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Apie šias instrukcijas
Dėkojame už pirkinį. SERVO-DRIVE yra kompanijos Julius Blum GmbH aukštos kokybės, elektrinis, 
stimuliuojantis judėjimą gaminys, supaprastinantis kasdienį darbą virtuvėje.

Norėdami saugiai mėgautis SERVO-DRIVE suteikiamu komfortu, atkreipkite dėmesį į tai:
 ➢  Atidžiai perskaitykite instrukciją prieš naudodamiesi gaminiu.
 ➢  Saugokite instrukcijas visą naudojimosi gaminiu SERVO-DRIVE laiką.
 ➢  Perduokite šias naudojimosi instrukcijas kiekvienam kitam SERVO-DRIVE savininkui ar naudo-

tojui.
 ➢  Instrukciją taip pat galite rasti mūsų internetinėje svetainėje: www.blum.com ir atsisiųsti  

ją PDF formatu. 

Galiojimas ir tikslinė grupė
Šios naudojimosi instrukcijos yra numatytos visiems SERVO-DRIVE naudotojams. Montavimas, 
reguliavimas, priežiūra ir nuėmimas gali būti atliekami tik kvalifikuotų specialistų, laikantis specialių 
papildomų montavimo instrukcijų.
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Įspėjamieji ženklai ir pavojaus simboliai

DĖMESIO ženklas įspėja apie pavojų, kuris gali baigtis mirtimi ar  
rimtais sužeidimais, jei nekreipsite dėmesio.

PASTABA ženklas rodo informaciją, kurios reikia laikytis.

DĖMESIO

PASTABA

Paskirtis 

SERVO-DRIVE padeda atidaryti ir uždaryti į baldą įmontuotus pakė-
limo mechanizmus, stalčius ir/arba šaldytuvus, šaldiklius, indaploves, 
naudoti šią atidarymo sistemą galima esant šioms sąlygoms:
Sausose, uždarose patalpose.
•  Naudojama kartu su AVENTOS pakėlimo sistemomis ir/arba Julius 

Blum GmbH stalčių sistemomis, laikantis leistinų techninių specifika-
cijų.

•  Naudojama kartu su Blum transformatoriumi.
•  Baldai turi būti tvirtai pritvirtinti prie sienos, kad negalėtų apvirsti. 

Techninių duomenų specifikacijas galite rasti Blum kataloguose ir 
brošiūrose. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į mūsų atstovą. 
Julius Blum GmbH neatsako už jokį kitokį SERVO-DRIVE sistemos 
panaudojimą.

Identifikuojamas prietaisas, skirtas naudoti tik patalpose.

Identifikuojami kištukai, kurie neturi būti prijungti prie tinklo.
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Saugumas

Principai
SERVO-DRIVE atitinka esamus saugumo standartus. Tačiau, jei 
nebus laikomasi šioje instrukcijoje pateiktos informacijos, vis tiek išliks 
tam tikra rizika. Prašome suprasti, kad Julius Blum GmbH neatsako 
už nelaimingus atsitikimus ar nuostolius, kilusius nesilaikant šių nau-
dojimosi instrukcijų.

Informacija apie saugumo reikalavimus
•  Kištukas ir Blum transformatorius turi būti lengvai pasiekiami.
•  Nei Blum transformatorius, nei jokie kiti laidai negali kontaktuoti su 

judančiomis detalėmis.
•  Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribo-

tas fizines, jutimines ar psichines galimybes taip pat asmenys netu-
rintys patirties ir žinių, jei jiems buvo parodyta, kaip saugiai naudotis 
prietaisu ir kurie supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama 
žaisti su šia sistema. Vaikai negali valyti ir prižiūrėti sistemos be 
suaugusiųjų priežiūros.

•  Atidarymo ir uždarymo metu, liečiant zoną aplink pakėlimo sistemos 
svertą, galima susižeisti.

•   12 vatų Blum transformatoriaus (Z10NE0300) kabelio ilgis neturi 
viršyti 2 m.

•  24 vatų Blum transformatorius (Z10NE030) turi būti prijungtas prie 
įžeminimo jungties.

•  24 vatų Blum transformatoriuje (Z10NE030) esanti įžeminimo jungtis 
skirta funkciniams tikslams.
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Konstrukciniai pakeitimai ir atsarginės dalys 

SERVO DRIVE konstrukciniai perdarymai ar dalių pakeitimas, kurie nėra 
patvirtinti gamintojo, veikia gaminio saugumą ir efektyvumą, todėl nėra 
leidžiami.
•  Naudokite tik originalias Julius Blum GmbH atsargines dalis.
•  Blum komponentai yra vieninteliai gaminiai, kuriuos galima jungti prie 

Blum transformatoriaus.
•  Tik kvalifikuoti asmenys gali sumontuoti arba pakeisti Blum detales, 

keisti Blum transformatoriaus padėtį arba bet kurį sujungimą.
•  Įsitikinkite, kad į fasadą yra įmontuotas Blum distancinis amortizatorius.

Norint užtikrinti, kad pakėlimo mechanizmai, stalčiai, šaldytuvai arba 
šaldikliai ir indaplovės neatsidarinėtų, kai to nenorite, rekomenduo-
jame jungti Blum transformatorių prie išjungiamo elektros lizdo. Dėl 
papildomos informacijos kreipkitės į elektronikos pardavėją.

PASTABA
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Vaikai

Atsidarantys ir užsidarantys pakėlimo mechanizmai gali kelti 
pavojų sužeisti vaikus.

Žmonės, ypač vaikai, kurie sėdi ar stovi mechanizmo veikimo zono-
je, gali būti jo užkliudyti ar sužeisti, kai pakėlimo sistema atsidaro ar 
užsidaro.

 Gali kelti užspringimo pavojų, jei vaikas žaidžia su 
SERVO-DRIVE jungikliu.

 Vaikas gali užspringti, jei į burną pateks SERVO-DRIVE jungiklio 
baterija.

 ➢  Įsitikinkite, kad vaikai negalės atidaryti SERVO-DRIVE jungiklio, 
nes gali paspringti, jei prarys SERVO-DRIVE jungiklio bateriją ar 
kitas dalis.

 Atsidarantys stalčiai gali sužeisti vaikus!
 ➢  Vaikus būtina tinkamai prižiūrėti, kad būdami patalpoje kur yra 
baldai su SERVO-DRIVE, nežaistų su šiais prietaisais.

 ➢  Norint, kad SERVO-DRIVE nesuveiktų netyčia, kai veikimo nerei-
kia, maitinimas turi būti išjungiamas.

DĖMESIO
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Gresia sužeidimo pavojus montuojant fasadą, jei 
svertas staigiai kiltų aukštyn!
Gresia sužeidimo pavojus, jei svertas staigiai kiltų aukštyn 
neteisingo fasado nuėmimo metu, įskaitant ir furnitūrą.

 ➢  Niekada nenuiminėkite fasadų, kad nuvalytumėte juos.
 ➢   Fasadą nuimti gali tik specialiai išmokytas personalo 
darbuotojas, naudodamasis papildomomis montavimo 
instrukcijomis.

DĖMESIO

Spintelės priežiūra ir valymas

Pavojus dėl elektros smūgio! 
 
 Patekus skysčiams į Blum transformatorių, kyla elektros smūgio pavo-
jus.

 ➢  Prieš valydami spintelės fasadą išjunkite Blum transformatorių iš 
elektros lizdo.

 ➢  Prieš valant variklio elementus ar/ir Blum transformatorių, atjunkite 
Blum transformatorių iš elektros lizdo.

 ➢  Valydami spintelę įsitikinkite, kad vanduo ar agresyvios valymo 
medžiagos nesiliečia su variklio elementu, Blum transformatoriumi 
ar SERVO-DRIVE jungikliu – naudokite drėgną skudurėlį.

 ➢  Niekada neardykite Blum transformatoriaus, variklio elemento ar 
SERVO-DRIVE jungiklio.

 ➢  Bet kokį kabelio pažeidimą turėtų nedelsdamas pašalinti kvalifi-
kuotas specialistas.

 ➢  Neuždenkite Blum transformatoriaus drabužiais ar kitais daiktais – 
gali perkaisti.

 ➢ Dažnai apžiūrėkite prietaisą, ar nėra susidėvėjimo, pažeidimų 
žymių. Jei tokių žymių yra arba jei prietaisas buvo naudojamas 
netinkamai arba neveikia, susisiekite su tiekėju dėl papildomos 
informacijos

DĖMESIO
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Elektrinių ir elektroninių prietaisų perdirbimas:
Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, baigę savo eksplotacijos laiką, negali būti išmetami kartu su bui-
tinėmis atliekomis. Teiraukitės savo šalies institucijų dėl daugiau informacijos. Blum elektriniai ir elek-
troniniai prietaisai atitinka direktyvos „WEEE Directive 2012/19/EU“ reikalavimus. Elektros ir elektroni-
kos atliekos privalo būti surenkamos atskirai taip, kad jas ar jose panaudotas medžiagas būtų galima 
perdirbti. Tai apsaugos nuo pavojingų medžiagų, kurios gali būti elektros ar elektronikos įrenginiuose, 
patekimo į aplinką ar organizmus. Dažniausiai nebūtina perdirbti visą gaminį pagal „WEEE Derective“ 
reikalavimus, o tik jame esančius elektronikos komponentus. Informacijos apie tai žr. išmontavimo 
instrukcijose. Jūsų regione yra nemokamos surinkimo vietos, kuriose galite palikti senus elektros ir 
elektronikos prietaisus. Daugiau informacijos apie tai rasite šioje nuorodoje: 
www.blum.com/recycling

Baterijų šalinimas:
Baterijos, baigusios savo eksplotacijos laiką, negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. 
Teiraukitės savo šalies institucijų dėl daugiau informacijos. Blum įrenginiuose naudojamos baterijos 
atitinka direktyvos „WEEE Directive 2006/66/EU“ reikalavimus. Baterijas reikia surinkti atskirai, ir už-
tikrinti, kad jos ir jų medžiagos būtų perdirbamos ar tinkamai utilizuotos. Tai apsaugos nuo pavojingų 
medžiagų, kurios gali būti elektros ar elektronikos įrenginiuose, patekimo į aplinką ar organizmus. 
Informacijos apie baterijų pašalinimą ieškokite išmontavimo instrukcijose. Jūsų regione yra nemoka-
mos surinkimo vietos, kuriuose galite grąžinti senas baterijas. Išmetant baterijas, patariame neliesti 
kontaktinių jų paviršių. 
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Pakėlimo mechanizmas, variklio elemen-
tas ir dangtelis
Svertas
Blum transformatorius, 24 W 
Blum transformatorius kištuke 12 W
SERVO-DRIVE jungiklis
Blum distancinis amortizatorius
Korpusas
Fasadas / Pakėlimo sistema

Schema

SERVO-DRIVE, skirtas AVENTOS, padeda atidaryti ir uždaryti į baldą įmontuotus pakėlimo  
mechanizmus.

Variklio elementas
Išstūmimo svertas
Blum transformatorius
Blum distancinis amortizatorius

Schema

SERVO-DRIVE padeda atidaryti stalčius.

SERVO-DRIVE, skirtas AVENTOS / SERVO-DRIVE uno, skirtas 
AVENTOS

SERVO-DRIVE, skirtas LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / 
TANDEM

1
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3b

4
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Variklio elementas
Magneto gaudymo metalinė plokštelė
Montavimo plokštelė
Fasado laikiklis
Blum distancinis amortizatorius
Montavimo šablonas
Fasado dangtelis
Medvaržčiai

Variklio elementas
Magneto gaudymo metalinė plokštelė
Montavimo plokštelė
Fasado laikiklis
Montavimo šablonas
Fasado dangtelis
Medvaržčiai

Schema

SERVO-DRIVE flex, skirtas šaldytuvams ir šaldikliams

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

Schema

SERVO-DRIVE flex, skirtas indaplovėms

SERVO-DRIVE flex leidžia elektromechaniškai atidaryti šaldytuvus ir šaldiklius be rankenėlių, 
paspaudžiant fasadą.

SERVO-DRIVE flex leidžia elektromechaniškai atidaryti indaploves be rankenėlių, paspaudžiant 
fasadą.
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Paspauskite fasadą
 ➢  Pakėlimo sistema atsidaro 

automatiškai

Paspauskite SERVO-DRIVE jungiklį
 ➢  Pakėlimo sistema užsidaro 

automatiškai

SERVO-DRIVE jungiklis įjungia AVENTOS SERVO-DRIVE mechanizmo automatinį atsidarymą ir 
užsidarymą.

Elektrinė judėjimą stimuliuojanti sistema

SERVO-DRIVE, skirtas AVENTOS / SERVO-DRIVE uno, skirtas 
AVENTOS
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Atidarymas ir uždarymas, automatiškai 
stabdomi panaudojant susidūrimų aptikimo 
funkciją, kai judantis fasadas atsitrenkia į 
kūno dalį ar kitą objektą.

Susidūrimų aptikimas

Apsauga nuo atsirėmimo

 ➢  Rankinis pakėlimo mechanizmo 
uždarymas mechaniškai ranka tempiant 
žemyn

 ➢  Rankinis pakėlimo mechanizmo atidary-
mas mechaniškai, ranka keliant aukštyn

Pakėlimo mechanizmas bet kada gali būti atidaromas ar uždaromas rankomis, be pavojaus sugadinti 
SERVO-DRIVE, skirtą AVENTOS.

Rankinis valdymas

SERVO-DRIVE AVENTOS aktyvuojamas 
tik trumpu prisilietimu. Ilgas pakėlimo 
mechanizmo paspaudimas neaktyvuoja 
mechanizmo.
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Dingus elektros srovei
Jei elektros srovė nutrūksta atsidarymo ar užsidarymo proceso metu, SERVO-DRIVE pakėlimo siste-
ma, pasilieka toje pozicijoje. Fasadas gali būti uždarytas rankomis, arba, atsiradus elektros srovei, 
lengvai nuspaudus jungiklį, SERVO-DRIVE funkcijos reaktyvavimui. 

Siekiant užtikrinti teisingą SERVO-DRIVE AVENTOS veikimą privaloma laikytis toliau išvardintų 
parametrų: 
•  Norint išlaikyti reikalingą atstumą tarp spintelės korpuso ir pakėlimo mechanizmo, prie fasado turi 

būti įmontuoti Blum distanciniai amortizatoriai.
•  Tarp spintelės korpuso ir fasado negali būti jokių daiktų.

 ➢  Dėl netinkamo naudojimo, SERVO-DRIVE AVENTOS gali susidėvėti per anksti!
 ➢  Nespauskite ir nekelkite naudodami jėgą prieš judėjimo kryptį, kai pakėlimo mechanizmas 

atsidarinėja ar užsidarinėja.
 ➢  Niekada nenuimkite fasadų. Fasadų nuėmimą gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Taip pat 

peržvelkite saugumo instrukcijas leidinio pradžioje.

Baterijos indikatorius (LED)

Baterijos indikatorius (LED)
Connect (LED)

SERVO-DRIVE jungiklis
SERVO-DRIVE jungiklis veikia su baterija (CR2032). Naudokite tik patikimų gamintojų maitinimo 
elementus. 

PASTABA

1

1

2
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Baterijos keitimas
Kai maitinimo elementas išsikrauna, baterijos indikatorius (LED) ima raudonai mirksėti.

 Atidarykite SERVO-DRIVE jungiklį  
ir išimkite baterijos laikiklį
 Išimkite bateriją 
 Įdėkite naują maitinimo elementą (CR2032 
tipo), atkreipkite dėmesį į teisingą poliškumą
 Uždarykite baterijos laikiklį

 Atidarykite SERVO-DRIVE jungiklį  
ir išimkite baterijos laikiklį
 Išimkite bateriją 
 Įdėkite naują maitinimo elementą (CR2032 
tipo), atkreipkite dėmesį į teisingą poliškumą
 Uždarykite baterijos laikiklį

SERVO-DRIVE jungiklio baterija negali būti įkraunama iš naujo ar išmetama į ugnį.

Jei maitinimo elementą įdėsite neteisingai, SERVO-DRIVE jungiklio baterijos indikatorius mirksės raudonai.

PASTABA

1

1
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4
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Elektrinė judėjimą stimuliuojanti sistema

Kai stalčiaus fasadas ir / ar rankenėlė 
(A) pastumiami ar patraukiami, variklio 
elemento (B), iššokęs svertas pastumia ir 
dalinai atidaro stalčių.

Elektrinio atsidarymo funkcija aktyvuojama 
tik trumpai paspaudus arba patraukus. 
Pavyzdžiui, jei remsitės į stalčių, sistema 
nesuveiks ir jis neatsidarys.

Apsauga nuo atsirėmimo

SERVO-DRIVE, skirtas LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / 
TANDEM
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Blum transformatorius tiekia srovę į variklio elementą. Blum transformatoriaus veikimą galima patikrin-
ti per darbo režimo indikatorių (LED).

Blum transformatorius

Elektros jungtis
Veikimo indikatorius (LED) 
Etiketė

Siekiant užtikrinti teisingą SERVO-DRIVE veikimą privaloma laikytis toliau išvardytų parametrų:

•  Norint užtikrint reikalingą suveikimo 
signalą (2 mm), prie fasado, tarp stalčiaus 
fasado ir spintelės korpuso, turi būti 
įmontuoti Blum distanciniai amortizatoriai.

•  Tarp stalčiaus ir SERVO-DRIVE variklio 
elemento netruri būti jokių pašalinių 
daiktų.

 ➢  Dėl netinkamo naudojimo SERVO-DRIVE, skirtas stalčių sistemoms, gali susidėvėti per anksti!
 ➢  Nespauskite ir netraukite naudodami jėgą prieš judėjimo kryptį, kai stalčius atsidarinėja ar 

užsidarinėja.

PASTABA

1

2
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1)  Paspauskite fasadą (bet netraukite)
 ➢  Durelės (šaldytuvo arba indaplovės) 

šiek tiek atsivers 2,5 sek.

2)  Naudotojas suima dureles pasinaudoda-
mas mažu prasivėrimu

 ➢  Tęsia atidarymo procesą
2b)   Naudotojas neliečia durelių

 ➢   Durelės vėl užsidaro

Fasado be rankenėlių paspaudimas įjungs elektromechaninį SERVO-DRIVE flex atsidarymą
Elektrinė judėjimą stimuliuojanti sistema

SERVO-DRIVE flex
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Baterijos indikatorius ant 
SERVO-DRIVE jungiklio mirksi 
raudonai. 

Akumuliatoriaus indikatorius 
šviečia raudonai

SERVO-DRIVE AVENTOS 
pilnai neatsidaro ir neužsidaro.

SERVO-DRIVE AVENTOS 
neveikia vienam pakėlimo  
mechanizmui, spaudžiant 
fasadą ar naudojant 
SERVO-DRIVE jungiklį.

SERVO-DRIVE AVENTOS 
pilnai neužsidaro.

SERVO-DRIVE jungiklio bateri-
ja išsikraudinėja.

Neteisingai įdėta baterija. 

Fasadas nesubalansuotas arba 
netolygiai liečiasi prie korpuso.

SERVO-DRIVE jungiklio bateri-
ja išsikrovė.

Baterija buvo įdėta neteisingai. 

SERVO-DRIVE jungiklis 
sulūžęs. 
 
 

Sugedęs variklio elementas. 

Kabeliai yra pažeisti.

Įstrigęs daiktas tarp spintelės ir 
fasado, ar tarp fasado ir sverto.

Daiktas kyšo pro spintelės 
kraštą.

 ➢  Pakeiskite bateriją. 

 ➢  Įdėkite bateriją teisingai.

 ➢  Susisiekite su baldų  
gamintojo klientų aptar-
navimo centru dėl fasado 
perreguliavimo.

 ➢  Pakeiskite bateriją. 

 ➢  Įdėkite bateriją teisingai.

 ➢  Susisiekite su Blum atstovo 
klientų aptarnavimo centru 
dėl SERVO-DRIVE jungiklio 
pakeitimo.

 ➢  Susisiekite su Blum atstovo 
klientų aptarnavimo centru 
dėl variklio elemento pakei-
timo.

 ➢  Susisiekite su baldų gaminto-
jo klientų aptarnavimo skyriu-
mi dėl problemos sprendimo.

 ➢  Pašalinkite kliūtį.

 ➢  Pašalinkite kliūtį.

Problemos Galima priežastis Sprendimas

Prietaiso [OK] mygtukas nuola-
tos šviečia raudona spalva

Pakėlimo mechanizmo regulia-
vimo ekranas pradeda šviesti.

Fasadas nesubalansuotas.

Sugedęs variklio elementas  ➢ Pakeiskite variklio elementą
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SERVO-DRIVE, skirtas 
LEGRABOX/ TANDEMBOX / 
MOVENTO / TANDEM, nevei-
kia nei viename stalčiuje - nei 
paspaudus, nei patraukus.

SERVO-DRIVE, skirtas 
LEGRABOX / TANDEMBOX / 
MOVENTO / TANDEM, neveikia 
visai spintelei - nei paspaudus, 
nei patraukus.

SERVO-DRIVE, skirtas 
LEGRABOX/ TANDEMBOX / 
MOVENTO / TANDEM, veikia 
tik patraukus stalčių, bet ne 
paspaudus.

SERVO-DRIVE, skirtas 
LEGRABOX/ TANDEMBOX 
/ MOVENTO / TANDEM, 
neveikia vienam stalčiui - nei 
traukiant, nei stumiant.

Blum transformatorius ne-
prijungtas prie elektros lizdo.

Dingo elektros srovė.

Blum transformatorius yra 
sugedęs.

Kabeliai yra pažeisti.

Objektas trukdo judėjimo tra-
jektorijoje.

Blum distancinis amortizatorius 
yra sulūžęs arba iš viso iškritęs.

Stalčius yra perpildytas daik-
tais, kurie netelpa į aukštį.

SERVO-DRIVE yra sulūžęs.

 ➢  Įjunkite Blum 
transformatorių į rozetę.

 ➢  Patikrinkite saugiklius / 
jungiklius.

 ➢  Jei būtina, susisiekite su 
elektriku. 

 ➢  Jei reikia, kreipkitės į Blum 
atstovo klientų aptarnavimo 
centrą dėl Blum transforma-
toriaus pakeitimo.

 ➢   Susisiekite su baldų gamin-
tojo klientų aptarnavimo  
skyriumi dėl problemos 
sprendimo.

 ➢  Pašalinkite kliūtį. 

 ➢  Kreipkitės į blum atstovo 
klientų aptarnavimo skyrių 
dėl distancinio amortizato-
riaus apkeitimo.

 ➢  Atidarykite stalčių rankomis.
 ➢  Pašalinkite daiktus, kurie yra 
per aukštai ir trukdo atsidaryti 
stalčiui. 
 

 ➢  Kreipkitės į blum atstovo 
klientų aptarnavimo skyrių dėl 
variklio elemento pakeitimo.

Problemos Galima priežastis Sprendimas
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• Įrenginys nereaguoja į 
aktyvavimą

• Įrenginys į aktyvavimą 
reaguoja lėtai

• Įrenginys neatsidaro iki galo

Montavimo plokštelė buvo 
sumontuota per toli

Blum distancinis amortizatorius 
neįstatytas arba neteisingai 
įdėtas

Fasado tarpelis per mažas 
Fasado tarpelis per didelis

Gaidukas negali pradėti judesio 
per visą fasado aukštį

Netinkamas kiaurymės dangtelis

Šaldytuvo montavimo atramos 
nebuvo pašalintos

Bandomasis atsidarymas buvo 
atliktas neteisingai (pvz., dėl 
mechaninių trukdžių bandomo-
jo atsidarymo metu).

 ➢  Patikrinkite padėtį naudoda-
mi montavimo šabloną

 ➢  Įsitikinkite, kad matmenys 
atitinka montavimo instruk-
cijas

 ➢  įstatykite Blum distancinį 
amortizatorių

 ➢  Ištaisykite poziciją

 ➢  Sureguliuokite fasado tarpelį 
iki 2,5–3 mm (pagal instrukci-
jas buitinėms prekėms)

 ➢  Rekomenduojami belaidžiai 
jungikliai 

 ➢ Išgręžkite naują fasadą
 

 ➢  Nuimkite pagal buitinių 
prekių instrukcijas

 ➢  Perkraukite sistemą, 
pradėkite naują bandomąjį 
atsidarymą

Problemos Galima priežastis Sprendimas

SERVO-DRIVE flex, skirtas 
šaldytuvams, šaldikliams ir 
indaplovėms:

Jei prietaiso durelės palieka-
mos atidarytos santykinai ilgą 
laiką, pavyzdžiui, kraunant 
pirkinius, uždarius šaldytuvą ar 
šaldiklį, jo viduje gali susidaryti 
vakuumas. Dėl to, kelias se-
kundes gali nepavykti atidaryti 
prietaiso durelių.

Neatsidaro šaldytuvo durelės.  ➢  Palaukite, kol slėgis bus 
neutralizuotas (gali užtrukti 
iki 20 sek.).
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Problemos Galima priežastis Sprendimas

Indaplovė nevisiškai užsidaro

Durelės neužsidaro

Indaplovės užrakto mechaniz-
mas sustingo (priklausomai nuo 
modelio)

Magnetinė gaudymo plokštelė 
nesumontuota

Magnetinės gaudymo plokštelės 
padėtis neteisinga

 ➢  Stumkite fasadą, kol 
užsidarys (tai NĖRA produk-
to defektas)

 ➢  Sumontuokite magnetinę 
gaudymo plokštelę

 ➢  Pakeiskite magnetinės gau-
dymo plokštelės padėtį
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Techniniai duomenys
Prietaisus galima naudoti tik sausose, uždarose patalpose. Visi SERVO-DRIVE prietaisai yra III klasės 
ir turi būti tiekiami tik su itin maža įtampa (SELV). Jie gali būti naudojami tik su Blum transformatoriais.

Įėjimo įtampa:  ..........................................................................100–240 V a.c. ±10% / 50–60 Hz ±10%
Įėjimo srovė:  .................................................................................................................................. 0.6 A 
Išėjimo galia:  .............................................................................................................................. 24.0 W
Išėjimo įtampa:  .....................................................................................................................  24.0 V d.c.
Išėjimo srovė:  ................................................................................................................................ 1.0 A 
Aplinkos temperatūra:  .................................................. Nuo 0 iki +40°C / 5–80% s.d. nekondensuoja
Saugos kategorija:  ......................................................................................................................... IP40
Vidutinis veikimo efektyvumas:......................................................................................................86.8%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10%): ...................................................................................84.0%
Energijos suvartojimas be apkrovos:  ........................................................................................ <0.08 W
Didžiausias aukštis: ...........................................................2000 m (esant 25° C aplinkos temperatūrai)

24 vatų Blum transformatorius Z10NE030

12 vatų Blum transformatorius Z10NA300

Įėjimo įtampa:  ..........................................................................100–240 V a.c. ±10% / 50–60 Hz ±10%
Įėjimo srovė:  .................................................................................................................................. 0.3 A 
Išėjimo galia:  .............................................................................................................................. 12.0 W
Išėjimo įtampa:  .....................................................................................................................  24.0 V d.c.
Išėjimo srovė:  ................................................................................................................................ 0.5 A 
Aplinkos temperatūra:  .................................................. Nuo 0 iki +40°C / 5–80% s.d. nekondensuoja
Saugos kategorija:  ......................................................................................................................... IP44
Vidutinis veikimo efektyvumas:......................................................................................................83.3%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10%): ...................................................................................78.0%
Energijos suvartojimas be apkrovos:  ........................................................................................ <0.08 W
Didžiausias aukštis: ...........................................................2000 m (esant 25° C aplinkos temperatūrai)
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Maitinimo įtampa:  ..................................................................................................................  24.0 V d.c.
Vardinė srovė:  ................................................................................................................................  2.0 A
Elektros naudojimas laukimo režimu:  ..................................................... < 0.6 W (kai uždaryti fasadai)
Aplinkos temperatūra:  ...................................................  Nuo 0 iki +40°C / 5–80% s.d. nekondensuoja
Saugos kategorija:  ..........................................................................................................................  IP20
Veikimo indikatorius:  ............................................................................. S3 5% max. 10 judesių/10 min.
Dažnis:........................................................................................................................ 2.404 – 2.452 GHz
Didžiausia radijo dažnio galia: .......................................................................................+4 dBm / 2.5 mW
Didžiausias aukštis: ............................................................2000 m (esant 25° C aplinkos temperatūrai)

Maitinimo įtampa:  ..................................................................................................................  24.0 V d.c.
Vardinė srovė:  ................................................................................................................................  2.0 A
Elektros naudojimas laukimo režimu:  ......................................................< 0.6 W (kai uždaryti fasadai)
Aplinkos temperatūra:  ...................................................  Nuo 0 iki +40°C / 5–80% s.d. nekondensuoja
Saugos kategorija:  ..........................................................................................................................  IP20
Veikimo indikatorius:  ............................................................................. S3 5% max. 10 judesių/10 min.
Dažnis:........................................................................................................................ 2.404 – 2.452 GHz
Didžiausia radijo dažnio galia: .........................................................................................4 dBm / 2.5 mW
Didžiausias aukštis: ............................................................2000 m (esant 25° C aplinkos temperatūrai)

SERVO-DRIVE skirtas AVENTOS

SERVO-DRIVE skirtas AVENTOS HK top

Maitinimo įtampa:  ..................................................................................................................  24.0 V d.c.
Vardinė srovė:  ................................................................................................................................  2.0 A
Elektros naudojimas laukimo režimu:  .......................................................................................  <0.12 W
Aplinkos temperatūra:  ...................................................  Nuo 0 iki +50°C / 5–80% s.d. nekondensuoja
Saugos kategorija:  ..........................................................................................................................  IP20
Veikimo indikatorius:  ............................................................................. S3 5% max. 10 judesių/10 min.
Didžiausias aukštis: ............................................................2000 m (esant 25° C aplinkos temperatūrai)

SERVO-DRIVE skirtas LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM
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Maitinimo įtampa:  ..................................................................................................................  24.0 V d.c.
Vardinė srovė:  ................................................................................................................................  2.0 A
Elektros naudojimas laukimo režimu (be belaidžio imtuvo):  ..................................................... <0.12 W 
Elektros naudojimas laukimo režimu (su belaidžiu imtuvu):  .................................................... <0.21 W
Aplinkos temperatūra:  ...................................................  Nuo 0 iki +50°C / 5–80% s.d. nekondensuoja
Saugos kategorija:  ..........................................................................................................................  IP20
Veikimo indikatorius:  ............................................................................. S3 5% max. 10 judesių/10 min.
Dažnis (belaidžio imtuvo): .......................................................................................... 2.404 – 2.452 GHz
Didžiausia radijo dažnio galia: (belaidžio imtuvo): .........................................................+4 dBm / 2.5 mW
Didžiausias aukštis: ............................................................2000 m (esant 25° C aplinkos temperatūrai)

Dažnis:........................................................................................................................ 2.404 – 2.452 GHz
Perdavimo būdas:  ..........................................................................................  Dvikryptis, koduotu laidu
Diapazonas:  ............................................................ paprastai 10 m (priklauso nuo tarpinių medžiagų)
Aplinkos temperatūra:  ...................................................  Nuo 0 iki +40°C / 5–80% s.d. nekondensuoja
Saugos kategorija:  ..........................................................................................................................  IP20
Veikimo indikatorius:  ............................................................................. S3 5% max. 10 judesių/10 min.
Baterijos tiekimas:  ..........................................................................................  3 V ličio baterija CR2032
Didžiausia radijo dažnio galia: .......................................................................................+4 dBm / 2.5 mW
Didžiausias aukštis: ............................................................2000 m (esant 25° C aplinkos temperatūrai)

SERVO-DRIVE jungiklis

SERVO-DRIVE flex
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Supaprastinta ES atitikties deklaracija
Julius Blum GmbH pareiškia, kad visi Julius Blum GmbH elektrinių ir elektroninių gaminių tipai atitinka 
Direktyvą 2011/65/EU.
Julius Blum GmbH pareiškia, kad gaminiai Z10A3000 ir Z10C5000 atitinka Direktyvą 2006/42/EC ir 
Direktyvą 2014/30/EU.
Julius Blum GmbH pareiškia, kad gaminiai 23KA001, 23KA000, 21FA001, 21FA000, 21LA001, 21LA000, 
21SA001, 21SA000, 21KA001 ir 21KA000 atitinka Direktyvą 2006/42/EC ir Direktyvą 2014/53/EU.
Julius Blum GmbH pareiškia, kad 23.A00L83, 23P5020, 21P5020 ir Z10C5007 gaminiai atitinka Direkty-
vą 2014/53/EU.
Julius Blum GmbH pareiškia, kad gaminiai Z10ZE000 ir Z10ZC000 atitinka Direktyvą 2014/30/EU.
Julius Blum GmbH pareiškia, kad Blum transformatoriai Z10NA300 ir Z10NE030 atitinka Direktyvą 
2014/35/EC ir Direktyvą 2014/30/EU.
Visą ES atitikties deklaracijos informaciją galima rasti: www.blum.com/compliance
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Baldų gamintojo / pardavėjo pavadinimas:

Adresas:

Anketa atsarginėms dalims

Norėdami kuo greičiau gauti detales SERVO-DRIVE sistemai, turite savo SERVO-DRIVE tiekėjui ir / ar 

virtuvės gamintojui nurodyti šiuos duomenis:

Detalės ir partijos numerius galima rasti čia

Virtuvės savininko vardas ir pavardė:

Adresas:

Pardavimo dok. Nr.:

Gedimo aprašymas:

Detalės ir partijos serijiniai numeriai (blogos SERVO-DRIVE detalės):

Blum transformatorius:

Maitinimo šaltinis - kištukas:

Variklio elementas:

Variklio elementas:

Variklio elementas:

SERVO-DRIVE jungiklis:

Belaidis imtuvas:

Kiekis

Blum transformatorius Variklio elementas
SERVO-DRIVE 
jungiklis Belaidis imtuvas

Serijinis gaminio numeris Partijos numeris

Maitinimo 
šaltinis - kištukas



Julius Blum GmbH
Furniture Fittings Mfg.
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Our sites in Austria, Poland and China are certified to the international standards mentioned below.
Our site in the USA is certified to ISO 9001.
Our site in Brazil is certified to ISO 9001 and ISO 14001. 
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