IZVIRNA NAVODILA

Proizvajalec: SENČILA MEDLE d.o.o., Podbevškova ulica 31, 8000 Novo mesto
Tel.. 07 /393 09 32, fax. 07/ 393 09 33, e-pošta info@medle.eu

ZUNANJA SENČILA-TENDA,SCREEN (navodilo za uporabo in vzdrževanje)
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POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA!

OPOZORILO-DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA, KER SO POMEMBNA ZA VARNOST OSEB!

SHRANITE NAVODILA!
Zahvaljuemo se vam za nakup našega izdelka. Navodila predajte morebitnim naslednjim
lastnikom. Navodila so napisana za tende in screene (ročni, elektro pogon, strešni rolo),
torej upoštevajte le tisti del navodil, ki veljajo za vaše senčilo.
Zunanja senčila (tende, screeni) so načrtovana in izdelana tako, da ustrezajo svojemu
namenu in jih je mogoče upravljati, nastavljati in vzdrževati brez izpostavljanja oseb
tveganju, kadar se te dejavnosti izvajajo v predvidenih razmerah, vendar tudi ob
upoštevanju vsake njegove razumno predvidljive napačne uporabe. Senčilo je dobavljeno z
vso potrebno opremo in dodatki, ki so bistveni za njegovo varno montažo (v primeru, da
senčilo montirate sami). Tehnična dokumentacija je na razpolago na sedežu proizvajalca.
Pomembno Varnostno Opozorilo: Z znakom
so označene možne nevarnosti, ki lahko ogrožajo
življenje ter opozorila, ki so za funkcionalnost notranjega senčila pomembna.

Senčilo; tenda ali screen je namenjeno zaščiti pred soncem in ni primerno za zaščito pred
vetrom in padavinami. Pri zlorabi zunanjega senčila lahko pride do velikih težav. Zunanja
senčila (velja predvsem za tende) prenesejo obremenitve stalnih, konstantnih vetrov, niso
pa primerne za VIHARNE VETROVE oziroma za vetrove po Beaufortovi skali od 7 dalje,
nekatere že od 6 dalje ne. Obstaja tveganje loma in poškodb senčila zaradi prehudega vetra
in s tem povzroči mehansko nevarnost za poškodbe osebe, živali, predmete in objekta. Iz
tega razloga je potrebno senčilo v času vetrovnega vremena obvezno zapreti oziroma
izklopiti avtomatično krmiljenje v času odsotnosti upravljalca.

Tabela1: Beaufortova skala
Stopnja po
EN 13561

0

Oblika vetra
Lahka sapica
Sapica
Šibak veter

Hitrost
vetra km/h
0
1-5
6-11
12-19

Ni relevantno za senčila
Ni relevantno za senčila
Ni relevantno za senčila
Ni relevantno za senčila
Ni relevantno za senčila

Stopnja 0: Hitrost vetra: 0 - 19 km/h: Senčilo lahko ostane v odprtem stanju do
maksimalne stopnje 3 po Beaufortovi skali za merjenje moči vetra. Senčilo se ob vetru NE
sme uporabljati.
Stopnja 1: Hitrost vetra: 20 - 28 km/h : Senčilo lahko ostane v odprtem stanju do
maksimalne stopnje 4 po Beaufortovi skali za merjenje moči vetra.
Stopnja 2: Hitrost vetra: 29 - 38 km/h: Senčilo lahko ostane v odprtem stanju do
maksimalne stopnje 5 po Beaufortovi skali za merjenje moči vetra.
Stopnja 3: Hitrost vetra: 39-49 km/h: Senčilo lahko ostane v odprtem stanju do
maksimalne stopnje 6 po Beaufortovi skali za merjenje moči vetra.

Naše zunanje senčilo izpolnjujejo zahteve, ki jih po SIST EN 13561 - izjave o skladnosti,
določa kriterij »odpornost na veter«. Senčilo se lahko uporabi le do stopnje, ki je deklarirana
s strani proizvajalca (glej CE informacijo in spodnjo tabelo Beaufortova skala).
Stopnja po
Beaufortu
0
1
2
3

62-74
75-88
89-102
103-117
188-133

vetra.
Ta stopnja po EN 13561 ustreza ali
nezahtevnemu senčilu ali
neumerjenemu senčilu ali pa
proizvodu ki ne dosega kvalitete
definirane v stopnji 1.
Senčilo lahko ostane v odprtem
stanju do maksimalne stopnje 4 po
Beaufortovi skali za merjenje moči
vetra (Beaufort: zmerna sapa,
zmerni veter, veter premika
manjše vejice, dviguje prah in
posamičen papir)
Senčilo lahko ostane v odprtem
stanju do maksimalne stopnje 5 po
Beaufortovi skali (Beaufort:
močnejša sapa ali veter, manjša
listnata drevesa se zibajo).
Senčilo lahko ostane v odprtem
stanju do maksimalne stopnje 6 po
Beaufortovi skali za merjenje moči
vetra (Beaufort: močan veter,
debele veje se zibajo, dežnike je
težko držati, brzojavni vodi
žvižgajo v vetru)
Ni relevantno za senčila

Uporaba senčila

Montažo z elektropogonom lahko izvede le pooblaščena oseba, sicer ne nudimo garancije.
Zunanje senčilo z elektropogonom lahko na omrežje priključi le za to pooblaščena oseba.
Prav tako lahko le-ta izvede vse nastavitve. K tem navodilom je priložena original
dokumentacija proizvajalca elektromotorja.

Senčilo lahko ostane v odprtem
stanju do maksimalne stopnje 3 po
Beaufortovi skali za merjenje moči
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NEVARNO OBMOČJE: Definicija po Pravilniku o varnosti strojev (UR.L.RS, št.
75/2008)»nevarno obmocje« pomeni vsako območje v senčilu ali okrog njega, v katerem
je oseba izpostavljena tveganju za njeno zdravje ali varnost in velja za:

-Tende (0,5 m na vse strani od gibljivih/premičnih delov)
-Screen (0,2 m na vse strani od gibljivih/premičnih delov).

SENČILO NI IGRAČA, ZATO NE DOVOLITE OTROKOM OZIROMA NEODGOVORNIM
OSEBAM, DA BI SE Z NJIM IGRALI!
Otroci in osebe, ki ne morejo oceniti nevarnosti, ki lahko nastanejo pri nepravilni uporabi
zunanjega senčila, le-teh ne smejo upravljati. Daljinsko upravljanje je potrebno shraniti
izven dosega otrok. Pri upravljanju senčil upoštevajte t.i.'nevarno območje'-če se osebe,
živali ali predmeti nahajajo v tem območju, senčila ne upravljajte, ampak predhodno
poskrbite za njihovo varnost!

B
A

V ZAPRTE SESTAVNE DELE (NPR.KASETE, ELEKTROMOTORJI, REDUKTORJI,...)
ZUNANJEGA SENČILA JE PREPOVEDAN POSEG!

V času rokovanja s senčilom (prevoza/montaže) obstaja možnost poškodbe zaradi padca
senčila ali njegovih sestavnih delov, če z njimi ne ravnate ustrezno oziroma jih
odlagate/naslanjate na neprimerna mesta in s tem povzročite tveganje za poškodbe oseb,
živali ali predmetov. Priporočamo, da senčilo oziroma njegove dele odlagate na tla (jih
uležete), če to ni mogoče, jih naslonite na primerno mesto ter zagotovite stabilnost
odloženega senčila. V tem času odstranite fizično prisotnost otrok, drugih oseb ali živali ter
tako poskrbite za njihovo varnost. Če teža pri sestavnih delih oziroma senčilu presega
25kg/osebo priporočamo, da vključite dodatne osebe za pomoč pri rokovanju s senčilom.
Če to zaradi okoliščin ni mogoče, je senčilo pakirano na način, da se lahko transportira z
uporabo standardnih naprav-npr.viličarjem.

EKSTREMNE TEMPERATURE, DEŽ, ZMRZALI: Zunanje senčilo je senčilo proti soncu in ne
zaščita pred vsakim vremenom. V slabem vremenu (močan veter, dež, sneg, nevihta) je
potrebno senčilo obvezno zapreti, senčila ne upravljajte. Tveganja pri avtomatičnem
krmiljenju prevzema uporabnik nase. Za strešni rolo je nujno, da ga pozimi, ko je veliko
snega spravite v zaprti položaj, da se blago ne bi raztrgalo, razvleklo oziroma kako drugače
deformiralo.
Za tendo priporočamo, da je montirana s 30% naklonom (proizvajalčeva nastavitev), da z
nje lažje odteče dež/voda. Zunanje senčilo je potrebno najkasneje pri vetrni moči po
Beaufortovi skali pri deklarirani stopnji ali prej (glej definicijo Beaufortove skale)
zapreti. Če imate senčilo vgrajeno ob oknu ali vratih, ob močnem vetru zaprite okna in prav
tako poskrbite, da v času vaše odsotnosti ne pride do prepiha. V primeru sneženja ali
nevarnosti zmrzali je potrebno pred uporabo zunanjega senčila preveriti, če so vodila
zasnežena ali zaledenela in v primeru le tega odstraniti.

NA SENČILO NE OBEŠAJTE NIČESAR! Dodatne obremenitve zunanjega senčila z
visečimi predmeti (luči, reklamni predmeti, vrvi itd.) lahko privedejo do poškodb ali celo
zloma senčila in so iz tega razloga prepovedane.

AVTOMATIČNO OBRATOVANJE MORA BITI V PRIMERU ZMRZALI OBVEZNO
IZKLJUČENO!
SENČILA POZIMI NE SMETE UPRAVLJATI!
V BLIŽINI SENČILA NE POSTAVLJAJTE ODPRTEGA OGNJA!

GIBAJOČI DELI SENČILA (NEVARNO OBMOČJE): Pri screen senčilih je gibanje premičnih
delov osredotočeno na navijalno cev v zgornjem delu senčila. Če je navijalna cev
opremljena s kaseto, je tveganje za varnost veliko manjše. Pri tendah pa je tveganje večje
zaradi t.i. rok, vpetih z vzmetjo v kontrukcijo tende, ki se ob odpiranju ali zapiranju gibljejo
in lahko povzročijo ujetje delov telesa ali predmetov. Gibajoči del pri tendah je tudi
navijalna cev, na katero se navija platno tende. Bodite posebej pozorni in v času delovanja
(še posebej avtomatičnega) ne posegajte z rokami ali predmeti v gibajoče dele senčila!

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE: Varna uporaba senčila je zagotovljena le, če se senčilo redno
vzdržuje in preverja. Vsakokrat je potrebno pri zunanjem senčilu preveriti obrabo,
poškodbe platna ali ohišja. Če se opazijo poškodbe na izpostavljenih delih senčila (področje
elektromotorja, zaprti deli senčila-kasete), jih lahko le za to pooblaščena oseba odpravi. Do
takrat se senčilo ne sme uporabljati.

POMEMBNO OPOZORILO !!!
Na zaključni letvi se vijak na roki tende (A) NE SME ODVIJATI, ko je tenda zaprta.
Izključno le v primeru, ko so roke tende do konca odprte , sicer lahko pride do
samoodprtja roke zaradi vzmeti, ki je napeta na roki (B) in s tem povzroči HUDE
TELESNE POŠKODBE!! (glej slika spodaj)

Tkanina: Velja za tende: Platno je vodoodporno, impregnirano proti algam in plesnim.
Kljub temu lahko le izjemoma zvijete mokro platno, ki ga nato morate čim prej razviti, da se
posuši. Da ohranite tkanino na senčilu dalj časa priporočamo, da senčilo po vsaki uporabi
zaprete, saj se tako izognete nabiranju prahu ali druge umazanije. S skrbnim ravnanjem
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boste podaljšali življenjsko dobo senčila. Mastne madeže lahko očistite z blagim čistilnim
sredstvom in vpojno krpo. Nanose umazanije redno in nežno skrtačite oziroma sperite z
vodo.

Naslednja dela lahko opravi le pooblaščena oseba: 1.snemanje in menjava platna; 2.
nastavljanje končnih točk pri zunanjih senčilih z elektro pogonom; 3.odpravljanje
funkcijskih motenj pri reduktorjih in elektromotorjih.

Velja za screene in tende: Za čiščenje tkanine, kovinskih in plastičnih delov uporabite
vlažno krpo.
Blago na senčilu bo zaradi vremenskih vplivov sčasoma obledelo, barve bodo izgubile svojo
intenzivnost, v takem primeru lahko proti plačilu zamenjate blago.

Redno naj se najmanj 2 x letno izvaja naslednje vzdrževanje in nega: -pregled
pogonskih delov in odstranitev morebitnih nečistoč in tujkov (na zunanji strani morebitna
ptičja gnezda in druge nečistoče); -pregled vodil in odstranitev preprek v utoru
predvidenem za drsenje stranskih profilov.

Kovinsko ogrodje: Kovinski deli zunanjega senčila imajo visoko kakovosten zaščitni sloj.
Eloksirani in plastificirani deli ohranijo daljši čas prvotno kvaliteto, če se jih redno čisti z
mehko mokro krpo. Manjše madeže se lahko z zelo blagim praškom za ročno pranje (40°C)
očisti. Priporočamo, da vsaj 2x-letno pregledate vse vijake, če so dobro privijačeni,
preverite vse zglobe, če dobro delujejo. Obenem je priporočljivo, da preverite tudi konzole
na steni/stropu, da na njih ni vidnih fizičnih poškodb.
Nikoli sami ne razstavljajte ogrodja senčila, ker s tem lahko poškodujete izdelek in ogrozite
varno uporabo. V primeru previjanja platna, zvijanja ali kakršnegakoli drugega
nepravilnega delovanja, takoj obvestite serviserja!

Rezervni deli: Uporabljajo se lahko le od proizvajalca potrjeni rezervni deli.

Če se v bližini zunanjega senčila izvajajo opravila kot npr. čiščenje, senčila NE
UPRAVLJAJTE, v primeru, da imate senčilo na elektro pogon, izključite napravo iz
električnega omrežja (IZKLOPITE GLAVNO ELEKTRIČNO STIKALO). Prav tako je treba
preveriti, da ni možno nenadzorovano upravljati s senčilom. Če zunanje senčilo uporablja
več uporabnikov, je potrebno ob izvajanju kakršnih koli del na senčilu izklopiti glavno
stikalo in s tem onemogočiti vklop iz katerega drugega mesta.

SENČILO NE BO PREPREČILO MOREBITNEGA PADCA OSEB ALI ŽIVALI.

TVEGANJE ZDRSA, SPOTIKA, PADCA: Uporaba senčila v času opravljanja del na senčilu ali
v njegovi bližini ni dovoljena, avtomatično krmiljenje je potrebno izklopiti.

PLEZANJE PO SENČILIH JE PREPOVEDANO!
PREPOVEDANO JE TUDI OBEŠANJE/NASLANJANJE NA SENČILO! V TAKŠNEM PRIMERU
OPOZORILO! PRI SERVISIRANJU, ČIŠČENJU IN VZDRŽEVANJU SENČIL, KI SO
PRITRJENA NA VEČJIH VIŠINAH (bloki, stolpnice, večnadstropne hiše, zgornji bivalni
deli objektov) PRIPOROČAMO, DA OPRAVILA PREPUSTITE POOBLAŠČENIM
SERVISOM Z USTREZNO VAROVALNO OPREMO IN ZNANJEM.

SENČILA NE ČISTITE S PARO ALI NAPRAVO POD PRITISKOM!

AVTOMATIČNO KRMILJENJE: Pri avtomatičnem krmiljenju uporabnik senčila prevzema
nase vsa tveganja, povezana s poškodbami senčila, kot posledica fizične neprisotnosti
upravljalca v času krmiljenja senčila.

Napotki za zaščito okolja: Stare električne naprave so material, ki ne sodi v gospodinjske odpadke.
Prosimo vas, da aktivno pripomorete pri ohranjanju naravnih virov in zaščiti okolja, zato neuporabno
električno napravo odstranite na predvidenih, v ta namen urejenih odvzemnih mestih.

Zunanjega senčila nikoli ne spuščajte brez nadzora! Avtomatično krmiljenje lahko
odpove v ekstremnih situacijah (npr. izpad elektrike, na daljincu zmanjka baterijske
energije). Takrat obstaja nevarnost, da se senčilo poškoduje (bližajoča se nevihta, neurje)
in s tem povzroči tveganje za poškodbe oseb, živali, predmetov ali objekta. Če imate
senčilo na daljinsko upravljanje priporočamo, da si priskrbite rezervne baterijske vložke.

DEMONTAŽA IN ODSTRANITEV SENČILA: Pri demontaži in odstranitvi zunanjega senčila
je potrebno paziti, da se deli, ki se odstranjujejo, varno pospravijo z delovnega območja
(pozornost je posebej potrebna pri delu na višini; prav tako je potrebna zaščita delovnega
območja - nevarnost padca nepritrjenih delov). Priporočamo, da demontažo opravi za to
pooblaščena oseba.

POMEMBNO, OBVEZNO! Pri vaši odsotnosti nastavite avtomatično krmiljenje na ročno
in pustite zunanje senčilo v zaprtem stanju. Če je pred vašim edinim dostopom do balkona
ali terase montirano zunanje senčilo, ki je priključeno na avtomatično krmiljenje, se lahko
zaprete ven. Iz tega razloga izklopite avtomatiko, kadar uporabljate balkon ali teraso.

POMEMBNO: OB KONCU ŽIVLJENJSKE DOBE SENČILA (DOTRAJANOSTI) SE V
NOBENEM PRIMERU NE SME REZATI KONSTRUKCIJE, NITI BLAGA NA SENČILU, KER
SE LAHKO SPROŽI VZMETNI MEHANIZEM IN TAKO POVZROČI HUDE TELESNE
POŠKODBE OZIROMA OGROZI ŽIVLJENJE OSEB ALI ŽIVALI.

OVIRE IN MEHANSKE POŠKODBE, TVEGANJE UJETJA V SENČILO: Obstaja možnost
zmečkanin in odrgnin, na primer med odpiranjem ali zapiranjem senčila. Le ti lahko
zajamejo oblačila, dele telesa in druge predmete. Spuščanje zunanjega senčila ne sme biti
ovirano, zato je potrebno paziti, da v območju delovanja senčila ni ovir. V času delovanja
senčila z ničimer ne posegajte v ‘nevarno območje’.
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Ob upoštevanju priloženih napotkov: je zagotovljena varnost; se preprečujejo poškodbe
zaradi napačne uporabe; nudi optimalno uporabo; podaljša življenjsko dobo senčila, se
poveča veselje ob proizvodu.

NIKOLI NE POTISKAJTE ZUNANJE SENČILO NAVZGOR OZIROMA V POZICIJO
ZAPIRANJA ROČNO. To bi lahko privedlo do resnih napak v delovanju oziroma povzročilo
hude telesne poškodbe (velja za tende: vzmet na rokah se sprosti).
UPRAVLJANJE ZUNANJIH SENČIL: Če med navijanjem pride do gubanja ali do zatikanja
blaga na nosilcih srednjih rok (primer tende), blago vrnite nazaj, da se izravna ali sname iz
nosilca. Šele nato ponovno navijte oziroma odvijte blago v želeni smeri. Pri prisilnem
navijanju lahko pride do poškodb (trganja blaga). Bodite pozorni, da je senčilo pravilno
navito na cev, to je po zgornji strani cevi.

ELEKTROMOTORJI IN OSTALA ELEKTRIČNA OPREMA (npr. daljinci ipd.) NE
SODIJO MED KOMUNALNE ODPADKE, SAJ SO LAHKO ZARADI VSEBOVANIH NEVARNIH SNOVI
ŠKODLJIVI NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE. ODPADNO ELEKTRIČNO OPREMO LAHKO ODLOŽITE V
ZBIRALNICE IN POSEBNA ODLAGALNA MESTA (informacije o zbiralnih centrih dobite na naši spletni
strani).

Upravljanje senčila s pomočjo MONOKOMANDNE PALICE (ročno upravljanje)
Dvigovanje in spuščanje, odpiranje in zapiranje zunanjega senčila se izvaja z
monokomandno palico, ki je nameščena na tendi ali v notranjosti prostora (odvisno od
vrste proizvoda). Izognite se prevelikemu odklonu ročice! To vodi do težje dostopnosti
in preveliki obrabi. Preden zunanje senčilo popolnoma odprete oz. zaprete upočasnite
hitrost vrtenja ročice, da se spodnji profil ne bi na silo ustavil.

GARANCIJSKA IZJAVA
Izjavljamo:
- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih
navodilih.;
- da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času v skladu z zakonom;
- da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod v skladu z zakonom;
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz.
vrnili protivrednost izdelka.

PRI POPOLNOMA ODPRTEM OZ. ZAPRTEM ZUNANJEM SENČILU NIKOLI NA SILO
NE VRTITE ROČICE NAPREJ! Spodnji del monokomandne palice zasukajte v levo ali desno
stran, odvisno od tega ali želite senčilo odpreti ali zapreti. Po vsaki uporabi vedno
odstranite monokomandno palico in jo shranite v suh in varen prostor, izven dosega rok
otrok in neodgovornih oseb.

GARANCIJSKI ROK: _24_ mesecev (v primeru pravilne uporabe) za vse lome in poškodbe, ki so
posledica slabega materiala, dela ali montaže proizvajalca oziroma 12 mesecev za elektromotorje.
Garancija se ne prizna v naslednjih primerih:
-neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja z izdelkom;
-poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe;
-posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba;
-če je prišlo do poškodbe, lomov ali padca senčila zaradi elementarnih nesreč (pri nevihti, padavinah
ali vetru na odprtih senčilih);
-če je prišlo do lomov in poškodb pri prisilnem odvijanju ali zvijanju blaga;
-če je prišlo do lomov ali poškodb pri obešanju na senčilo, prerezu blaga ali podobno;
-za poškodbe na senčilu zaradi vremenskih vplivov (obledelost ipd.);
-za primer montaže v lastni režiji, če izdelek ne deluje brezhibno oziroma je poškodovan.
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno
izpolnjeno garancijo.
Firma , sedež in servis proizvajalca-prodajalca :
SENČILA MEDLE d.o.o., Podbevškova ulica 31, 8000 Novo mesto, Tel. 07 393 09 32, fax. 07 393 09
33, e-pošta info@medle.eu
IZDELEK: ZUNANJE SENČILO - TENDA, SCREEN
Garancija velja samo ob priloženem računu !

Upravljanje senčila na elektropogon s pomočjo STIKALA:
Za upravljanje zunanjega senčila stisnite tipko na stikalu v ustrezno smer tako dolgo,
dokler ne dosežete želene pozicije. Če želite senčilo odpreti, pritisnite stikalo zgoraj. Če
želite senčilo zapreti, pritisnite stikalo spodaj. Pri večkratnem delovanju v zelo kratkih
presledkih lahko pride do pregretja motorja, ki se potem samodejno ustavi (avtomatično
termično varovalo). Po kratki ohladitvi motorja ta ponovno, brez dodatnih postopkov,
brezhibno deluje.
Upravljanje senčila na elektropogon in z DALJINSKIM UPRAVLJANJEM
Tendi z motornim pogonom je možno vgraditi tudi senzor za veter in sonce. Senzorje
praviloma programirajo monterji na mestu montaže. Navodila za programiranje so
priložena v originalni embalaži daljinskega upravljalca, prevedena v slovenski jezik.
SENZOR ZA VETER: Senzor za veter sprogramirajo monterji na mestu montaže in je
vedno vključen, razen če stranka želi drugače. V tem primeru samo monter sme izključiti
senzor za veter. Senzor za veter je nameščen na veternici in odreagira na moč vetra (max
45 km/h). Kadar veter preseže programirano (določeno) moč, se senčilo avtomatično
zapre in ko moč vetra oslabi, se senčilo zopet odpre. Navodila v slovenskem jeziku so
priložena.
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