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1. Mechanism lock /  
Backrest tilt angle adjustment

Pull the lever on the left side under 
the seat downwards to release 
the synchronous mechanism and 
achieve the dynamic sitting effect. 
Pull the same lever upwards to lock 
the backrest in the desired position.

2. Seat height adjustment
For continuous adjustment of seat 
height, pull the lever on the right 
side under the seat upwards.
Note: Pneumatic lifts can only be 
installed and serviced by trained 
personnel.

3. Seat depth adjustment (optional)
Press and hold the second lever 
on the left side under the seat, 
then move the seat to the desired 
position and release the lever.

4. Forward seat inclination 
adjustment (optional)

To adjust seat inclination, use the 
lever located in the rear part under 
the seat, on the right side.

5. Backrest tilt force adjustment
To adjust backrest tilt force, use the 
knob at the end of the lever on the 
right side under the seat.

6. Armrest adjustment

• ARMRESTS WITH 
HEIGHT ADJUSTMENT: 
To adjust the height of the 
armrests, press the button on the 
outside of an armrest.

• 3D ARMRESTS (option): to adjust 
the height of the armrests, press 
the button on the outside of an 
armrest. To change the angle of 
armrest pad, rotate the pad to 
the inside or to the outside until 
you reach the desired position. To 

EN

adjust the depth of the armrest pad, 
move the pad forward or backward 
until you reach the desired position.

7. Lumbar support adjustment 
(optional)

To adjust the height of lumbar support, 
use the knob on the left / right side in 
the lower part of the backrest.

8. Headrest: fixed

9. Castors
Castors compliant with DIN EN 12 5 29 
– with a load-controlled braking 
mechanism. 
For soft floors: castors are in one 
colour across the entire surface.
For hard floors: a soft castor cover is in 
a different colour.

Cleaning
The upholstered parts should be 
cleaned with appropriate upholstery 
detergents. Plastic parts should be 
cleaned with commonly available, 
non-scratch cleaning agents.

Instructions for use
The chair must be used for its intended 
purpose and standards of safety must 
be observed. Do not stand on the 
chair or sit on the armrests, because 
improper use of the chair poses a 
danger to the user and may lead to 
an accident.

TO SIMPLIFY THE HANDLING OF BELITE, 
WE HAVE CREATED A BRIEF SUMMARY OF ITS FUNCTIONS FOR YOU. 
NOTE! YOU SHOULD MAKE ALL THE ADJUSTMENTS WHILE SITTING.



1. Blokada mechanizmu /  
Regulacja kąta odchylenia 
oparcia

Dźwignię znajdującą się z lewej 
strony pod siedziskiem pociągnij 
w dół, aby zwolnić mechanizm 
synchroniczny dla osiągnięcia efektu 
dynamicznego siedzenia. Pociągnij 
tę samą dźwignię do góry, aby 
zablokować oparcie w wybranej 
pozycji.

2. Regulacja wysokości siedziska
W celu płynnej regulacji wysokości 
siedziska, pociągnij do góry 
dźwignię znajdującą się po prawej 
stronie pod siedziskiem.
Uwaga! Montaż i serwisowanie 
podnośników pneumatycznych 
może przeprowadzić jedynie 
przeszkolony personel.

3. Regulacja głębokości siedziska 
(opcja)

Naciśnij i przytrzymaj drugą 
dźwignię znajdującą się po lewej 
stronie pod siedziskiem, a następnie 
przesuń siedzisko do pożądanej 
pozycji i zwolnij dźwignię.

4. Regulacja pochylenia siedziska 
do przodu (opcja)

W celu wyregulowania kąta 
pochylenia siedziska, użyj dźwigni 
znajdującej się w tylnej części 
z prawej strony pod siedziskiem.

5. Regulacja siły odchylenia oparcia
W celu wyregulowania kąta 
pochylenia siedziska, użyj dźwigni 
znajdującej się w tylnej części 
z prawej strony pod siedziskiem.

6. Regulacja podłokietników

• PODŁOKIETNIKI 
Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI: 
W celu regulacji wysokości 
podłokietników, naciśnij przycisk 

PL

na zewnątrz podłokietnika.

• PODŁOKIETNIKI 3-D (opcja): W celu 
regulacji wysokości podłokietników, 
naciśnij przycisk na zewnątrz 
podłokietnika. W celu zmiany kąta 
położenia nakładki podłokietnika, 
obróć nakładkę do wewnątrz lub na 
zewnątrz do pożądanej pozycji. 
W celu regulacji głębokości 
położenia nakładki podłokietnika, 
przesuń nakładkę w przód lub w tył 
do pożądanej pozycji. 

7. Regulacja podparcia lędźwi (opcja)
W celu regulacji wysokości podparcia 
lędźwi użyj pokrętła po lewej / prawej 
stronie w dolnej części oparcia.

8. Zagłówek: stały

9. Kółka
Kółka zgodne z DIN EN 12 5 29 
– z mechanizmem automatycznego 
hamowania bez obciążenia. 
Do miękkich powierzchni: kółka 
jednokolorowe na całej powierzchni.
Do twardych powierzchni: miękka 
osłona kółka innego koloru.

Czyszczenie
Tapicerka może być czyszczona 
odpowiednimi detergentami do 
tapicerki dostępnymi w sprzedaży. 
Części z tworzyw sztucznych należy 
czyścić przy pomocy ogólnie 
dostępnych, nierysujących środków 
czystości.

Zalecenia dotyczące użytkowania
Krzesło należy używać zgodnie z jego 
przeznaczeniem, przestrzegając zasad 
bezpieczeństwa. Nie należy stawać na 
krześle lub siadać na podłokietnikach, 
gdyż niewłaściwe użytkowanie krzesła 
stanowi zagrożenie dla użytkownika 
i grozi wypadkiem.

W CELU UŁATWIENIA OBSŁUGI BELITE, 
PRZYGOTOWALIŚMY KRÓTKIE OMÓWIENIE DOSTĘPNYCH FUNKCJI.
UWAGA! WSZYSTKIE REGULACJE KRZESŁA NALEŻY WYKONYWAĆ Z POZYCJI SIEDZĄCEJ.
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