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Montavimo instrukcijų naudojimas

Prieš montuodami SERVO-DRIVE sistemą, perskaitykite montavimo 
instrukciją ir saugos reikalavimus.
Mes rekomenduojame naudoti atpažinimo schemas, kad lengviau 
atskirtumėte toliau tekste aprašomas detales.
Ši instaliavimo instrukcija taikoma elektroninei savaiminio atsidarymo 
sistemai SERVO-DRIVE, skirtai:
- AVENTOS HF, AVENTOS HS, AVENTOS HL, AVENTOS HK ir 
AVENTOS HK top pakėlimo mechanizmams;
- stačių sistemoms LEGRABOX ir TANDEMBOX  bei MOVENTO ir 
TANDEM bėgeliams
Tačiau, tik AVENTOS HF , pakėlimo sistemų iliustracijose yra 
naudojamas kaip pavyzdys.
Prašome atkreipti dėmesį į specialią AVENTOS instaliavimo 
instrukciją, teisingam mechaninių AVENTOS HF, HS ,HL, HK ir HK top 
pakėlimo sistemų be SERVO-DRIVE montavimo proceso eiliškumui.

Sauga

SERVO-DRIVE atitinka galiojančius saugumo standartus.
Tačiau nesilaikant montavimo instrukcijų, išlieka tam tikra rizika. 
Julius Blum GmbH neatsako už nelaimingus atsitikimus ar nuostolius, 
kilusius nesilaikant montavimo instrukcijų.
• Montuojant SERVO-DRIVE būtina laikytis visų toje šalyje 

galiojančių saugos taisyklių, ypač tų, kurios yra susijusios su 
mechaniniu judančių dalių saugumu ir elektros instaliacija.

• Tik kvalifikuoti technikai gali instaliuoti/pakeisti Blum komponentus, 
BLUM transformatoriaus poziciją ar bet kurį sujungimą.

• Įrenginys gali būti jungiamas tik prie elektros srovės, kuri 
atitinka etiketėje nurodytus tipo ir dažnio parametrus (žr. Blum 
transformatorius).

Įspėjamieji ženklai ir pavojaus simboliai

DĖMESIO ženklas įspėja apie pavojų, kuris gali 
baigtis mirtimi ar rimtais sužeidimais.
PASTABA ženklas rodo informaciją kurios reikia 
laikytis.

DĖMESIO

PASTABA
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• Elektros lizdas turi būti laisvai pasiekiamas.
• Prie vienos paskirstymo kabelio sistemos galima jungti tik vieną 

Blum transformatorių.
• Užtikrinkite saugų atstumą iki Blum transformatoriaus, nurodytą 

montavimo instrukcijoje.
• Užtikrinkite, kad drėgmė nepatektų į Blum transformatorių ir variklio 

elementą.
• Prieš pradedant taisyti sistemą ar atliekant priežiūros darbus, 

ištraukite Blum transformatoriaus kabelio kištuką iš elektros lizdo.
• Variklio elementas, Blum transformatorius ir SERVO-DRIVE 

jungiklis gali būti valomi tik drėgnu skudurėliu, nes drėgmės 
prasiskverbimas ir agresyvūs valikliai gali sugadinti elektroniką.

• Venkite zonos šalia svertų, durelių atsidarymo ir užsidarymo metu.
• Negalima naudoti sugadintų ar pažeistų detalių.
• Aštrios briaunos gali pažeisti kabelį.
•  Nei BLUM transformatorius, nei kiti laidai negali liestis su 

judančiomis detalėmis.
• Niekada neardykite variklio elemento ar SERVO-DRIVE jungiklio.

Skirta naudoti

SERVO-DRIVE padeda atidaryti ir uždaryti balde sumontuotus 
pakėlimo mechanizmus ir gali būti naudojamas šiomis sąlygomis:
• Sausose, uždarose patalpose.
• Kartu su AVENTOS pakėlimo mechanizmais ir/ar ištraukimo/stalčių 

sistemomis, pagamintais  
Julius Blum GmbH, su leistinomis techninėmis specifikacijomis.

• Naudojant kartu su Blum transformatoriumi.
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Blum transformatoriaus saugos atstumas

Tvirtinimas dugneTvirtinimas prie sienos
Montavimas prie viršutinės 
plokštės

 ➢ Matmenys brėžinyje yra su įskaičiuotu saugos atstumu.

PASTABA
Oro cirkuliacijai būtina palikti bent 30 mm tarpą, kitaip Blum 
transformatorius gali perkaisti.

DĖMESIO
Elektros smūgio pavojus

 ➢ Niekada neardykite Blum transformatoriaus.

DĖMESIO
Yra tikimybė susižeisti, jei teleskopinė svirtis 
staigiai kiltų aukštyn.

Kai baldo fasadas yra nuimtas yra pavojus susižeisti 
dėl galimo teleskopinės svirties staigaus šovimo 
aukštyn.

 ➢  Niekada nespauskite žemyn sverto, geriau 
nuimkite jį.

 ➢  Nejunkite transformatoriaus į elektros tinklą, kol 
fasadai nepritvirtinti. 
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Blum transformatoriaus saugos atstumas

Trikdžių šalinimas

Dėl trikdžių šalinimo išsamią informaciją rasite čia: 
www.blum.com/sd/troubleshooting

Informacija skirta staklių ir įrengimų direktyvai 2006/42/EC

SERVO-DRIVE elektroninei atidarymo/uždarymo sistemai, skirtai 
pakėlimo sistemoms ir stalčiams, taikoma Europos Mašinų 
Direktyvos 2006/42 / EB nuostatos. Remiantis Mašinų Direktyvos 
taikymo vadovu (2.2 versija), Blum mechanizmai yra mašinos. 
Jei SERVO-DRIVE pavaros elementai yra įmontuotos balduose 
pagal galiojančias Blum specifikacijas (Blum katalogas, naudojimo 
lankstinukai ir montavimo instrukcijos), visiems Mašinų Direktyvos 
reikalavimams taikoma Blum atitikties deklaracija. Jei baldai 
nukrypsta nuo Blum specifikacijų, atsakomybę prisiima baldų 
platintojas.

Pastaba: Mašinų Direktyva taikoma gaminiams, tiekiamiems 
Europos ekonominėje erdvėje (EEE) + Šveicarijoje + Turkijoje 
+ Šiaurės Makedonijoje. Kitų šalių reikalavimai patenkinami 
sertifikatais.

Dėl detalesnės staklių ir įrengimų direktyvos informacijos eikite į: 
www.blum.com/sd/guideline

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 įrenginiai, kuriuos galima jungti 

prie Blum transformatoriaus.
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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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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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SERVO-DRIVE apžvalgos iliustracija
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Pakėlimo mechanizmas
Teleskopinė ar paprasta svirtis
Variklio elementas su LED displėjum
Dangtelis
SERVO-DRIVE jungiklis su baterijos indikacija

Blum transformatorius su LED indikatoriumi
Transformatoriaus laikiklis tvirtinamas dugne

Paskirstymo kabelis, atpjaunamas pagal išmatavimus
Jungtis
Kabelio antgalis

Maitinimo laidas transformatoriui

Blum distancinis amortizatorius

Laikantysis vertikalus profilis

Viršutinis/nugarinis laikančiojo profilio tvirtinimo laikiklis
Apatinis laikančiojo profilio tvirtinimo laikiklis

Laikančiojo profilio instaliacinis kabelis (elektros tiekimui)
Ryšio kabelis 

Laikančiojo profilio dangtelis

Dvigubas apatinis variklio elemento laikiklis
Viengubas apatinis variklio elemento laikiklis

Variklio elementas

Laikančiojo profilio laikiklis kairys/dešinys
Horizontalus laikantysis profilis

Variklio elemento adapteris
Viršutinis laikiklis su sumontuotu adapteriu variklio elementui
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Elektroninė judėjimą stimuliuojanti sistema
SERVO-DRIVE jungiklis įjungia AVENTOS SERVO-DRIVE mechanizmo automatinį atsidarymą ir 
užsidarymą.

Paspaukite fasadą
 ➢ Pakėlimo sistema atsidaro automatiškai

Paspauskite SERVO-DRIVE jungiklį
 ➢  Pakėlimo mechanizmas užsidaro 

automatiškai

Pakėlimo sistema bet kada gali būti atidaroma ar uždaroma rankiniu būdu, be apribojimų ir be 
pavojaus sugadinti SERVO-DRIVE AVENTOS.

Rankinis valdymas

 ➢  Rankinis pakėlimo sistemos atidarymas 
mechaniškai, ranka keliant aukštyn

 ➢  Rankinis pakėlimo sistemos uždarymas 
mechaniškai, ranka tempiant žemyn

AVENTOS funkcija

LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM funkcija

Elektroninė judėjimą stimuliuojanti sistema
 Kai stalčiaus fasadas ir/ar rankenėlė (A) pastumiami ar patraukiami, variklio elemento (B) iššokęs 
svertas pastumia ir dalinai atidaro stalčių.
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Paskirstymo kabelio prijungimas

Variklio elemento nustatymas

SERVO-DRIVE skirtas AVENTOS

Variklio elemento montavimas

 ➢  Prieš sumontuojant SERVO-DRIVE ant AVENTOS, jėgos mechanizmai 
turi būti sureguliuoti taip, kad fasadas liktų atidarytas bet kurioje 
pozicijoje.

 ➢  Jei reikia, atidarymo kampo ribotuvą įdėkite tik po variklio elemento 
uždėjimo, tačiau prieš bandomąjį paleidimą.

PASTABA

 ➢  AVENTOS teleskopinis svertas turi būti pilnai atidarytoje padėtyje, kai 
montuojate variklio elementą.
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HF / -HS / -HL

HK

SERVO-DRIVE jungiklio montavimas

 ➢  Variklio elementas gali būti užfiksuotas tik kai oranžinė juostelė nėra 
matoma specialiame langelyje.

PASTABA

PASTABA
Variklio elementas gali būti užrakintas tik tada, kai variklio elementas pilnai užfiksuotas ant jėgos 
mechanizmo.
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Paskirstymo kabelio prijungimas

SERVO-DRIVE skirtas AVENTOS

Variklio elemento montavimas

 ➢  Prieš sumontuojant SERVO-DRIVE ant AVENTOS, jėgos mechanizmai 
turi būti sureguliuoti taip, kad fasadas liktų atidarytas bet kurioje 
pozicijoje.

PASTABA

 ➢  AVENTOS teleskopinis svertas turi būti pilnai atidarytoje padėtyje, kai 
montuojate variklio elementą.

 ➢  Jei reikia, atidarymo kampo ribotuvą reguliuokite tik sumontavę stūmimo 
elementą ir prieš tikrindami mechanizmo veikimą.
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SERVO-DRIVE jungiklio montavimas
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Laikančiojo profilio montavimas, kai viršutinis laikiklis tvirtinamas korpuso viršuje

Laikančiojo profilio montavimas, kai viršutinis laikiklis tvirtinamas korpuso nugarėlės plokštumoje

SERVO-DRIVE skirtas LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM

Variklio elemento montavimas



18

Laikančiųjų profilių montavimas į produktų spintą

Įmontuokite tą patį ilgą kabelį į apatinį laikantįjį 
profilį. Pritvirtinkite apatinį laikantįjį profilį.

Į laikantįjį profilį įdėkite elektros tiekimo kabelį.
Išimkite iš anksto gamykliškai instaliuotus kabelius iš abiejų laikančiųjų profilių ir įdėkite naują, ilgą 
kabelį į viršutinįjį profilį.
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Viengubas arba dvigubas variklio elemento tvirtinimo laikiklis

Galima pritvirtiniti antrą variklio elementą 
(pasirinktinai).

Horizontalus laikantysis profilis
Įstatykite laidą į variklio elemento laikančiojo 
profilio adapterį

Pritvirtinkite variklio elementą prie laikančiojo 
profilio adapterio

Įstatykite variklio elemento adapterį į horizontalųjį laikantįjį profilį

Įstatykite laikantįjį profilį į laikiklius horizontaliai

Viengubas laikiklis Dvigubas tvirtinimo laikiklis
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Viršutinis variklio elemento laikiklis

Įdėkite laikančiojo profilio kabelį

Skersinė viršutinė plokštės juosta turi būti pritvirtinta prie stalviršio, kad būtų stabili.

Pritvirtinkite jėgos mechanizmą ant adapterio
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Viršutinė pakabinama spintelė
Kabelio instaliacijos iliustracija

Pakabinamos ir apatinės spintelių derinys

Apatinė spintelė

Blum distancinis amortizatorius

Montuojamas fasade
Aliuminio rėmelis: montuojamas korpuso šone

 ➢ Neklijuokite Blum distancinio amortizatoriaus
PASTABA

Jungtis
Kabelio antgalis

Paskirstymo kabelis, atpjautas pagal išmatavimus

Blum transformatorius su LED indikatoriumi
Transformatoriaus laikiklis tvirtinamas dugne
Transformatoriaus laikiklis tvirtinamas prie sienos
Maitinimo laidas transformatoriui
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Jungties montavimas

Transformatoriaus laikiklis tvirtinamas dugne

Transformatoriaus laikiklis tvirtinamas prie sienos

Transformatoriaus laikiklis – montavimas ant spintelės 

 ➢  Nesugadinkite 
kontaktų.

PASTABA

Transformatoriaus  instaliavimas
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Kabelio instaliacijos schema

Transformatoriaus laikiklis tvirtinamas prie sienosTransformatoriaus laikiklis tvirtinamas dugne

Spintelė su stalčiumi po plautuve

Transformatoriaus laikiklis tvirtinamas dugne Transformatoriaus laikiklis tvirtinamas prie sienos

Horizontalus laikantysis profilisViršutinis variklio elemento laikiklis

SERVO-DRIVE skirtas LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM

SERVO-DRIVE skirtas AVENTOS

Kabeliai nugarinėje dalyje

Kabeliai viršuje

 ➢ Prie vienos paskirstymo kabelio sistemos galima jungti tik vieną Blum transformatorių.
PASTABA
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Mygtukų išdėstymas

Variklio elementas

SERVO-DRIVE skirtas AVENTOS

Deaktyvavimas

Papildomos funkcijos

SERVO-DRIVE jungiklio aktyvavimas

Sinchronizacijos aktyvavimas

Susidūrimų vengimo funkcijos aktyvavimas

Atnaujinti bevielį ryšį

Atnaujinti judėjimą

Pradėti bandomąjį atsidarymą

Pa
pi

ld
om

ai

<Reset Motion> mygtukas
Judesio LED lemputė
<SWITCH> mygtukas
<SYNC> mygtukas
<COLL> mygtukas
<Reset Wireless> mygtukas
Bevielio ryšio LED lemputė
SERVO-DRIVE jungiklis
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SERVO-DRIVE jungiklio aktyvavimas

Bevielio ryšio signalo suderinimas tarp SERVO-DRIVE jungiklio ir 
variklio elemento.
SERVO-DRIVE jungiklis gali veikti tik su vienu variklio elementu.

Paspauskite <SWITCH> mygtuką

kol LED indikatorius ims mirksėti žaliai.

Paspauskite SERVO-DRIVE  jungiklį

kol LED indikatorius ims šviesti žaliai nenutrūkstamai.

Pakartokite procedūrą A 1–2 papildomiems SERVO-DRIVE 
jungikliams spintelėje.

Veikimas Šviečia nenutrūkstamai Mirksi

Įkrovimas
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Pradėti bandomąjį atsidarymą

Variklio elementas bandomojo judėjimo metu atpažįsta reikiamus 
judesiui parametrus.

Bandomasis atsidarymas būtinas: lemputė mirksi

Paspauskite fasadą: bandomasis atsidarymas prasideda automatiškai

Uždarykite dureles rankiniu būdu

Fasadai 2 kartus automatiškai atsidaro ir užsidaro: nebandykite jokiu 
būdu sutrukdyti ar stabdyti šio proceso

Veikimas Šviečia nenutrūkstamai Mirksi

PASTABA
Jei bandomasis judėjimas sustabdytas, reikia ištrinti atmintį → žr. 
judėjimo atnaujinimas E 1. Bandomasis atsidarymas atnaujinamas.
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Sinchronizavimo aktyvavimas

Iki trijų mechanizmų, prijungtų prie vieno transformatoriaus, galima 
sinchronizuoti bendram judėjimui. Ši funkcija yra reikalinga, jei kelios 
spintelės turi vieną bendrą fasadą.

 SERVO-DRIVE jungiklio aktyvavimas → žr. A 1–3.

Paspauskite SYNC mygtuką pirmajame variklio elemente 

kol LED indikatorius ims mirksėti žaliai.

Paspauskite SYNC mygtuką antrajame variklio elemente 

kol abiejų sinchronizuotų variklio elementų indikacinės lemputės ims 
šviesti žaliai nenutrūkstamai.

Pakartokite procedūrą C 2–3 visiems papildomiems variklio 
elementams.

Atlikite bandomąjį atsidarymą → žr. B 1–4.

Veikimas Šviečia nenutrūkstamai Mirksi

Jei įvyksta aktyvavimo klaida, išvalykite visų variklio elementų atmintį 
→ žr. atnaujinti bevielį ryšį F 1.

PASTABA

Iš naujo aktyvuokite SERVO-DRIVE jungiklį, sinchronizaciją ir 
bandomąjį atsidarymą → žr. A 1–3, C 2– 4 ir B 1–4.
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Susidūrimų vengimo aktyvavimas

Norint išvengti fasadų susidūrimų, variklio elementai (iki 6 vnt.) gali 
būti suderinti taip, kad tik vienas fasadas galėtų atsidaryti vienu 
metu. Fasadas neatsidarys tol, kol kiti fasadai nebus uždaryti.

 SERVO-DRIVE jungiklio aktyvavimas → žr. A 1–3.

Paspauskite <COLL>  mygtuką pirmajame variklio elemente

kol LED indikatorius ims mirksėti žaliai.

Uždarykite dureles rankiniu būdu

Atidarykite antrąjį fasadą rankiniu būdu

Paspauskite <COLL>  mygtuką  antrajame variklio elemente

kol abiejų variklio elementų indikacinės lemputės ims šviesti žaliai 
nenutrūkstamai.

Pakartokite procedūrą D 2–5 visoms papildomoms spintelėms.

Atlikite bandomąjį atsidarymą → žr. B 1–4.

Veikimas Šviečia nenutrūkstamai Mirksi

Jei įvyksta aktyvavimo klaida, išvalykite visų variklio elementų atmintį 
→ žr. atnaujinti bevielį ryšį F 1.

PASTABA

Iš naujo aktyvuokite SERVO-DRIVE jungiklį, susidūrimų vengimą ir 
bandomąjį atsidarymą → žr. A 1–3, D 2–6 ir B 1–4.
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Reset Motion

Reset Wireless

E

LT

SERVO-DRIVE jungiklio maitinimo elemento keitimas

Dekoratyvinio dangtelio uždėjimas

Paspauskite <Reset Motion> mygtuką smailiu daiktu (mažiausiai  
3 sekundėms) kol lemputė ims dažnai mirksėti.

Paspauskite <Reset Wireless> mygtuką smailiu daiktu (mažiausiai  
3 sekundėms) kol lemputė ims dažnai mirksėti.

Atnaujina bandomojo atsidarymo ciklą.

Panaikina visas funkcijas: visi aktyvūs SERVO-DRIVE jungikliai 
atitinkamam variklio elementui yra deaktyvuoti.

 ➢  Atidarykite SERVO-DRIVE jungiklį ir 
išimkite bateriją.

 ➢  Įstatykite naują  bateriją (CR2032 tipas) 
ir uždarykite jungiklį SERVO-DRIVE– 
atkreipkite dėmesį į teisingą poliškumą.

Kai baterija išsenka, LED indikatorius ant jungiklio ima raudonai mirksėti.

 ➢  SERVO-DRIVE jungiklio elementas negali būti įkraunamas iš naujo ar išmetamas į ugnį.
PASTABA
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Mygtukų išdėstymas

Variklio elementas

SERVO-DRIVE skirtas AVENTOS

Deaktyvavimas

Papildomos funkcijos

SERVO-DRIVE jungiklio aktyvavimas

Sinchronizacijos aktyvavimas

Susidūrimų vengimo funkcijos aktyvavimas

Atnaujinti judėjimą

Pradėti bandomąjį atsidarymą

Pa
pi
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ai

<Reset> mygtukas
Judesio LED lemputė
<Collision> mygtukas
<Play> mygtukas
<Ok> mygtukas
<Connect> mygtukas
SERVO-DRIVE jungiklis
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SERVO-DRIVE jungiklio aktyvavimas

Bevielio ryšio signalo suderinimas tarp SERVO-DRIVE jungiklio ir 
variklio elemento.
SERVO-DRIVE jungiklis gali veikti tik su vienu variklio elementu.

Veikimas

Įkrovimas

Šviečia nenutrūkstamai Mirksi
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Pradėti bandomąjį atsidarymą

Variklio elementas bandomojo judėjimo metu atpažįsta reikiamus 
judesiui parametrus.

Veikimas Šviečia nenutrūkstamai Mirksi
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Sinchronizavimo aktyvavimas

Iki trijų mechanizmų, prijungtų prie vieno transformatoriaus, galima 
sinchronizuoti bendram judėjimui. Ši funkcija yra reikalinga, jei kelios 
spintelės turi vieną bendrą fasadą.

Veikimas Šviečia nenutrūkstamai Mirksi
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Susidūrimų vengimo aktyvavimas

Norint išvengti fasadų susidūrimų, variklio elementai (iki 6 vnt.) gali 
būti suderinti taip, kad tik vienas fasadas galėtų atsidaryti vienu 
metu. Fasadas neatsidarys tol, kol kiti fasadai nebus uždaryti.

Veikimas Šviečia nenutrūkstamai Mirksi
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Veikimas Šviečia nenutrūkstamai Mirksi
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E Reset

1 A

Dekoratyvinio dangtelio uždėjimas

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

SERVO-DRIVE jungiklio maitinimo elemento keitimas
Kai baterija išsenka, ant jungiklio esantis LED indikatorius ima mirksėti raudonai.

 ➢  Atidarykite SERVO-DRIVE jungiklį ir 
išimkite bateriją.

 ➢  Įstatykite naują  bateriją (CR2032 tipas) 
ir uždarykite jungiklį SERVO-DRIVE– 
atkreipkite dėmesį į teisingą poliškumą.

Atstato įrenginio gamyklinius parametrus.
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SERVO-DRIVE skirtas LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM – 
pagrindinė informacija

Variklio elemento funkcijų perjungiklis
Rėžimo jungiklis Mode (1)
Single (vienas): juda tik vienas variklio elementas  
(standartinis nustatymas)
Multiple (daugkartinis): jei keliems variklio elementams 
įjungsite funkciją „Multiple“, jie veiks kartu
Jėgos stiprumo jungiklis Power (2)
Full (pilnai): standartinis nustatymas
Half (pusiau): trumpiems gyliams (270-300 mm)
Veikimo indikatorius (LED) (3)

Sverto prailgintuvas
Svirtelės peties prailgintuvas turi būti nuimtas, jei korpusas 
yra iki 300 mm pločio.

Svirtelės kompensatorius
Svirtelės kompensatorius yra tvirtinamas varžtais ir 
naudojamas siauruose 275-320 mm pločio korpusuose, kai 
stalčių nugarėlės yra iš medžio drožlių plokštės.

Sinchronizacijos kabelis
Norint, kad du variklio elementai suveiktų tuo pačiu momentu, 
juos reikia sujungti per sinchronizacijos kabelį.
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Blum transformatoriaus nuėmimas

Transformatoriaus laikiklis tvirtinamas dugne Transformatoriaus laikiklis tvirtinimas prie 
sienos

Jungties nuėmimas 

PASTABA
 ➢  Nesugadinkite 

kontaktų.

DĖMESIO
Elektros smūgio pavojus

 ➢ Niekada neardykite Blum transformatoriaus.
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AVENTOS HK top

SERVO-DRIVE skirtas AVENTOS

Nuėmimas

DĖMESIO
Elektros smūgio pavojus

 ➢ Niekada neardykite Blum transformatoriaus.
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AVENTOS HK top
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Paskirstymo kabelis

LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM
Variklio elemento nuėmimas



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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