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Gebruikershandleiding



Pause relaxzetel
Comfortabel zitten in een designmeubel? Pause tilt de kunst van het relaxen tot een ongekende hoogte. Deze 

subliem ontworpen eenzit combineert een tijdloze kubistische vormgeving met een all-in-one relaxzetel. Ontdek dit 

heerlijke staaltje vakmanschap.

Minimalistische look

Bij Tuoi dragen we design hoog in het vaandel en zien 

we tegelijk toe op het ultieme zitcomfort. De strakke, 

tijdloze Pause speelt hier handig op in. Je bouwt deze 

relaxfauteuil met hoge rug makkelijk om tot een trendy 

clubzetel of maakt er een loungezetel van waarin je na 

een drukke dag helemaal tot rust komt.

Personaliseer je design relaxzetel met een bekleding 

in stof of (kunst)leder in een kleur naar wens. Hoe je 

hem ook naar je hand zet, met zijn elegante zwarte 

kruisvoet wordt Pause vast de blikvanger in je 

woonkamer.

Unieke functionaliteit

Slim weggewerkte accessoires en discrete functies 

maken Pause tot wat hij is: de ideale relaxzetel. Een 

extra lendenkussen voor meer steun, verwarming om 

je vermoeide rug te ontspannen of letterlijk een extra 

duwtje in je rug om recht te staan? Pause heeft het 

allemaal.

Met subtiele aanraakgevoelige knoppen bedien je 

moeiteloos dit designmeubel. Combineer Pause met 

een- of tweezit Enjoy en je huiskamer krijgt een 

instant upgrade

Defect of storingen?
Alle producten van Tuoi hebben een extreem lange levensduur, toch zijn defecten of stoornissen mogelijk. 

Hiervoor staan we je graag bij dankzij een snelle technische ondersteuning. We streven ernaar elke aanvraag te 

beantwoorden binnen 2 werkdagen.

Neem contact met de technische dienst van Tuoi op het nummer +32 51 48 92 58 of via mail@tuoi.be.



Een correct gebruik van de relaxzetel
Deze instructies zijn bedoeld voor de veiligheid en het comfort van iedereen die deze relaxzetel gebruikt. Volg deze 

nauwgezet op.

 ▪ De Pause relaxzetel is geen medisch hulpmiddel.

 ▪ De Pause relaxzetel is ontworpen voor slechts 

één persoon. De maximale werkbelasting 

bedraagt 150 kg.

 ▪ De been- en rugsteun is geen zitgedeelte, zitten 

op deze gedeeltes kan de mechaniek beschadigen.

 ▪  Laat voldoende ruimte rondom de relaxzetel 

voordat je de beensteun uitvouwt 

en/of de rugleuning achterover leunt.

 ▪ Zorg bij het verlaten van de relaxzetel dat er 

voldoenderuimte is onder de beensteun, de 

rugsteun rechtop staat en de beensteun volledig 

is ingetrokken.

 ▪ Voer steeds een tegengestelde beweging uit 

in geval van klemming van lichaamsdelen, 

voedingskabel of andere voorwerpen tussen de 

bewegende onderdelen van de relaxzetel.

 ▪  Niet geschikt voor buitengebruik.

 ▪  Het maximale geluidsniveau van de relax bedraagt  

70 decibel. 

 ▪  Enkel opgeleid personeel mag het onderhoud en 

herstelling uitvoeren op de verstelmechaniek.
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 Voorkant

Beensteun naar boven uitvouwen

MODEL POW3 — Traploze bediening rug- en beensteun met powerlift opstaphulp

Beensteun naar boven uitvouwen

 Voorkant

Bediening aan binnenzijde

Rug naar achter kantelen

Beensteun inklappen

Rug naar voor kantelen

 Achterkant 

Bediening aan buitenzijde (optioneel)

 Achterkant  Voorkant 

MODEL EL 2 — Traploze bediening rug- en beensteun

 Achterkant  Voorkant 

Activeer de opstaphulp 

Keer terug naar de nulstand

Verstelmechaniek

Bediening aan binnenzijde

Rug naar achter kantelen

Beensteun inklappen

Rug naar voor kantelen

 Achterkant 

Bediening aan buitenzijde (optioneel)

 Achterkant  Voorkant 



OPGEPAST! 

Zorg ervoor dat de relaxzetel niet onder of boven voorwerpen, muren of andere obstructies staat om 

obstructie en schade aan de relaxzetel te voorkomen.

OPGEPAST! 

Zorg ervoor dat de relaxzetel voldoende vrije ruimte heeft rondom zodat deze bij het bewegen niet 

beschadigt kan geraken en geen schade kan aanrichten aan de directe omgeving.

OPGEPAST! 

Plaats geen ledematen tussen de rug en de zijpanden bij het wijzigen van de positie van de rug. 



OPGEPAST! 

Zorg ervoor dat de voedingskabel niet geklemd wordt onder de metalen stervoet of andere 

voorwerpen in de omgeving van de relaxzetel!

Hou de rug met beide handen vast om deze met een 

draaiende beweging open en toe te vouwen.

OPEN EN TOE VOUWEN VAN DE RUG

AANSLUITEN OP HET NET / OPLADEN VAN DE BATTERIJ

Elektrische versie met voedingskabel

Sluit de voedingskabel met de adapter aan op 

de uitstekende fiche aan de achterzijde, centraal 

onderaan de relaxzetel.

Elektrische versie met geïntegreerde batterij

Waneer de geïntegreerde batterij bijna leeg is, zal 

het verstellen van de relaxzetel trager verlopen. 

Voorzie de geïntegreerde batterij van stroom via de 

voedingskabel om op te laden.

Bij de Pause relaxzetel met geïntegreerde batterij 

wordt de voedingskabel met adapter aangesloten aan 

de fiche aan de achterzijde, onderaan rechts van de 

relaxzetel.
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Indicatie LED, bij het inschakelen van de 

verwarming begint deze LED helder te branden

Aan-/ uitzetten van de verwarming

Verwarmingsstand 1 -  de LED knippert bij activatie

Verwarmingsstand 2 - de LED knippert bij activatie

Geïntegreerde verwarming
De Pause relaxzetel kan optioneel voorzien worden van geïntegreerde verwarming. Vouw hiervoor de rug open van de 

relaxzetel en de geïntegreerde verwarming bevindt zich in de onderrug. Maak gebruik van de afstandsbediening om 

de verwarming aan of uit te schakelen en de intensiteit te kiezen. De verwarming schakelt zichzelf automatisch uit na 

anderhalf uur werking.

Verwarmingsstand 3 - de LED knippert bij activatie

OPGEPAST! 

 ▪ Laat de verwarming nooit aan staan wanneer er geen persoon in de relaxzetel zit.

 ▪ Let op dat de verwarming niet per ongeluk wordt ingeschakeld.

 ▪ De verwarming mag enkel gebruikt worden met opengevouwen rug, zoals hierboven weergegeven 

in de illustratie, en mag dus niet gebruikt worden wanneer de rug naar benden is gevouwen.

 ▪ Wanneer de verwarming geactiveerd is mag de zetel niet overdekt worden met kussens, dekens of 

andere voorwerpen.
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Tuoi dienst na verkoop

+32 51 48 92 58 — mail@tuoi.be

Deefakkerstraat 2, B-8770 Ingelmunster


