Cortina celular manual Serena

Se a largura da cortina for maior que
182,88 cm (72 pol), será preciso instalar
um terceiro ( 3 ) e um quarto suporte ( 4 )
(incluídos). Instale um terço de cada um
destes para dentro, a partir dos suportes
externos.

Português

Manual de instalação (leia antes de instalar)

Passo 1: revise os componentes inclusos
Antes de começar, abra a caixa
e certiﬁque-se de que você possui
todas as partes necessárias: a cortina,
os suportes de montagem e os parafusos.
Certiﬁque-se, também, de que possui
todas as ferramentas e fontes de
alimentação necessárias.

Incluído:

Você também irá precisar de uma furadeira
sem ﬁo, uma broca de 3/32 polegadas, uma
broca Phillips n°. 2 e uma chave de fenda,
um lápis, uma ﬁta métrica.

Ferramentas necessárias:
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Suportes
de instalação
Cortina celular

Parafusos
de instalação
Phillips n° 6
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Visão superior de cortina com largura maior
que 182,88 centimetres (72 polegadas)

Centralize o suporte na linha de
centro e alinhe-o com a borda frontal
da moldura da janela. Marque os
locais dos furos e então pré-perfure
os mesmos para inserir os parafusos.
(repita o processo para todos os
suportes).

Opção B: Montagem externa sobre a moldura
B.1

B.2

Broca de 3/32
polegadas
Fita métrica

A.4

Broca Philips nº 2
Furadeira
Lápis

Chave de fenda Philips
nº 2

Instale os suportes de montagem
utilizando os parafusos fornecidos.
Utilizando a furadeira sem ﬁo,
introduza cada parafuso nos furos
feitos no topo do suporte.

Se a largura da cortina for maior que
182,88 cm (72 pol) de largura, você
precisará instalar um terceiro ( 3 ) e um
quarto suporte ( 4 ) (incluídos). Instale
um terço de cada um destes para
dentro, a partir dos suportes externos.

Vista lateral
A.5
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Importante:
Certiﬁque-se de que você está inserindo os parafusos em pinos de madeira.
Se não estiver montando os suportes em pinos de madeira, você precisará utilizar
ﬁxadores apropriados para a superfície de montagem (não incluídos).
Certiﬁque-se de que os suportes estão alinhados uns aos outros. (caso não estejam,
a cortina poderá não encaixar-se corretamente nos suportes).

Opção A: montagem interna
A.1

A.2

Instale a cortina nos suportes.
Segurando a cortina com ambas
as mãos, vire a parte superior da
cortina levemente em direção à janela
e enganche a borda frontal nos
suportes. Em seguida, vire a cortina
com cuidado para baixo e pressione
a parte inferior do trilho até que ouça
um clique de encaixe.

Enganche a borda
frontal

Pressione a cortina
B.3

Clique

Vista lateral

B.4

Importante:
certiﬁque-se de que nenhuma célula
de tecido ﬁcou presa nos suportes.

Segure a cortina até a janela para certiﬁcar-se de que ela
possui o tamanho correto.

5,08 cm
(2 pol)

Marque a linha de centro para os dois
suportes externos, 5,08 cm (2 pol)
para dentro de cada lado da janela.

e

Marque a linha de centro para os
dois suportes externos, 5,08 cm
(2 pol) para o interior das marcas
que você fez no passo B.1.
*NOTA: Cortinas com uma largura maior
que 114,30 cm (45 pol) (trilho de vinil)
ou 121,92 cm (48 pol) (trilho de alumínio)
precisarão de um terceiro suporte ( 3 )
(incluído). Instale este suporte a 5,08 cm
(2 pol) à esquerda do acionamento
(a caixa no meio do trilho).

Moldura da janela
Suporte

Passo 2: para instalar os suportes de montagem
Sua cortina foi fabricada de acordo com a opção de montagem que você escolheu
ao pedir sua cortina. Certiﬁque-se de observar as instruções de montagem
apropriadas: Opç. A montagem interna, Opç. B montagem externa sobre a moldura,
ou Opç. C montagem externa acima da moldura.

Segure a cortina até a janela para certiﬁcar-se de que ela possui
o tamanho correto. Centralize a cortina e marque a moldura
em cada uma de suas extremidades.
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5,08 cm
(2 pol)

5,08 cm
(2 pol)
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Visão superior de cortina com
largura maior que 114,30 cm (45 pol)
ou 121,92 cm (48 pol)
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Visão superior de cortina com largura
maior que 72 polegadas

Alinhe o topo dos suportes com
o topo da moldura e a linha de centro.
Marque os locais dos furos e então
pré-perfure os mesmos para inserir
os parafusos.

Instale os suportes de montagem
utilizando os parafusos fornecidos.
Coloque cada suporte nivelado com
a moldura (utilizando spacers atrás
dos suportes, se necessário) e, utilizando
a furadeira sem ﬁo, introduza cada
parafuso nos furos do suporte.

Suporte Spacer*
Parede

5,08 cm
(2 pol)
Moldura
da janela

*
Vista lateral

*NOTA: Cortinas com uma largura maior
que 114,30 cm (45 pol) (trilho de vinil)
ou 121,92 cm (48 pol) (trilho de alumínio)
precisarão de um terceiro suporte ( 3 )
(incluído). Instale os suportes no centro da
cortina.
(continuação)
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Visão superior de cortina com largura
maior que 114,30 cm (45 pol) ou
121,92 cm (48 pol)
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*NOTA: Se a moldura da janela for angulada ou se não for nivelada verticalmente,
coloque um spacer angulado (não incluso) por trás de cada suporte. Certiﬁque-se
de que a cortina esteja nivelada antes de colocar o suporte na mesma altura da
moldura. Perfure previamente o spacer também.
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B.5

Consulte A.5 para instalar a cortina nos suportes.

Para remover a cortina dos suportes

Opção C: Montagem externa acima da moldura
C.1

C.2

Segure a cortina até a janela para certiﬁcar-se de que ela possui
o tamanho correto. Centralize a cortina e marque a moldura
em cada uma de suas extremidades.

Marque a linha de centro para os dois
suportes externos, 5,08 cm (2 pol) para
o interior das marcas que você fez no
passo C.1.
*NOTA: Cortinas com uma largura maior
que 114,30 cm (45 pol) (trilho de vinil)
ou 121,92 cm (48 pol) (trilho de alumínio)
precisarão de um terceiro suporte ( 3 )
(incluído). Instale os suportes no centro
da cortina.
Se a largura da cortina for maior que
182,88 cm (72 pol) de largura, você
precisará instalar um terceiro ( 3 ) e um
quarto suporte ( 4 ) (incluídos). Instale
um terço de cada um destes para
dentro, a partir dos suportes externos.

C.3

C.4

C.5

1

GARANTIA LIMITADA

Para remover completamente a cortina
de seus suportes, primeiro localize a aba
de metal em cada suporte. A aba está
localizada onde o tecido da cortina
encontra o trilho, no lado mais próximo
da janela.

Número de anos a partir
da data de entrega

Porcentagem do custo das peças
de substituição creditada pela Lutron

Até 5

100%

Mais de 5, mas não mais que 8

50%

Mais de 8

0%

Vista lateral

5,08 cm
(2 pol)

5,08 cm
(2 pol)

Para obter mais informações: www.serenashades.com/warranty
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Visão superior de cortina com largura
maior que 114,30 cm (45 pol) ou
121,92 cm (48 pol)
1

4

3
1

/3

1

/3

1

/3

2

Mantenha os suportes na posição
correta, marque os locais dos furos
e então pré-perfure os mesmos para
inserir os parafusos. Coloque um
spacer atrás de cada suporte (para
garantir que a cortina não ﬁque presa
à moldura da janela, se houver uma).

Suporte técnico da Lutron
Entre em contato com o Suporte Técnico da Lutron através dos números fornecidos abaixo
ou com o representante de vendas da Lutron com perguntas referentes à instalação ou operação
do Sistema ou desta Garantia, ou para fazer uma reclamação de garantia. Quando ligar, forneça
o número exato do modelo.

Puxe a chave de fenda em sua direção,
até que a aba libere o trilho. Repita
o processo para cada suporte da cortina.

Lutron, e o logotipo Sunburst, são marcas comerciais registradas da Lutron Electronics Co., Inc.
Serena são marcas comerciais da Lutron Electronics Co., Inc.
Sede mundial | USA
Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299 USA
TEL: 1.610.282.3800
FAX: 1.610.282.3090
Suporte técnico: 1.888.445.8063
Ligue grátis: 1.888.LUTRON1
E-MAIL: shadinginfo@lutron.com
INTERNET: www.lutron.com/serenashades

Limpeza do tecido
1

Centralize os suportes com a linha
de centro, alinhe o topo dos suportes
uns aos outros e marque sua
localização, certiﬁcando-se de
que estejam alinhados.

Insira uma chave de fenda de ponta
chata pequena no furo da aba de metal,
de forma que sua ponta encontre-se
entre o trilho e a aba.

Uma vez que todas as abas tenham sido
liberadas, a cortina poderá ser erguida
dos suportes.

Visão superior de cortina com largura
maior que 72 polegadas

Para manter a ótima aparência de
suas cortinas celulares, limpe-as
regularmente com um espanador de
penas ou passe, de leve, um aspirador
com um bocal de escova sobre elas.

Espanador de penas

2

Coloque o suporte nivelado contra
o spacer e a parede, alinhando os
furos. Introduza um parafuso nos
furos do suporte, perpassando
o spacer.

Se suas cortinas tiverem um ponto
de sujeira ou mancha, utilize um pano limpo
e macio embebido em uma solução
de detergente neutro e água morna (1 parte
de detergente para 3 partes de água), para
limpar ou esfregar levemente o ponto
ou mancha.

Consulte A.5 para instalar a cortina
nos suportes.

spacer

parede
moldura
da janela

Vista lateral
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Importante:
Tenha um maior cuidado se estiver
limpando um tecido do tipo blackout,
pois o tecido pode ﬁcar enrugado
permanentemente.
Além disso, não utilize detergentes fortes
ou removedores de manchas, e não mande
suas cortinas para limpeza a seco proﬁssional.

Aspirador com bocal
de escova

Detergente neutro
diluído
Pano macio

suporte

C.6

Lutron Electronics Co., Inc. SHADING SOLUTIONS – Garantia limitada de oito anos

Sede europeia | Reino Unido
Lutron EA Ltd
6 Sovereign Close
Londres, E1W 3JF, Reino Unido
TEL: +44.(0)20.7702.0657
FAX: +44.(0)20.7480.6899
Suporte técnico: +44.(0)20.7480.6899
LIGUE GRÁTIS: 0800.282.107
Sede asiática | Cingapura
Lutron GL Ltd.
15 Hoe Chiang Road
07-03
Cingapura 089316
TEL: +65.6220.4666
FAX: +65.6220.4333
Suporte técnico: 800.120.4491
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