
 

 

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE ROLET NA MOTORNI POGON 

 

1. NAVODILA ZA DOLGO ŽIVLJENSKO DOBO ROLET 

Prosimo, da pozorno preberete sledeča navodila pred prvo uporabo, ter da navodila tudi upoštevate. 

Škode, ki nastane zaradi neupoštevanje varnostnih navodil ne krijemo. 

Ta navodila shranite do odstranitve, oz. jih ob prodaji priložite, saj navodila vsebujejo tudi navodila za 

vzdrževanje in popravljanje. 

Roleto so vam dostavili in vgradili strokovnjaki za senčila, prav tako lahko popravila in demontaže opravi 

le strokovno osebje, ki je usposobljeno za delo na tem področju. Sami ne izvajajte nobenih sprememb na 

proizvodih. V primeru izzvanih sprememb ne zagotavljamo varnega rokovanja s temi izdelki. 

• Upravljanje rolet pri nevihti 

V primeru močnega vetra zaprite okna. Poskrbite, da tudi med vašo odsotnostjo ne bo prepiha. 

Spuščene rolete ob odprtem oknu ne morejo kljubovati vsaki vetrni obremenitvi. 

• Upravljanje rolet pri vročini 

V primeru, da uporabljate rolete kot zaščito pred soncem vam priporočamo, da jih ne zatemnite 

popolnoma, saj s tem omogočate boljše prezračevanje. Če uporabljate PVC rolete, se s tem 

zmanjša možnost ukrivljanja. 

• Upravljanje rolet pri mrazu 

V primeru mraza lahko roleta zamrzne. Izognite se nasilnemu rokovanju z njo. Če je roleta 

globoko zamrznjena je ne dvigujte ali spuščajte. 

Po odmrznitvi je upravljanje spet mogoče.  

• Postopek pozimi 

Pri avtomatskem krmiljenju izklopite krmiljenje, če grozi zamrznitev. 

• Postopek spuščanja in dviganja rolet 

Spuščanje rolete ne sme biti preprečeno, zato vedno odstranite ovire pred spuščanjem. 

• Napačno upravljanje 

Rolete nikdar ne potiskajte navzgor, saj to lahko povzroči motnje v delovanju. 

• Nepravilna uporaba 

Ne otežujte proizvoda z dodatno težo. 

• Omejite dostop do krmilnih elementov 

Ne pustite otrokom, da bi se igrali s krmilnimi elementi kot so na primer ročni radijski upravljalnik 

ali stikalo.  

• Avtomatizirane rolete pred balkonskimi in terasnimi vrati 

V primeru, da imate na edinem dostopu do vašega balkona ali terase vgrajeno roleto, ki je 

priključena na avtomatiko, obstaja možnost, da se zaprete iz stanovanja. 



Priporočamo, da ob uporabi balkona ali terase izklopite avtomatiko. 

 

 

 

 

 

2. UPRAVLJANJE Z ELEKTROMOTORJEM 

 

• Upravljanje s pomočjo vrtljivega – ali tipkovnega stikala 

S pritiskom in pridrževanjem na ustrezno tipko (VKLJUČI/IZKLJUČI) oz. z vrtenjem in 

pridrževanjem stikalnega zatiča (LEVO/DESNO) se roleta premika v želeno smer. 

Ko zatič ali tipko izpustite, se drsenje rolete ustavi. 

• Upravljanje zaskočnega stikala 

S pritiskom ustrezne tipke (GOR/DOL) oz. s pomočjo vrtenja stikalnega zatiča (LEVO/DESNO) se 

roleta premika v želeno smer. 

S pritiskom na tipko STOP oz. za tipko na nasprotno smer premikanja ali z vrtenjem stikalnega 

zatiča v nasprotno smer se roleta ustavi. 

• Avtomatizacija rolet 

Poglej priloženo navodilo. 

 

 

3. UPRAVLJANJE VGRAJENEGA KOMARNIKA 

Če želite komarnik odpahniti, upoštevajte, da je potrebno mrežo z obema rokama potisniti 

navzgor (kolikor se da), saj s tem preprečite sunkovito vračanje mreže v prvotni položaj in s tem 

tudi poškodbe mreže. 

 

4. VZDRŽEVANJE IN NEGA 

 

• Nega 

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo, vam priporočamo, da redno čistite površine rolete. 

• Vzdrževanje 

Roleto in krmilne elemente redno pregledujte za znaki obrambe in poškodb, ter preizkušajte 

vzdržljivost ter pravočasno obvestite serviserja za prenovo krmilnih enot oziroma odpravljanja 

poškodb. 

Uporabljajte le originalne dele! 

V primeru, ko je potrebno popravilo, rolet ne uporabljajte. 
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