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Strokovnjaki za senčenje! Navodila za uporabo ter garancijski pogoji
ZUNANJE ŽALUZIJE SL-v031

ZUNANJE ŽALUZIJE
NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO PVC OKEN IN VRAT

Vezano na 10. člen Zakona o gradbenih proizvodih izjavljamo, da so aluminijaste žaluzije tipov CT-65, C-80, CT-80, 
Z-75, Z-90 in KRATER izdelane skladno s 24. členom Zakona o gradbenih proizvodih in proizvodu ustreznih mate-
rialov: 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 stabili-
zirani na temperaturne spremembe v srednjeevropskem pasu. Zunanje žaluzije zgoraj navedenih tipov so skladne 
z standardom SIST EN. Vsi plastični sestavni deli do brizgani iz UV stabiliziranega materiala.

Glede na kakovost surovin, sistema zagotavljanja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 v procesu proizvodnje, 
trženju in montaži, izjavljamo, da navedeni proizvod zadostuje predpisanim zahtevam o skladnosti gradbenih proiz-
vodov (Ur.l. 52/00).

Žaluzija je lahko vgrajena samo s strani usposobljenega monterja na notranji ali zunanji strani okna ali balkonske 
lože.

Žaluzije ne potrebujejo nikakršnega mazanja ali drugega mehanskega vzdrževanja. Zunanje žaluzije po potrebi 
čistimo samo z vlažno krpo, brez uporabe agresivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo barvni nanos.

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 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 sprejemni-

kom).
• 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 doseže-

mo 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.

NAČINI UPRAVLJANJA

VZDRŽEVANJE

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ZUNANJIH ŽALUZIJ
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Strokovnjaki za senčenje! Navodila za uporabo ter garancijski pogoji
ZUNANJE ŽALUZIJE SL-v032

ZUNANJE ŽALUZIJE
NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO PVC OKEN IN VRAT

• Pri spuščanju žaluzij moramo paziti, da na poti ni ovir (človek, žival, rastlina ali predmet), kajti če žaluzija 
zadene ob oviro, se lahko zgodi da pride do prepletanja dvižnega traku, kar onemogoči nadaljnjo normalno 
uporabo.

• Pri končani uporabi žaluzije z monokomandno palico, je le to potrebno pritrditi v za to namenjeno držalo, da ne 
pride do neželenih poškodb (zvitje ali zlom palice, izpad palice iz mehanizma).

• Žaluzije na motorni pogon ne smemo preobremenjevati z naglimi pomiki (zaporedoma gor in dol), ker lahko 
pride do okvare mehanizma.

• Žaluzije na elektromotor ne smemo spirati s tekočo vodo, ker lahko pride do udara električnega toka.
• Proizvajalec ne more zagotavljati enotne nianse lamel in profilov v vsaki seriji. Obstaja možnost, da niansa pro-

dukta ne bo enotna z vzorci, ker gre za drugo serijo, zato takšna odstopanja niso predmet reklamacije. Proiz-
vajalec garantira dobavo lamel in profilov v deklarirani RAL barvi, vendar z možnostjo manjšega odstopanja v 
niansi odvisnim od serije, ki pa je še vedno v okviru deklarirane RAL barve.

• Žaluzije so klasificirane v 3. vetrni razred, kar pomeni, da so odporne do največ 60 km/h hitrosti vetra. V prime-
ru, da so napovedane takšne ali višje hitrosti vetra, je potrebno žaluzije dvigniti do vrha, da so zavarovane pred 
vetrom in tako proti poškodbam. V primeru napovedanih neviht oziroma neurij, ko se pojavljajo močnejši sunki 
vetra, je nujno potrebno žaluzije dvigniti v zgornji položaj, kajti pri sunkih tudi vetrni senzorji (če so vgrajeni) 
ne morejo odreagirati tako hitro, da bi dvignili žaluzije in preprečili poškodbe. Garancija v primeru sunkov vetra 
pri neurjih tudi ob vgrajenih vetrnih senzorjih NE velja.

Če kateri od upravljalnih delov zunanje žaluzije (monokomandna palica, elektromotor, stikala) ne deluje pravilo, 
oziroma je poškodovan, je priporočljivo, da se preneha z uporabo, dokler se napaka ne odpravi.
Skrb pri upravljanju pomeni daljše delovanje.

• Na okno iz zunanje strani privijačimo nosilce cca 30cm iz vsake strani (če je okno širše od 180cm dodamo še 
nosilec na sredini), nakar na nosilce obesimo žaluzijo, da je enakomerno postavljena glede na širino okna. 
Nosilce privijačimo samo narahlo, da žaluzija stoji.

• Z vrtalnikom in podaljšanim svedrom debeline 10mm izvrtamo luknjo na strani reduktorja v 45° kotu. Vrtati 
pričnemo iz notranje strani in med vrtanjem spremljamo kot svedra, da bo izhod luknje točno pri reduktorju.

• Skozi izvrtano luknjo vstavimo povezovalno os in izmerimo pravilno razdaljo. Odrežemo višek osi in jo vstavimo 
v reduktor, ter privijačimo palico na okno.

• Ko je palica pritrjena privijačimo še nosilce žaluzije, da žaluzijo pritrdimo.
• Na želeni višini pritrdimo držač palice.
• Na zunanja vodila žaluzije enakomerno pritrdimo distančnike (cca 25cm od vsake strani). Za žaluzije višjih 

dimenzij, dodamo še nosilec na sredini.
• Previdno uvedemo PVC vodiče lamel v vodila, tako da se kapica vodiča nahaja na sredini utora vodil, nakar 

privijačimo vodila na okno.
• Masko zunanjih žaluzij pritrdimo na za to določenih mestih (nosilci žaluzij) z M4 vijaki.

OPOZORILA

MONTAŽA

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ZUNANJIH ŽALUZIJ
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Strokovnjaki za senčenje! Navodila za uporabo ter garancijski pogoji
ZUNANJE ŽALUZIJE SL-v033

ZUNANJE ŽALUZIJE
NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO PVC OKEN IN VRATGARANCIJSKI POGOJI

• Garancijska doba za izdelke podjetja Roletarstvo Medle (zunanje žaluzije) traja 24 mesecev.
• Garancijski rok začne teči z datumom izstavitve fakture.
• Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
• To pomeni, da bo proizvajalec popravil oziroma zamenjal neustrezen element izdelka v garancijskem roku na 

svoje stroške. 
• 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 (brezplačno) okvarjen element, da le tega zamenja sam.

• Garancija se ne priznava v primeru neustreznega rokovanja ali mehanskih poškodb izdelka.
• Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
• Ozemeljsko območje veljavnosti garancije za izdelke Roletarstva Medle je: EU
• Zaradi tehničnega postopka pri razrezu lamel žaluzij, se lahko lamele na skrajnem levem in desnem koncu 

malenkost zvijejo navzgor, kar pa je vedno v tolerancah standarda in ni predmet reklamacije.
• Zunanje žaluzije lahko na spodnjem delu manj zapirajo kot na zgornjem, kar je v skladu z normativi in ni pred-

met reklamacije. Vzrok je v tem, ker sile zgoraj in spodaj zaradi lastne teže niso enake.
• Zaradi tehničnega postopka razreza skrajni robovi lamel in robovi lukenj niso barvani in to ni predmet reklam-

acije.
• Pri izredno majhnih dimenzijah, tako po širini in višini, lahko zaradi neenakomernega zlaganja lestvic in s tem 

neenakomernega kupičenja lestvic med lamelami pride do poševnega dviga žaluzij. Zaradi premajhne teže se 
temu ne da izogniti in ta pojav ne predstavlja predmet reklamacije.

• Nazivni podatki v dokumentaciji za velikost paketov žaluzij so le informativni in lahko v praksi odstopajo +- 
2cm, kar pa je v okviru toleranc. Ta pojav ne predstavlja predmet reklamacije.

• Dovoljeno odstopanje ravnosti paketa glede na ravno 
vodoravno površino je lahko največ 1 cm. Če je paket znotraj 
dovoljenega odstopanja, to ni predmet reklamacije.
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Zunanje žaluzije
Odpornost na veter: Razred 3

Proizvodi podjetja Roletarstvo Medle so skladni z SIST 13659/2004, ter ustrezajo CE normam. 
Podjetje posluje po ISO standardu 9001:2015.


