
MN GROUP D.O.O 

NAVODILA ZA UPORABO 

PERGOLE  

MN PERGOLA  

 

 

 

 

 

 

Radomlje, 2021 

 



MN GROUP D.O.O MN PERGOLA Navodila za uporabo pergole  

 

 

1 

 

KAZALO VSEBINE 

1. Vzdrževanje ter čiščenje pergole ................................................................................ 2 

2. Uporaba pergole ter senčil .......................................................................................... 2 

3. Uporaba daljinskega upravljalnika .............................................................................. 3 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Pomen gumbov na daljinskem upravljalniku ........................................................ 3 

Slika 2: Pomen gumba na zadnji strani daljinskega upravljalnika ..................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MN GROUP D.O.O MN PERGOLA Navodila za uporabo pergole  

 

 

2 

 

1. Vzdrževanje ter čiščenje pergole 

Pergolo po vsakih močnejših padavinah pregledamo. Pregledamo odtoke, saj lahko veter 

nanese večje količine listja, katero lahko onemogoči odtok vode. Prav tako preverimo vrh 

strehe oziroma lamel. V primeru, da je na lamelah večja količina listja, tega odstranimo, 

saj lahko le to samo ob naslednjem dežju pristane v odtoku pergole, ter onemogoči odtok 

vode.  

Tako morajo, biti odtoki vedno očiščenji, da ima voda možnost odtekanja. 

 

Pergolo čistimo z brez-kislinskimi čistili ter vodo. Streho oziroma vrh lamel ter ogrodje 

lahko očistimo tudi z tlačnim vodnim čistilnikom, kateri mora imeti razpršilni nastavek, 

da ne poškoduje barve ogrodja.  

 

2. Uporaba pergole ter senčil 

Pergola ima namembnost skozi celo leto. Poleti vas ščiti pred soncem ter dežjem, v 

hladnejših dneh pa prav tako pred dežjem, snegom ipd. V primeru, da ima pergola 

montirano pomično stransko senčilo, vam le to lahko nudi dodatno senčenje pokrite 

površine skozi celo leto.  

V primeru večjih količin padavin dežja v hladnih zimskih dneh, se priporoča, da pergolo 

brez vgrajenih integriranih grelnih teles ne odpiramo oziroma zapiramo, saj lahko pride 

do poškodbe gnanega sistema oziroma motorja. Prav tako v primeru večjih količin snega 

na vrhu pergole oziroma lamel pergole ne odpiramo, saj lahko prav tako poškodujemo 

gnani sistem lamel.  

V primeru vgrajenih grelnih teles na pergoli, le te same vklopimo ter počakamo, da grelni 

sistem odtaja oziroma odmrzne vrh strehe oziroma lamel ter gnanega sistema. Z tem se 

izognemo vsem poškodbam in napakam na pergoli. 

Pomično rolo senčilo imamo lahko odprto prav tako v primeru snega ter dežja in ne le v 

sončnih dneh. Rolo senčilo zapremo samo v primeru močnejših sunkih vetra in neurjih. 

Tako se izognemo poškodbi vodil senčila ter ostalih sestavnih elementov roloja. 

 



MN GROUP D.O.O MN PERGOLA Navodila za uporabo pergole  

 

 

3 

 

3. Uporaba daljinskega upravljalnika 

Daljinski upravljalnik ima možnost večkanalnega programiranja. To pomeni, da lahko 

vsak pomični del (senčila, lamele,…) odpiramo ločeno, ter ne vse hkrati.  

Daljinski upravljalnik je preprost ter poenostavljen za uporabo, saj ima samo štiri stikala 

oziroma gumbe. Njihov pomen oziroma funkcija je predstavljena na spodnji fotografiji. 

 

 

Slika 1: Pomen gumbov na daljinskem upravljalniku 

Zapiranje oziroma odpiranje lamel in senčil 

Zapiranje oziroma odpiranje senčil 

Menjava/preklapljanje med kanali 

posameznih pomičnih komponent 

Shranjevanje kanalov (ne pritiskaj) 

Lučka katera prikazuje posamezen 

kanal oziroma pomično komponento 

pergole 
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 Slika 2: Pomen gumba na zadnji strani daljinskega upravljalnika 

 

 

 

 

 

 

Resetiranje/ponastavitev kanalov (ne pritiskaj) 


