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Problema Galima priežastis Sprendimas
1.1 Stalčius neatsidaro. Profilis neteisingai įmontuotas 

spintelėje.
 ➢ Įmontuoti tiksliai pagal brėžinius.

Stalčiui atsidaryti kažkas 
trukdo.

 ➢ Pašalinkite objektą

Profilis ir/arba laikiklis neteisin-
goje pozicijoje.

 ➢ Teisinga profilio ir/arba laikiklio 
pozicija.

1.2 Stalčius neatsidaro. 
Nesudaromas 
2 mm tarpas tarp 
fasado ir korpuso

Neįmontuoti Blum distanciniai 
amortizatoriai.

 ➢ Fasado aukštis iki 300mm: 
Įmontuokite 1 Blum distancinį 
bamperį.

 ➢ Fasado aukštis virš 300mm: 
Įmontuokite 2 Blum distancinį 
bamperį.

Neįmontuoti Blum distanciniai 
bamperiai. (Vidiniai stalčiai ir 
stalčiai su vidiniais fasadais)

 ➢ Įsitikinkite, kad naudojamas 
tinkamas Blum distancinis bam-
peris (reguliuojamas bamperis).

Liečiasi stalčių fasadai.  ➢ Suderinti tarpelį.

„Slide-on“ technologija:
Fiksatoriaus aukščio 
reguliavimas

„Slide-on“ ir „clip-on“ savybės:
Fasado pasvirimo reguliavimas

Clip-on savybė:
Pilno ištraukimo bėgelių aukščio 
reguliavimas

Clip-on savybė:
Nepilno ištraukimo bėgelių 
aukščio reguliavimas

Profilis neteisingai įmontuotas 
spintelėje.

 ➢ Įmontuoti tiksliai pagal brėžinius.

Profilis ir/arba laikiklis netei-
singoje pozicijoje.

 ➢ Teisinga profilio ir/arba laikiklio 
pozicija.

Stalčiui atsidaryti kažkas 
trukdo.

 ➢ Pašalinkite objektą.

Problemų sprendimas
Mes siūlome šiuos problemų sprendimo būdus:
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Problema Galima priežastis Sprendimas
1.3 Išstūmimo elemento 

veikimo indikatoriaus 
lemputė nedega.

Neteisingai pritvirtintas 
išstūmimo elementas.

 ➢ Iš naujo pritvirtinkite išstūmimo 
elementą ir užfiksuokite svirtelę.

Sugedęs išstūmimo elemen-
tas.

 ➢ Iš naujo pritvirtinkite išstūmimo 
elementą ir užfiksuokite svirtelę.

 ➢ Pakeiskite išstūmimo elementą ir 
užfiksuokite svirtelę.

1.4 Nedega kelių išstūmimo 
elementų veikimo 
indikatorių lemputės.

Jungtis, jungianti laikančiojo 
profilio kabelį su elektros tieki-
mo kabeliu yra brokuota.

 ➢ Pakeiskite laikančiojo profilio 
kabelį ir elektros tiekimo kabelį 
jungiančią jungtį.

Laikančiojo profilio kabelis yra 
brokuotas.

 ➢ Pakeiskite laikančiojo profilio 
kabelį.

A  Instaliacinis kabelis
B  Ryšio kabelis 

(dešiniame griovelyje)

Elektros tiekimo kabelis yra 
brokuotas.

 ➢ Pakeiskite elektros tiekimo kabelį.

1.5 Blum transformatoriaus 
lemputė dega, o sistemos 
veikimo indikatoriaus 
lemputės ant atmetiklių 
nedega.

Jungtis, jungianti Blum 
transformatorių ir elektros 
tiekimo kabelį yra brokuota.

 ➢ Pakeiskite Blum transformatorių 
ir elektros tiekimo kabelį 
jungiančią jungtį.

Elektros tiekimo kabelis yra 
brokuotas.

 ➢ Pakeiskite elektros tiekimo kabelį.

1.6 Nedega Blum transfor-
matoriaus lemputė.

Elektra atjungta  ➢ Įsitikinkite, kad elektros tiekimas 
atjungtas.

Blum transformatoriaus kabe-
lis neprijungtas prie elektros 
lizdo.

 ➢ Pasirūpinkite, kad Blum transfor-
matoriaus kabelis būtų prijungtas 
prie elektros lizdo.

Blum transformatorius yra 
sugedęs.

 ➢ Pakeiskite Blum transformatorių.

Nesugadinkite kontaktų!

Nesugadinkite kontaktų!
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Problema Galima priežastis Sprendimas
1.7 Nešviečia indikacinė 

lempelė nei ant 
atmetiklių, nei ant trans-
formatoriaus.

2 Blum transformatoriai 
prijungti 
prie vienos ir tos pačios 
grandinės. Abu jie sugedo.

 ➢ Prie vienos grandinės 
galima jungti tik vieną Blum 
transformatorių.

 ➢ SFlbPakeiskite perdegusius 
transformatorius vienu 
transformatoriumi.

2 Stalčius atsidaro per 
stipriai.

Spintelė nestovi horizontaliai.  ➢ Išlyginkite spintelę pagal 
gulsčiuką.

Trumpiems ilgiams jėgos 
pasirinkimo jungiklis “Power”, 
esantis ant išstūmimo elemen-
to, nustatytas neteisingai.

 ➢ Nustatykite jungiklį „Power“ 
(galia) į padėtį „Half“ (pusė).

Trumpiems ilgiams ir nepilno 
ištraukimo stalčiams jėgos 
pasirinkimo jungiklis “Power”, 
esantis ant išstūmimo elemen-
to, nustatytas neteisingai.

 ➢ Pasirinkite „Half” (pusė) poziciją.

3 Atsidaro iš karto keli 
stalčiai.

Liečiasi stalčių fasadai.  ➢ Suderinti tarpelį.

„Slide-on“ technologija:
Fiksatoriaus aukščio reguliavimas

„Slide-on“ ir „clip-on“ savybės:
Fasado pasvirimo reguliavimas

Clip-on savybė:
Pilno ištraukimo bėgelių aukščio 
reguliavimas

lip-on savybė:
Nepilno ištraukimo bėgelių 
aukščio reguliavimas

Problemų sprendimas
Mes siūlome šiuos problemų sprendimo būdus:
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Problema Galima priežastis Sprendimas
Išstūmimo elementas: Net-
eisingai nustatytas funkcijos 
pasirinkimo "Mode" jungiklis.

 ➢ Pasirinkite „Single“ (vienas) 
poziciją.

Laikantysis profilis: Nėra 
komunikacinio kabelio.

 ➢ Pritvirtinkite kabelį laikančiąjame 
profilyje (kabelis toks pat kaip ir 
elektros tiekimo kabelis).

B Ryšio kabelis

4 Stalčius neatsidaro 
pakankamai.

Spintelė nestovi horizontaliai.  ➢ Išlyginkite spintelę pagal 
gulsčiuką.

Pilno ištraukimo stalčiams 
jėgos pasirinkimo jungi-
klis “Power”, esantis ant 
išstūmimo elemento, nusta-
tytas neteisingai.

 ➢ Pasirinkite „Full” (visa) poziciją.

Jei korpuso vidinis plotis 
didesnis nei 234mm, nenu-
ardykite atmetiklio sverto 
detalės.

 ➢ Pritvirtinkite svirtelės prailginimą

Stalčius sunkiai atsidaro ir 
užsidaro.

 ➢ Pašalinti trukdančius objektus, 
nešvarumus.

 ➢ Pakeisti profilį.

Išstūmimo elementas stalčiui 
per silpnas.

 ➢ Įmontuokite antrą išstūmimo 
elementą ir jį sinchronizacijos 
kabeliui sujunkite su laikančiuoju 
profiliu.

Sugedęs išstūmimo elementas.  ➢ Iš naujo pritvirtinkite išstūmimo 
elementą ir užfiksuokite svirtelę.

 ➢ Pakeiskite išstūmimo elementą ir 
užfiksuokite svirtelę.

5 Stalčius savaime 
atsidaro vos jį uždarius.

Profilis ir/arba laikiklis netei-
singoje pozicijoje.

 ➢ Teisinga profilio ir/arba laikiklio 
pozicija. 

Sugedęs išstūmimo elemen-
tas.

 ➢ Iš naujo pritvirtinkite išstūmimo 
elementą ir užfiksuokite svirtelę.

Netvirtas laikantysis profilis.  ➢ Patikrinti tvirtinimus.
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Problema Galima priežastis Sprendimas
6 Stalčius neužsidaro iki 

galo. 
Stalčiui atsidaryti kažkas 
trukdo.

 ➢ Pašalinkite objektą.

Liečiasi stalčių fasadai.  ➢ Suderinti tarpelį.

„Slide-on“ technologija:
Fiksatoriaus aukščio 
reguliavimas

„Slide-on“ ir „clip-on“ savybės:
Fasado pasvirimo reguliavimas

Clip-on savybė:
Pilno ištraukimo bėgelių aukščio 
reguliavimas

Clip-on savybė:
Nepilno ištraukimo bėgelių 
aukščio reguliavimas

Profilis ir/arba laikiklis netei-
singoje pozicijoje.

 ➢ Teisinga profilio ir/arba laikiklio 
pozicija.

Išstūmimo elementas pritvirt-
intas neteisingoje pozicijoje.

 ➢ Pritvirtinkite išstūmimo elementą 
teisingoje pozicijoje.

Neveikia išstūmimo elementas.  ➢ Iš naujo pritvirtinkite išstūmimo 
elementą ir užfiksuokite svirtelę.

 ➢ Pakeiskite išstūmimo elementą ir 
užfiksuokite svirtelę.
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Problemų sprendimas
Mes siūlome šiuos problemų sprendimo būdus:

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

1

2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 92
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.56522
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 92
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.56522
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004200fc0072006f00200028004f006600660069006300650029002c00200049006e007400650072006e00650074002c0020004c006f0074007500730020004e006f00740065007300200044006100740065006e00620061006e006b0065006e002c0020007500730077002e000d0039003200200064007000690020004a00500045004700200048006f006300680020002d003e00200046006100720062002d00200075006e00640020004700720061007500730074007500660065006e00620069006c006400650072000d0031003500300020006400700069002000430043004900540054002000340020002d003e002000530074007200690063006800670072006100660069006b0065006e000d0073005200470042>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


