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Nastavení sedáku

Zvýšení sedáku
1. Odlehčete sedák.
2. Pravou páčku pootočte nahoru (sedák se pomalu vysouvá).
3. Zvolte vhodnou výšku a páčku uvolněte. 
Sedák se zajistí v této poloze. 

Snížení sedáku:
1. Zatižte sedák.
2. Pravou páčku pootočte nahoru (sedák se pomalu zasouvá).
3. Zvolte vhodnou výšku a páčku uvolněte. 
Sedák se zajistí v této poloze. 

Adjustment of seat

To lift the seat
1. Release the seat.
2.Pull the right lever upward (seat height is increased slowly).
3.When required seat height is reached, release the lever. 
The seat is locked in this position.

To lower the seat:
1. Put weight on the seat.
2.  Pull the right lever downward (seat height is lowered slowly).
3.  When required seat height is reached, release the lever. The 
seat is locked in this position.

Einstellung des Sitzes

Höherstellen des Sitzes:
Entlasten Sie den Sitz.
2. Ziehen Sie den rechten Hebel unter dem Sitz nach oben 
(Der Sitz heft sich langsam).
Wenn die erforderliche Sitzhöhe erreicht ist, lassen Sie den 
Hebel los. Die Sitzposition ist jetzt arretiert.

Tieferstellen des Sitzes:
Belasten Sie den Sitz.
2. Ziehen Sie den rechten Hebel unter dem Sitz nach oben 
(Der Sitz senkt sich langsam).
3. Wenn die erforderliche Sitzhöhe erreicht ist, lassen Sie 
den Hebel los. Die Sitzposition ist jetzt arretiert.



Einstellung der Mechanik

Dynamisches Sitzen
1. Entlasten Sie die Rückenlehne.
2. Bedienen Sie den Drehknopf auf der linken Seite unterhalb das Sitzes.
3. Lehnen Sie Sich leicht gegen die Rückenlehne
4. Die Arretierung ist gelöst.

Arretierung der Rückenlehne
1. Bringen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position.
2. Ziehen Sie den Hebel links unterhalb des Sitzes nach unten.
3. Die Mechanik ist arretiert.

Nastavení a ovládání 
mechanismu židle

Dynanické sezení
1. Uvolněte tlak na opěrák.
2. Pootočte otočným prvkem na levé straně pod sedákem.
3. Mírně se opřete o opěrák.
4. Mechanismus se uvede do synchronní polohy.

Fixace opěradla v požadované poloze
1. Zvolte vhodný sklon opěráku.
2. Pootočte otočným prvkem na levé straně pod sedákem.
3. Opěrák se zajistí v této poloze.

Adjustment and control  
of chair mechanism

Dynamic sitting
1. Release pressure on the backrest.
2. Turn the knob underneath the seat on the left side. 
3. Lean gently against the backrest.
4. Mechanism is set in synchronous position.

Fixing backrest in required position
1. Select desired tilt of the backrest.
2. Turn the knob underneath the seat on the left side.
3. Seat is locked in this position.



Nastavení tuhosti mechanismu 

1. Otáčejte otočným regulátorem na pravé straně pod sedákem.
2. Otáčením doleva se zvyšuje odpor synchronního mechanismu. 
Otáčením doprava se snižuje odpor synchronního mechanismu.
3. Správně nastavený odpor opěráku by měl dostatečně podpírat 
záda, ale respektovat polohu sezení.

Adjusting the tilt pressure  
of mechanism

 Einstellung und Betätigung 
der Synchronmechanik

Drehen Sie das Federnrad in der Mitte der Mechanik nach 
rechts — Erhöhter Widerstand. 
Bedienen Sie den Drehknopf auf der rechten Seiten 
undterhalb des Sitzes.
3. Stellen Sie den Andruck der Rückenlehne so ein, dass 
ein angenehmes Sitzwohlgefühl entsteht und die Sitznei-
gung ergonomisch Ihrem Bedürfnis angepasst ist.

1. Turn the knob underneath the seat on the right side.
2. Clock-wise station decreases resistence of synchronous 
mechanism. Anticlockwise rotation increases resistance of 
synchronous mechanism.
3.  Correctly set resistance of the backrest should provide 
sufficient back support but at the same time comply with the 
seating posture.



Před vlastním nastavením se ujistěte jakým typem područek je židle 
vybavena. Dle typu područek, kterými je židle vybavena, je možné 
provést nastavení:



Užívání
židle

Údržba a čištění
Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte potahové látky 
vysavačem. V případě potřeby čistěte šetrným čistícím prostřed-
kem. Čištění plastových částí  provádějte pouze jemnými čistícími 
prostředky. Nepoužívejte agresivní chemické čističe.

Servisní opravy
Opravy mechanismu a pístu musí být vždy prováděny pouze 
autorizovanými osobami.

CZ\ Using
the chairGB\ Der Gebrauch

des StuhlsDE\

Pflegeanleitung
Nutzen Sie einen Staubsauger, um das Sitzpolster bei Bedarf 
zu säubern. Wenn es notwendig ist, reinigen Sie das Polster 
mit einem feuchten Tuch oder mit sanftem Feinwaschmittel. 
Verwenden Sie zur Reinigung der Kunststoffteile ausschlie lich 
milde Reinigungsmitteln (z.B. Seifenlösung), keine a gressiven 
chemischen Mittel!

Service
Die Reparatur und Wartung der Mechanik und der Gasdruckfe-
der darf nur durch Fachleute durchgeführt werden.

Maintenance, cleaning
Routine cleaning and maintenance: use a vacuum cleaner 
regularly in order to clean upholstery. In case of necessity, use 
damped cloths or a gentle detergent. Clean plastic components 
with a mild detergent only, do not use aggressive chemical 
detergents.

Service
Repairs and maintenance of mechanism and piston must be 
performed by experts only.

Tato židle smí být užívána pouze s odpovídající pozorností a péčí ke 
svému účelu. Dbejte, aby jednotlivé části židle nenarážely na nábytek 
a to jak při sezení tak i při jakémkoliv jiném pohybu židle. Mohlo by 
dojít k jejich poškození. Užívání této židle k jiným účelům (sezení na 
opěradle apod.) je velmi nebezpečné a může způsobit úraz.

This chair must be used for its intended purpose only, with 
appropriate care and attention. Prevent individual parts from 
hitting against furniture as that might damage them. Using this 
chair for other purposes (such as sitting on the armrest etc.) is 
very dangerous and may cause an accident.

Der Bürodrehstuhl darf nur bestimmungsgemäß verwendet 
werden, unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht. Ver-
meiden Sie das Stoßen des Stuhls z.B. gegen Möbel. 
Der unsachgemäße Gebrauch des Stuhls für andere Zwecke (z.B. 
das Sitzen auf den Armlehnen) kann gefährlich sein und Unfälle 
verursachen.





www.ldseating.com


