
 

 

 

 

 

 

Instrukcja użytkowania krzesła Dragonfly 

1. Regulacja wysokości siedziska większego 

- użyj dźwigni pod siedziskiem większym 

- przyciśnij rękojeść regulacji do góry i 
podnieś lub opuść siedzisko wykorzystując 
swój ciężar 

 

2. Regulacja wysokości siedziska mniejszego 

- wysokość regulujemy za pomocą 
trzpienia ustalającego (zaznaczony na 
zdjęciu białym prostokątem) 

 

- odkręć 2 pokrętła blokujące i odciągnij 
trzpień ustalający 

 

- na zdjęciu obok przedstawiono trzpień 
ustalający w pozycji odciągniętej, w której 
można regulować wysokość 

 

- trzymając mniejsze siedzisko ustal 
odpowiednią dla siebie wysokość 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Po ustaleniu wysokości zablokuj siedzisko: 

- zakręć dwa pokrętła 

- bolec trzpienia ustalającego powinien 
wejść w otwór profilu siedziska 
mniejszego, blokując je przed opadnięciem 

- zablokuj trzpień ustalający, przekręcając 
nim w jedną stronę (zaznaczony na zdjęciu 
w pozycji zablokowanej) 

 W przypadku nie zablokowania 
trzpienia może dojść do nagłego 
opuszczenia się siedziska mniejszego w 
trakcie użytkowania krzesła. 

 

 
3. Zmiana ułożenia siedziska mniejszego:  

 
- odkręć pokrętła blokujące i odciągnij trzpień, 
- wyjmij mniejsze siedzisko i przekręć je o 90°, tak aby szew obicia siedziska i otwory w 
kwadratowym profilu metalowym były po Twojej prawej stronie a następnie zamontuj w 
podstawie, zwracając uwagę, aby trzpień ustalający został prawidłowo zablokowany. Takie 
ułożenie pozwoli na wygodniejszy siad „po japońsku”. 
 

4. Uwagi bezpieczeństwa:  
 

- pamiętaj, aby nie pochylać się do tyłu w trakcie użytkowania krzesła, ponieważ może 
to spowodować upadek i wywrócenie krzesła, 
- osoby z dysfunkcją w obrębie kręgosłupa czy dolnej części ciała (miednica, biodra, 
kończyny dolne), powinny upewnić się, że mogą siedzieć w pozycjach tzw. „niskich” 
(wskazana jest konsultacja z fizjoterapeutą/ortopedą), 
- jeśli jesteś osobą mało aktywną fizycznie, pozwól sobie na powolne przejście z normalnego 
krzesła na krzesło Dragonfly. Podaruj ciału trochę czasu na wzmocnienie i rozluźnienie, 
- w każdej chwili możesz opuścić nogi na podłogę, żeby trochę odpoczęły; siedzenie na 
większym siedzisku z nogami opuszczonymi na ziemię jest również możliwe 
- podczas regulacji wysokości mniejszego siedziska trzpień ustalający oraz pokrętła muszą 
być prawidłowo zamontowane, w przeciwnym razie mniejsze siedzisko może samoistnie 
opuścić się w trakcie użytkowania, 
- krzesło posiada solidne metalowe mocowania, należy zwrócić uwagę, aby w trakcie 
montażu nie spowodowały uderzenia, zranienia, lub innej szkody. 
 

 

 


