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NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ROLET (ALU IN PVC) 

 
Rolete s pogonom na trak ali vrvico: 
 

● Za dvigovanje in spuščanje rolete uporabimo vlečni trak ali vrvico.  
● Za dvig rolete primemo za trak in ga potegnemo navzdol proti navijalnemu avtomatu.  
● Pri dvigovanju skušajmo obdržati obstoječo pot traku ali vrvice (skrajni potegi k sebi lahko poškodujejo mehanizem).  
● Dvigovanje in spuščanje rolete opravljamo z občutkom (premočni potegi ali prehitri spusti lahko poškodujejo roleto). 
● Za dviganje primemo za trak ali vrvico pri navijalnem avtomatu, ter jo zmerno potegnemo k sebi in potujemo z roko proti                     

vrhu rolete. Postopek ponovimo, dokler ne dosežemo želenega senčenja. 
 
Rolete s pogonom na monokomando: 
 

● Za dvigovanje in spuščanje rolete uporabimo monokomandno palico. 
● Za dvig rolete palico na predvidenih mestih upognemo v obliki številke štiri, ter jo z eno roko držimo in z drugo vrtimo v                       

smeri urinega kazalca, dokler ne dosežemo želeno senčenje. 
● Za spust rolete palico na predvidenih mestih upognemo v obliki številke štiri, ter jo z eno roko držimo in z drugo vrtimo v                       

obratni smeri urinega kazalca, dokler ne dosežemo želeno senčenje. 
● Pri upravljanju z monokomandno palico uporabimo toliko sile kot nam dopušča normalno delovanje rolete. Pretirana               

uporaba sile lahko poškoduje roletni mehanizem. 
 
Rolete s pogonom na elektromotor: 
- Upravljanje s stikalom 
 

● Za upravljanje rolete uporabimo stensko stikalo z tremi pozicijami (sredinski, pomik gor in pomik dol) 
● Za dvig rolete stikalo pritisnemo v pozicijo za premik gor. Roleta se bo dvigala do tovarniško nastavljene maksimalne                  

zgornje pozicije oziroma, dokler stikalo ne premaknemo na sredinsko pozicijo. 
● Za spust rolete stikalo pritisnemo v pozicijo za premik dol. Roleta se bo spuščala do tovarniško nastavljene maksimalne                  

spodnje pozicije oziroma, dokler stikalo ne premaknemo na sredinsko pozicijo. 
● Motor se na maksimalnih pozicijah ustavi avtomatsko kljub temu, da imamo stikalo v zgornji ali spodnji poziciji. 

 
-Upravljanje z daljinskim upravljalnikom 
 

● Za upravljanje rolete uporabimo daljinski upravljalnik, kateri ima tri tipke (stop, pomik gor in pomik dol). 
● Za dvig rolete na kratko pritisnemo tipko za pomik gor. Roleta se bo pričela dvigovati do tovarniško nastavljene                  

maksimalne zgornje pozicije oziroma, dokler ne pritisnemo tipko stop. 
● Za spust rolete na kratko pritisnemo tipko za pomik dol. Roleta se bo pričela spuščati do tovarniško nastavljene                  

maksimalne spodnje pozicije oziroma, dokler ne pritisnemo tipko stop. 
● Motor se na maksimalnih pozicijah ustavi avtomatsko. 

 
 
 
Vzdrževanje: 
 
Aluminijaste in PVC rolete čistimo samo z vražno krpo. Ne smemo uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovale                   
površino rolet. 
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Rolete ni potrebno podmazovati, ter ne potrebujejo mehanskega vzdrževanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANCIJSKI POGOJI 
 
 
 
 
Garancijska doba za izdelke podjetja Roletarstvo Medle (rolete) traja 24 mesecev. 
 
To pomeni, da bo proizvajalec popravil oziroma zamenjal neustrezen element izdelka v garancijskem roku na svoje stroške.  
 
Garancijski rok začne teči z datumom opravljene storitve. 
 
Garancija velja za izdelke, ki jih vgradi Roletarstvo Medle d.o.o. in za izdelke, ki jih vgradi naročnik, vendar slednje le pod pogojem,                      
da je montaža narejena strokovno pravilno, skladno s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca. 
 
Za izdelke, ki jih ne vgradi Roletarstvo Medle se servisi opravljajo le v delavnici podjetja oziroma se naročniku dostavi brezplačni                    
okvarjen element, da le tega zamenja sam. 
 
Garancija se ne priznava v primeru neustreznega rokovanja ali mehanskih poškodb izdelka. 
 
Proizvodi podjetja Medle so skladni z SIST 13659/2004, ter ustrezajo CE normam.  
 
Naše podjetje posluje po ISO standardu 9001:2008. 
 
Ljubljana, 04.03.2011 
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