automatisk, når armlænet vippes tilbage til lodret 
stilling. Den automatiske låsning kan forhindres ved at dreje knappen (3) en kvart 
omgang.
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TWIN EL
Siddehøjden justeres med vippeafbryderen (1) under det ene armlæn. Hæv 
sædet ved at trykke på strømafbryderens øverste del. Sænk det ved at trykke på 
strømafbryderens nederste del.

TWIN
Højden reguleres med stangen (2) ved armlænets ene side (standard højre). 
Løft stangen for at ændre højdeindstillingen.

op

ned

2

1

Håndbremse

Service og vedligeholdelse - udføres af en uddannet serviceekspert. 

TWIN EL
Siddehøjden justeres med vippeafbryderen (1) under det ene armlæn. Hæv 
sædet ved at trykke på strømafbryderens øverste del. Sænk det ved at trykke 
på strømafbryderens nederste del.

TWIN
Højden reguleres med stangen (2) ved armlænets ene side (standard højre). 
Løft stangen for at ændre højdeindstillingen.

Stolen skal tørres af og holdes ren for støv og snavs. Stoffet vaskes med et møbelvaskemiddel. Sæde, rygstød og 
øvrige polstrede dele er af funktionelle grunde ikke fremstillet af massivt materiale. Af hygiejniske grunde skal 
siddeplade og polstring også skiftes ud, når betrækket skiftes. 

El-løfteanordningen skal jævnligt kontrolleres for støv og snavs: Kør siddepladen op til højeste stilling. Gør den 
ren med en klud. Der må ikke bruges vand eller opløsningsmiddel. Smør derefter cylinderen med et tyndt lag 
teflon- eller silikonebaseret smøremiddel. Denne type smøremiddel pletter ikke ligesom mineraloliebaseret fedt.

Nødvendigt værktøj og fedt m.m. til vedligeholdelse af stolen kan bestilles hos Mercado Medic AB.

2

Box 1074, 181 22 Lidingö Telefon 08-555 143 00 Fax 08-555 143 99 
E-post service@mercado.se  Internet www.mercado.se
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7  |  USER MANUAL  |  XXL-Rehab Office Chair

Maximum weight capacity is 275 kg

Frame width 56 cm

Seat width 62 / 72 cm

Seat depth 40 / 45 / 50 cm

Seat height 44-64 / 51-79 cm

Backrest width 46 / 66 cm

Backrest height 43 cm

Adjustable armrest in width Yes

Adjustable armrest 25-35 cm

Weight Approx. 40 kg

Cover colour Grey

Fire retardent cover Yes

Frame Powder coated steel

Lifting system Heavy-duty actuator

Castor 100 mm polyurethane

Cover 100% polyester

Charger 230V

ISO – classification ISO 18 09 03 - 12

Maintenance and cleaning
Regular cleaning of all surfaces of the XXL-Rehab Office 

Chair will ensure that it continues to look nice and lasts 

longer.

Of the chair and cover

-  Wipe the chair with a dry clean cloth.

-  Wash the cover with a furniture detergent.

-  For hygienic reasons the seat and padding must also 

replaced when  the cover is changed.

-  Seat, backrest and other upholstered parts are for func-

tional reasons  not made of solid material.

Of the electric lifting device

-  The electric lifting device must be checked regularly for 

dirt or dust:

 Run up the seat to the highest position. Clean it with a 

cloth.

-  Lubricate then the cylinder with a thin layer of teflon or 

silicone based lubricant. This type of lubricant does not 

stain as petroleum-derived fat.

 Do not use water or solvent when cleaning the electric 

lifting device.

Warranty
The XXL-Rehab Office Chair is covered by one year war-

ranty from the invoice date for materials and workmanship.

Products which have been used for purposes other than 

the intended use; or which have been subject to negligence, 

abuse, improper storage or handling, improper operation, 

unauthorized modifications or damages beyond normal 

wear and tear as determined by Cobi Rehab, are not cove-

red by this warranty.

If weight capacity is exceeded, the warranty will be void.

Any unauthorized repairs to product / part, as well as tam-

pering with any components, will void the warranty.

XXL-Rehab Office Chair is manufactured and tested in 

accordance with the 93/42/CE directive (class 1) and CEI 

EN 60601-2-38; UNI EN 1970:2006; 2006/42/CE; CND: 

z12030799 – RDM: 106290/R – GMDN: 35563.

DEALER

Cobi Rehab

Fuglebækvej 1D

DK-2770 Kastrup

Denmark

Tel.: +45 70 25 25 22

www.cobirehab.com

04/2018/JP

MANUFACTURER

Mercado Medic

Tryffelslingan 14

S-181 57 Lidingö

Specifications
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DK-2770 Kastrup    

Denmark  

Tel. +45 7025 2522

www.cobirehab.com

m
a
u

ry
a
th

o
m

e
.d

k


