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Za proizvode: S-65, C-80, F-80 in Z-75 
 
 
Vezano na 10. člen Zakona o gradbenih proizvodih izjavljamo, da so aluminijaste žaluzije tipov S-65, C-80, F-80 in Z-75 izdelane                    
skladno s 24. členom Zakona o gradbenih proizvodih in proizvodu ustreznih materialov : kakovostnega barvnega aluminija v traku,                  
aluminijastih profilov (atesti proizvajalcev se nahajajo v arhivu podjetja), termofiksiranih trakov in lestvic iz poliestra, ki ustrezajo                 
normativom za zunanjo uporabo in so stabilizirani na temperaturne spremembe v srednjeevropskem pasu. 
 
Vsi plastični sestavni deli do brizgani iz UV stabiliziranega Hostaforma. 
 
 
Glede na kakovost surovin, sistema zagotavljanja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 v procesu proizvodnje, trženju in montaži, 
izjavljamo, da navedeni proizvod zadostuje predpisanim zahtevam o skladnosti gradbenih proizvodov (Ur.l. 52/00) 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO ZUNANJIH ŽALUZIJ 
 
 
Žaluzija je lahko vgrajena samo s strani usposobljenega monterja na notranji ali zunanji strani okna ali balkonske lože. 
 
NAČINI UPRAVLJANJA: 
 
Izvedba z ročičnim pogonom (monokomando): 
 
Žaluzije se upravlja z monokomandno palico. Palico na predvidenih mestih upognemo v položaj številke štiri. Palico z eno roko 
držimo, z drugo jo vrtimo v smeri urinega kazalca za naklon senčenja in dvig, oziroma v obratni smeri urinega kazalca za spust 
obratni naklon senčenja in spust. 
 
Pri upravljanju z monokomandno palico uporabimo toliko sile kot nam dopušča normalno delovanje (senčenje in pomik) žaluzije. Pri 
prevelikih obremenitvah, lahko pride do poškodovanja mehanizma. 
Idealni kot upravljanja z monokomandno palico je 45°, kar omogoča normalno delovanje mehanizma brez poškodb. 
 
 
Izvedba z elektromotorjem: 
 

● Žaluzije upravljamo bodisi z stenskim tipkalom, bodisi z daljinskim upravljalnikom (pri izvedbi s sprejemnikom). 
● Žaluzijo upravljamo s stenskim tipkalom, katero ima tri pozicije (sredinsko, zgornjo in spodnjo).  
● Za senčenje se poslužujemo z kratkimi pritiski na tipkalo, dokler ne dosežemo primeren kot lamel in s tem želeno 

senčenje.  
● Za dvig in spust žaluzij tipkalo držimo dokler žaluzija ne doseže želene višine.  
● Motor se avtomatsko ustavi na tovarniško prednastavljenih maksimalnih pozicijah. 

 
V primeru upravljanja z daljinskim upravljalnikom, na kateremu imamo tri tipke (pomik gor, ustavi, pomik dol). 
 

● Za senčenje se poslužujemo kratkih pritiskov na tipki za pomik v zgornjo ali spodnjo pozicijo, dokler ne dosežemo 
želenega senčenja. 

● Za premik žaluzije držimo tipko (pomik gor ali pomik dol) dve sekundi, nakar se žaluzija prične avtomatsko premikati do 
tovarniško nastavljene zgornje ali spodje pozicije. 

● Motor se avtomatsko ustavi na tovarniško prednastavljenih maksimalnih pozicijah. 
 
 
VZDRŽEVANJE: 
Žaluzije ne potrebujejo nikakršnega mazanja ali drugega mehanskega vzdrževanja. 
 
Zunanje žaluzije po potrebi čistimo samo vlažno krpo, brez uporabe agresivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo barvni nanos. 
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GARANCIJSKI POGOJI 
 
 
 
 
 
Garancijska doba za izdelke podjetja Roletarstvo Medle (zunanje žaluzije) 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. 
 
 
 
Novo mesto, 04.03.2011 
 
Franšiza: 
PLUTON  PLUS d.o.o. 

 


