Duette® Color on Demand Shade
met herlaadbare Simplicity motor
Top Down / Bottom Up

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.

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
>=
215 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 eindmontagesteunen.

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.
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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.
Voor producten smaller dan 915 mm zijn afstandsblokjes noodzakelijk.

Afstandsblokjes (optie)
Elk afstandsblokje verplaatst montagesteunen ca. 1 cm van het montageoppervlak.
 Gebruik twee bevestigingsschroeven. 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.

Stap 2. Koppel afstandsbediening en Duette® Shade
De zender heeft meerdere kanalen. Bepaal eerst welke producten op welk kanaal ingesteld dienen te worden. Alle
geprogrammeerde producten werken tegelijk in de stand “alle kanalen”.

Set (zwarte knop)
1.
2.

Kies het gewenste kanaal met de kanaal-keuzetoetsen.
Activeer de TopDown/BottomUp functie door gelijktijdig de railkeuze en neer knoppen
in te drukken, tot de railkeuze aan de linkerzijde wordt weergegeven.
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Rail & Kanaalweergave
op / omhoog
stop / favoriet
neer / omlaag
rail keuze
kanaal +
3.
4.
5.

6.

Kies met de rail keuzeknop rail 1
Druk op de “set” toets van de rechter motor, op de bovenzijde van de motor, tot de Duette®
Shade gaat piepen. De motor zal 4 korte en 5 lange piepjes laten horen.
Druk na de korte, maar voor de laatste lange piep op de “confirm” toets, op de achterzijde van
de afstandsbediening, tot de Duette® Shade bevestigt met drie korte piepen. De motor is nu
gekoppeld aan de zender.
Herhaal stappen 1 t/m 4 voor de eventueel overige kanalen.

Confirm Limit

Ontkoppelen afstandsbediening en Duette®
Een Duette® Shade ontkoppelen gebeurt door het indrukken van de “confirm” toets op de afstandsbediening. Houdt de
toets vast, de motor gaat piepen (4x, pauze, 4x, pauze 8x). Laat de toets los zodra de motor stopt met piepen.

Stap 3. 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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Bediening
Kies het gewenste kanaal met de kanaaltoetsen. De kanaal-indicatie geeft aan welk kanaal actief
is.
Gebruik de railkiezer om aan te geven welke rail u wilt bedienen. 1 bedient de middenrail, 2 de
onderrail en 3 beide tegelijk. 3 kan tevens gebruikt worden voor een favoriete positie.
Met de “stop” toets stopt de Duette® Shade op elke gewenste positie.

Afstellen van de onder- en boven eindposities
De eindposities zijn in de fabriek ingesteld. Mochten correcties nodig zijn, volg dan de onderstaande procedure.
LET OP: Als de fabrieksinstellingen gewist worden moeten de onder- en bovengrenzen beide opnieuw ingesteld
worden.
Kies het juiste kanaal voor het product dat afgesteld moet worden. Indien meerdere producten
op dit kanaal gekoppeld zijn, dan moeten deze eerst ontkoppeld worden.
Gebruik de rail keuzetoets en kies rail 1.
Houd de “limit” toets ingedrukt tot de Duette® Shade 4x piept. Druk de “op” toets zodat de
middenrail naar boven gaat. “stop” voor de rail helemaal boven is. Met de “op” en “neer”
toetsen wordt de rail nauwkeurig afgesteld.
Kies met de rail keuze rail 2.
Breng nu de onderrail op dezelfde wijze in de bovenste positie, zodat het pakket net samengedrukt zit.
Druk nu op de “Confirm” toets tot de motor éénmaal piept, om de boven positie te bevestigen.
Gebruik de “neer” toets om de Duette® Shade te laten zakken. “Stop” zodra hij in de buurt van de
gewenste positie komt. Gebruik “op” en “neer” voor nauwkeurige afstelling. Houd de “confirm” toets
ingedrukt tot de Duette® Shade bevestigt met een piep. Hiermee is de ondergrens vastgelegd.

confirm / limit

Instellen en gebruik van een voorkeurspositie
Gebruik de rail kiezer, “op” en “neer” knoppen om naar de gewenste voorkeurspositie te gaan. Ga met de railkeuze
naar 3 en druk en houd de “limit” èn “op” toetsen ingedrukt totdat de Duette® Shade piept.
Kies met de railkeuze nummer 3. Ga naar de voorkeurspositie door op de “stop/favoriet” knop te drukken. De Duette®
Shade moet minstens 3 seconden stil staan voordat de knop ingedrukt wordt.
Wis een voorkeurspositie door “limit” en “op” toetsen in te drukken tot de Duette® Shade piept, maar dan met de
Duette® Shade in de bovenste positie.
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Laden van de accu
Zodra de Duette® Shade langzamer loopt dan gebruikelijk, of alleen maar piept bij bediening, dan is
het tijd de accu op te laden.
Plug de 8,4V lader in de aansluiting aan de achterzijde aan de linkerzijde.
Steek de lader in een 220V contactdoos. Een rood lampje geeft aan dat de accu geladen wordt. Ga
minstens een uur door met laden, nadat het licht op de lader groen geworden is, om de accu volledig
laden.
Een volledige laadcyclus kan 4 – 6 uur duren.

Batterij van de afstandsbediening vervangen
Open de schuif aan de onderzijde. Gebruik uw nagel in de uitsparing aan de achterzijde. Open de schuif terwijl de
afstandsbediening met de knoppen naar boven is, om te voorkomen dat de batterij valt.
Plaats een nieuwe batterij (CR2430) in de schuif met de tekst naar boven (+) en plaats de schuif terug.

Uitlijnen van de bewegende rail (indien nodig)
Bij Duette® Shade met Simplicity bediening bestaat een eenvoudig
uitlijnsysteem voor de 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 onderrail omhoog of omlaag te stellen. De
stelschroef zit aan de onderzijde van de onderrail. Een kwartslag 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
verstrengeling 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® Shade op en schroef de fixeersteunen vast. Buig de steunen lichtjes naar
buiten om de fixeerpennen in de eindkapjes te plaatsen.
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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.

Probleemoplossing
Probleem
De motor werkt niet, of loopt
langzaam
De motor blijft in één richting
doorlopen
Het indicatielampje op de
afstandsbediening licht niet op of
het bereik wordt kleiner

Oplossing
Laad de accu
De eindinstelling is mislukt en
moet opnieuw ingesteld worden
Vervang de batterij in de
afstandsbediening (CR2430)
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