Duette® Color on Demand Shade
met eindloos koord

Installatie instructies
Sunway producten vormen de perfecte combinatie tussen functionaliteit en esthetiek. De
unieke Duette® Color on Demand Shade is ontworpen voor een jarenlange betrouwbare
werking bij juiste installatie.
Neem a.u.b. een paar minuten en lees deze instructies voor installatie.
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Voor installatie van de Duette® Color on Demand Shade moet deze
uit de verpakking gehaald worden
Enkele eenvoudige gereedschappen zijn nodig:





Meetband
Waterpas
Boor/schroefmachine of schroevendraaier
¼ “zeskant dopsleutel en/of Philips kruiskopschroevendraaier.

Extra bevestigingsmaterialen, anders dan met de Duette® Color on Demand Shade meegeleverd, kunnen nodig
zijn, afhankelijk van de ondergrond. Voor gipsboard en pleisterwerk zijn holle wandpluggen of ankers nodig.
Voor steen, tegels of beton zijn andere speciale pluggen en boren nodig. Vergeet niet in hout altijd gaten voor
te boren, om splijten van het hout te voorkomen.

Montagesteunen

Zeskant schroef

Voorsprongsteun

Afstandsblokje

Fixeersteun

De producten worden met het juiste aantal bevestigingssteunen geleverd.
Product Breedte
<=
100 cm
100 cm
>=
180 cm
180 cm
>=
244 cm
215 cm
>

aantal steunen
2
3
4
5

Stap 1. Installeer de montagesteunen
Opmerking: Meet en markeer alle montagesteun posities voor installatie
 De montagesteun plaatsing is voor in de dag en op de dag gelijk.
 De bovenrail moet waterpas hangen om goede werking te waarborgen.
 Meet 7,5 cm vanuit de uiteinden van de bovenrail en markeer de montagesteun posities op het
montageoppervlak.
 Verdeel extra montagesteunen gelijkmatig tussen de twee eind montagesteunen.
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In de dag montage






Lijn de montagesteunen uit aan de bovenzijde van het raamkozijn
en monteer ze met twee schroeven per steun.
De minimale installatiediepte voor in de dag is 2,5 cm.
Een minimum van 5,7 cm is nodig om de Duette® Color on Demand
Shade binnen het kozijn te laten vallen.
Corrigeer de positie van de montagesteunen zo, dat er geen
obstakels in de weg zitten, zoals raamgrendels of handgrepen.
Gebruik een waterpas om te controleren of de steunen vlak en uitgelijnd zijn.

Op de dag montage




Lijn de montagesteunen uit aan de voorzijde van het montageoppervlak.
Monteer ze met twee schroeven per steun.
De minimale installatiehoogte voor op de dag montage is 2,5 cm.
Gebruik een waterpas om te controleren of de steunen vlak en uitgelijnd
zijn.

Afstandblokjes (optie)
Elk afstandblokje verplaatst montagesteunen ca. 1 cm van het montageoppervlak.
 Gebruik twee bevestigingschroeven. De schroeven moeten lang genoeg
zijn, zodat de montagesteun stevig genoeg op het montageoppervlak zit.

Voorsprongsteunen (optie)
Voorsprongsteunen verplaatsen de montagesteunen tot maximaal 6 cm van het montageoppervlak. Dit geeft
extra ruimte voor obstakels zoals raamgrendels en handgrepen.
 Gebruik een waterpas om te controleren of de voorsprongsteunen vlak en uitgelijnd zijn en schroef ze
met twee schroeven vast.
 Bevestig de montagesteunen aan de onderzijde van de voorsprongsteunen met behulp van de
meegeleverde bouten en moeren.

Zijwaartse montage
Als gebruikelijke montage niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij gebogen ramen, kan
zijwaartse montage toegepast worden.
 Bevestig de voorsprongsteunen op een oppervlak van tenminste 5 cm,
zoals aangegeven.
 Bevestig de montagesteunen aan de voorsprongsteunen met behulp
van de meegeleverde bouten en moeren.
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Stap 2. Installeer de Duette® Shade
Laat eerst de onderlat en eventueel tussenrail ca. 2,5 cm zakken.
Dit voorkomt dat de stof tussen de steunen klem komt te zitten.
Plaats de bovenrail aan de voorzijde op de bovenste haak van de
steun.
Druk, terwijl de stof uit de weg gehouden wordt, de bovenrail naar
boven en in de richting van het raam, totdat de rand aan de
achterzijde van de bovenrail in de steun klikt.
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Kindveiligheid
WAARSCHUWING
Eenvoudige en veilige bediening
Opgroeiende kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. En dat betekent dat gewone
huishoudelijke zaken, zoals uw raambekleding, opeens een potentieel gevaar kunnen vormen. Bij
SUNWAY® beschouwen we kind veiligheid als onze hoogste prioriteit. Het veiliger maken van onze
raambekleding voor huishoudens met kleuters en jonge kinderen vormt daarom een integraal onderdeel
van onze ontwerpfilosofie. SUNWAY® raamdecoratie voldoet altijd aan de minimum vereisten, zoals
voorgeschreven door de Europese norm EN 13120. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend nieuwe en
kindvriendelijke raambekleding die uw interieur verfraait en het gebruikscomfort verhoogt.

Advies kind veiligheid
SUNWAY® wil kopers en gebruikers van raambekleding bewust maken van de risico’s die loshangende
koorden en kettingen voor jonge kinderen kunnen vormen. Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de
lus van trekkoorden, kettingen en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze
kettingen en koorden om hun hals wikkelen.
De volgende richtlijnen dienen daarom altijd in acht te worden genomen:
Laat jonge kinderen niet zonder toezicht in een potentieel onveilige omgeving spelen.
Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de ketting en koorden buiten het bereik van jonge
kinderen. Kies, in een omgeving met kinderen, bij voorkeur voor een koord- of kettingloze
bedieningsoptie.
Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van ramen en raambekleding, zodat kinderen hier
niet bij kunnen.
Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kind veiligheid overeenkomstig de installatie
instructies om ieder risico te voorkomen.

Bediening
Bedien de Duette® Shade door aan één kant van het koord te trekken. Het voorste koord trekt de Duette®
Shade omhoog, het achterste koord laat de Duette® Shade zakken.
Bij Top-Down / Bottom-Up producten bedient het linkerkoord de onderlat en het rechterkoord de tussenrail. Til
de onderlat niet met de hand omhoog.
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Uitlijnen van de bewegende rail (indien nodig)
Bij Duette® Shade met eindloos koord bestaat een
eenvoudig uitlijnsysteem voor de midden- en
onderrail. Het is bedoeld voor correcties kleiner dan
2,5 cm.
Gebruik een platte schroevendraaier of een munt om
de stelschroef te draaien om de betreffende zijde van
de midden- of onderrail omhoog of omlaag te stellen.
De stelschroef zit aan de bovenzijde van de tussenrail
en aan de onderzijde van de onderrail. Een kwart slag
zal de rail ca. 6 mm omhoog of omlaag stellen.
Te ver draaien van de schroef (meer dan 2,5 cm van
de fabrieksinstelling) kan verstrengelling van de
koorden tot gevolg hebben. De schroef moet licht te
verdraaien zijn (forceer niet).

Fixeer steunen (optioneel)
De Fixeersteunen worden met de meegeleverde schroeven gemonteerd.
Plaats de pennen van beide fixeersteunen in de gaten in de onderlat zodra deze
tot de juiste hoogte gezakt is. Markeer de schroefgaten. Zorg ervoor dat de
pennen waterpas en uitgelijnd zijn.
Trek de Duette® op en schroef de fixeersteunen vast. Buig de steunen lichtjes
naar buiten om de fixeer pennen in de eindkapjes te plaatsen.

Duette® Shade demonteren
Om de Duette® Shade te demonteren plaatst u een platte schroevendraaier tussen
de bovenrail en de onderkant van de montagesteun. Beweeg de schroevendraaier
voorzichtig zodat de steun los komt van de rail. Zorg ervoor dat de lak van de
bovenrail niet beschadigt. Ondersteun de Duette® Shade om te voorkomen dat
deze valt.

Onderhoud en reiniging
De stof is eenvoudig te onderhouden. Geadviseerd wordt de Duette® Shade regelmatig met een plumeau af te
stoffen. De meeste vlekken kunnen gedept worden met een spons en milde zeep. Voordat een sterker middel
gebruikt wordt, moet dat eerst op een onzichtbare plaats getest worden.
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