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Voorbereiding
                                                          

• Open de verpakking. De Odysee® Shade hangt met bundelbandjes aan kartonnen 
houders. Knip de bundelbandjes met een schaar door, gebruik GEEN mes. Open de 
bovenzijde van de kartonnen houders en haal de Odysee® Shade uit de doos. 

• Haal de steunen van de bovenbak. Gebruik een met doek beklede/omwikkelde platte 
schroevendraaier. Duw de voorzijde van de montagesteun naar boven om de voorzijde van 
de bovenbak uit de steun te ontgrendelen. Kantel de bovenbak naar beneden en uit de 
montagesteun.

• Verwijder de stukjes schildertape die op de bovenbak en eindkappen geplakt zitten.

Montagematerialen

Montagesteun 
met zeskant schroef

Voorsprongsteun
(optie)

Vulblokje (optie)              Fixeerbeugel (optie) Montagesteun(en) voor                                                                                                                       
Koordspanner

5 cm 5 cmGelijke verdeling Gelijke verdeling

Aantal steunen

Odysee® Shade breedte (mm) Aantal steunen 
 510 mm - 965 mm 2
 966 mm - 1829 mm 3
 1830 mm - 2500 mm  4

Bevestigen van de steunen   

• Bevestig 2 montagesteunen op 5 cm 
vanaf het uiteinde van de bovenbak, en 
verdeel de eventuele overige steunen 
over de breedte van het product

• Houd bij het plaatsen van de 
montagesteunen rekening met 
obstructies als handgrepen en dergelijke.

• Monteer de steunen met de vlakke zijde 
boven.
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In de dag montage

• Lijn de bovenzijde van de steunen uit met de binnenzijde van het kozijn en bevestig elke 
steun met 2 schroeven.

• De minimale installatiediepte voor in de dag montage is 3 cm.
• Een minimale installatiediepte van 6,7 cm is nodig voor een volledige inbouw van de 

Odysee® Shade.

Op de dag montage

• Lijn de montagesteunen uit aan de binnenzijde van de markering op het 
montageoppervlak en bevestig de achterzijde van elke steun met 2 schroeven.

• De minimaal benodigde montagehoogte voor op de dag montage is 2,5 cm.

Opvulblokjes (optie) 

• Om enige afstand van de wand te creëren kunnen opvulblokjes worden gebruikt. Elk 
opvulblokje plaatst de montagesteun 1,25 cm van het montage oppervlak. Gebruik 
maximaal 3 opvulblokjes per steun.

• Monteer de opvulblokjes met de gesloten zijde naar het montage oppervlak.
• Gebruik 2 schroeven die lang genoeg zijn zodat de steun stevig vast zit.

Voorsprongsteunen (optie) 

• Voorsprongsteunen verplaatsen de Odysee® Shade tot 7,5 cm van het montage 
oppervlak af. Dit zorgt voor extra ruimte voor eventuele obstructies zoals: raamhendels of 
handgrepen. 

• Gebruik een waterpas om te zorgen dat de voorsprongsteunen recht worden uitgelijnd en 
bevestig elke voorsprongsteun met 2 schroeven.

• Bevestig de montagesteunen aan de onderzijde van de voorsprongsteunen met behulp 
van de meegeleverde bouten en moeren.

5 cm

Voorzijde steun

Voorzijde steun

Voorzijde steun

Voorzijde steun

Voorsprongsteun

Min. 3 cm
Min. 6,7 cm volledige inbouw

Minimaal 2,5 cm

Afstandblokjes
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Monteren van de Odysee® Shade

•  Plaats de bovenbak onder een 
hoek, zodat de achterste haak van 
de montagesteun in de groef aan de 
achterzijde van de bovenbak haakt.

• Kantel de bovenbak naar boven, en click 
de bovenbak in de steun.

Monteren van de koordspanner

• De Odysee® Shade wordt standaard geleverd met een koordspanner in de kleur van 
de gekozen hardware. Deze koordspanner is voorzien van een veer en kan door middel 
van een transparante steun op het kozijn gemonteerd worden, zodat het koord altijd op 
spanning staat en kinderen hier niet in verstrikt kunnen raken.

• Monteer de koordspanner volgens bijgeleverde montageinstructie

Bedienen van de Odysee® Shade met eindlooskoord bediening

• Trek aan de voorzijde van het eindloos koord om de Odysee® Shade omhoog te trekken.
• Door aan de voorzijde van het eindloos koord te trekken vouwen de cellen zich uit            

(dit kan op elke gewenste hoogte).
• Trek aan de achterzijde van het eindloos koord om de Odysee® Shade te laten zakken.
• Door aan de achterzijde van het eindloos koord  te trekken vouwen de cellen zich in         

(dit kan op elke gewenste hoogte).
• Tip: Indien de cellen niet gelijkmatig openen en sluiten, beweeg snel en kort de voor- en 

achterzijde van het eindloos koord op en neer.

Fixeerbeugels (optioneel)

• Trek de Odysee® Shade geheel naar beneden met de cellen uitgevouwen en plaats de 
pennen van de fixeerbeugels in de eindkappen van de onderlat.

• Positioneer de pen aan de BOVENZIJDE van de gleuf en markeer de gaten van de 
fixeerbeugels.

• Controleer of de fixeerbeugels waterpas en uitgelijnd zijn. Bevestig de fixeerbeugel met 2 
schroeven.

Demonteren van de Odysee®  Shade

 
• Gebruik een met doek beklede/omwikkelde platte schroevendraaier en druk de bovenbak 

omhoog om de voorzijde van de bak te ontgrendelen.
• Kantel de bovenbak naar beneden en uit de montagesteunen.

”Click”

Insteken van bovenbak Vergrendelen van bovenbak

OP NEER
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Onderhoud en reinigen

De Odysee® Shade is gemaakt van antistatisch, stofwerend materiaal dat vuil en stof afstoot. De onderstaande opties zijn mogelijk wanneer de 
Odysee® Shade gereinigd moet worden:

• Wij adviseren u de Odysee® Shade regelmatig af te stoffen met een plumeau..
• Eventuele vlekken kunnen worden behandeld met een schone en vochtige doek, al dan niet voorzien van een mild reinigingsmiddel zonder 

alcohol. Hiervoor kan bijvoorbeeld een sopje met een niet-synthetisch fijnwasmiddel (max 30º) gebruikt worden. Wrijf NIET, maar maak 
de vlek schoon door voorzichtig te deppen. Laat de stof vervolgens uit zichzelf drogen met de Odysee® cellen in volledig uitgevouwen 
(zichtdichte) toestand.

• Door lucht door de cellen te blazen kunnen vuil en insecten worden verwijderd. Doe dit voorzichtig met perslucht of met bijvoorbeeld een 
haardroger op de KOUD stand.

• De Odysee® Shades kunnen ook ultrasoon gereinigd worden. Let op! De bovenbak mag niet in contact met water komen. Ga hiervoor naar 
een specialist. Wij kunnen niet instaan voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal of de geleverde diensten van deze (onafhankelijke) 
specialist.

Kindveiligheid WAARSCHUWING

Bij de SUNWAY® Odysee® Shade met eindloos koordbediening wordt altijd een koordspanner meegeleverd. De koordspanner is voorzien van een 
veer en dient door middel van een transparante steun op of in het kozijn gemonteerd te worden. Zorg ervoor dat het koord altijd op spanning staat. 
Kinderen kunnen zichzelf verstikken als de koordspanner niet wordt geïnstalleerd. Installeer deze koordspanner altijd om de koorden buiten het 
bereik van kinderen te houden. Monteer de koordspanner volgens bijgeleverde montage-instructie.   
                    

Probleem - Oplossing

Probleem  Oplossing

Een of meerdere cellen zijn naar binnen gevouwen (ingevallen).  Gebruik uw vinger om de cel naar buiten te duwen. 

Holle cellen Duw de holle cellen met de vinger naar buiten

De Odysee® Shade is volledig naar beneden, maar de cellen  Als de cellen niet gelijkmatig openen en sluiten, “schud” de 
hangen niet gelijk. koordlus door afwisselend aan de voor en achterzijde van de
 koordlus te trekken.
De motor werkt niet 1. Controleer of de motor en de batterijen en/of adapter correct 
 aangesloten zijn
 2. Controleer of de batterijen vol zijn en/of de adapter in een 
 wandcontactdoos zit.
De motor blijft één kant op lopen Het instellen van de boven- en onderpositie is niet gelukt en deze moet 
 opnieuw ingesteld worden
De motor stopt of hapert tijdens het lopen Controleer of de batterij of adapter aansluitingen degelijk zijn.
Het indicatielampje op de afstandbediening licht niet op of het  Vervang de batterij in de afstandbediening (CR2032 lithium).
bereik wordt kleiner 
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Odysee® Shade met PowerTouch bediening

Optioneel kan de SUNWAY® Odysee® Shade geleverd zijn met de koordloze PowerTouch 
bediening. Dit is een batterij aangestuurde motor die wordt aangedreven door een extern 
batterypack van 12 Volt. 
De bediening gaat door middel van een witte kunststof stang met een druktoets bediening. 
De Odysee® Shade kan met de op- en neertoets eenvoudig bediend worden. Er is geen 
programmering noodzakelijk. 

Montage

Montage is gelijk aan montage van de Odysee® Shade met eindloos koordbediening.

• Montage van de batterypack  kan zowel tegen de wand als plafond. Indien er ruimte 
genoeg is kan de batterypack ook achter de bovenbak worden gemonteerd. Gebruik 
hiervoor de meegeleverde montageclips.

• De standaard lengte van de kabel aan de batterypack is ca. 25 cm. Optioneel is een 
verlengkabel van 122 cm leverbaar.

Aansluiten van de batterypack

• Verbind de stekkers van de motor en batterypack met elkaar en schroef de ring vast.

Bedienen van de PowerTouch druktoets

• Toets “neer” (pijl naar beneden ingedrukt houden): de Odysee® Shade zal naar beneden 
gaan en de cellen vouwen in.

• Toets “OP” (pijl naar boven ingedrukt houden): de Odysee® Shade zal naar boven gaan en 
de cellen vouwen uit.

• De PowerTouch bediening heeft geen eindstop, zodra de Odysee® Shade de eindpositie 
of bovenpositie heeft bereikt dient de druktoets te worden losgelaten. Indien de druktoets 
niet tijdig wordt losgelaten zal de Odysee® Shade in tegengestelde richting draaien wat 
een nadelig effect kan hebben op het functioneren van de PowerTouch bediening en de 
Odysee® Shade.
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Odysee® Shade met Simplicity Motor bediening

Optioneel kan de SUNWAY® Odysee® Shade geleverd zijn met de Simplicity 
motorbediening. Dit is een batterij aangestuurde motor met een ingebouwde radiografische 
ontvanger die wordt aangedreven door een extern batterypack van 12 Volt. De bediening gaat 
door middel van een 5-kanaals radio gestuurde (RF) afstandsbediening.  

De motor heeft een stapfunctie. Door de omhoog- of omlaagtoets korter dan twee seconden 
in te drukken beweegt de Odysee® Shade met een kleine stap open of dicht en is de 
licht doorlatendheid goed te regelen. Drukt u langer dan twee seconden op de omhoog- of 
omlaagtoets, dan gaat de Odysee® Shade met gewone snelheid naar de open of gesloten positie. 
Met de stoptoetskan de Odysee® Shade op elke gewenste positie stil gezet worden.

Montage

Montage is gelijk aan montage van de Odysee® Shade met eindloos koord / PowerTouch 
bediening.

Afstellen van de onder- en bovenpositie met de afstandsbediening

• De onder- en bovenpositie zijn door de fabriek ingesteld. Mocht het nodig zijn de posities 
te wijzigen, volg dan de onderstaande instructies.

• Gebruik de pijlen naar links en rechts om het kanaal van de gewenste Odysee® Shade te 
kiezen. Als slechts één van meerdere producten op het gekozen kanaal afgesteld moet 
worden, haal dan van de andere Odysee® Shade(s) de batterypack los.

  Handeling Resultaat
A. Onderpositie 1 Houdt de ‘L’ toets ingedrukt De motor gaat ‘stoten’
 2 Laat de toets los als het stoten stopt De motor is gereed voor de positie instelling
 3 Druk op de pijl naar beneden De motor gaat continu naar beneden
 4 Als de onderpositie bijna bereikt is, druk op De motor stopt
  de ‘stop’ knop (toets met vierkant)
 5 Toets de pijl naar boven of beneden voor De motor loopt stapsgewijs om de   
  precisie afstelling  onderpositie accuraat in te stellen
 6 Bevestig de instelling met de ‘C’ toets De motor stoot en de instelling is   
   opgeslagen

B. Bovenpositie 1 Druk op de pijl naar boven De motor gaat continu naar boven
 2 Als de bovenpositie bijna bereikt is,  De motor stopt
  druk op de ‘stop’ knop.
 3 Toets de pijl naar boven of beneden De motor loopt stapsgewijs om de   
  voor precisie afstelling  bovenpositie accuraat in te stellen
 4 Bevestig de instelling met de ‘C’ toets De motor stoot en de instelling is  
   opgeslagen

- 7 -

AchterzijdeVoorzijde



Aanvullende programmeer instructies

Vervang de originele handzender of voeg een handzender toe

1. Haal de Odysee® Shade los. Gebruik een met doek omkleedde platte schroevendraaier, 
druk de voorzijde van de montagesteun naar boven om de voorzijde van de bovenbak te 
ontgrendelen. Kantel de bovenbak naar beneden en uit de montagesteunen.

 
2. Druk de “Set” toets op de motor tot de motor één maal stoot. Laat de knop na de eerste 

stoot meteen los, dat zou niet langer dan 3 seconden mogen duren. 
Klik de bovenbak terug in de montagesteunen.

 

3. Herhaal deze stap voor alle Odysee® 
Shades die met één kanaal bediend gaan 
worden.

 
4. Kies het kanaal waarop je de Odysee® 

Shades wilt bedienen met de kanaal 
keuze toetsen.

5. Druk op de “Confirm” (bevestig) toets tot de Odysee® Shade(s) één maal op en neer gaan.

6. Herhaal stappen 1 tot 4 om de overige kanalen te programmeren. 
 Let op: het is niet mogelijk boven- en onderposities in te stellen met een secundaire 

zender. 

Voorzijde Odysee®

Set toets

Een Odysee® Shade van een afstandbediening of kanaal verwijderen en aan een ander kanaal  
of andere afstandbediening koppelen.

A. Ontkoppel de motor van de afstandbediening. 
Opmerking: deze stap verwijdert ook de onder- en bovenpositie.

1. Druk en houdt de “Set” toets vast. De motor zal een serie stoot bewegingen maken: (stoot, stoot/stoot).
2. Laat de “Set” toets los na de 4e set stoten. (1. stoot, stoot/stoot, 2. stoot, stoot/stoot, 3. stoot, stoot/stoot, 4. stoot, stoot/stoot). De 

originele zender of kanalen zijn niet meer verbonden.

B. Koppel de motor met de nieuwe zender of kanaal.
1. Volg de stappen voor het vervangen van de zender hierboven.
2. Stel de onder- en bovenposities in door het volgen van de instructies op pagina 7. “Afstellen van de onder- en bovenpositie met de 

afstandsbediening”.
 

Overijsselhaven 30
3433 PH  Nieuwegein
Telefoon 030-6083100
Email: sunway@sunway.nl
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