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SERVO-DRIVE uno
Instrukcja obsługi



Wprowadzenie
Serdecznie dziękujemy za zakup! Kupując SERVO-DRIVE uno, elek-
tryczne wspomaganie ruchu,  
zyskali Państwo najwyższej jakości produkt Julius Blum GmbH, który 
ułatwi Państwu pracę w kuchni.

By mogli Państwo bezpiecznie korzystać z komfortu 
SERVO-DRIVE uno, prosimy przestrzegać  
następujących wskazówek:

➢ Przeczytajcie Państwo uważnie instrukcję obsługi przed użyciem.
➢ Zachowajcie Państwo instrukcję obsługi przez cały okres użytko-

wania SERVO-DRIVE uno.
➢ Prosimy o przekazanie instrukcji obsługi następnemu właścicielo-

wi lub użytkownikowi
SERVO-DRIVE uno.

Zakres stosowania i grupa docelowa
Instrukcja obsługi jest skierowana do wszystkich użytkowników sys-
temu SERVO-DRIVE uno. Montaż, regulację, rozruch, konserwację i 
demontaż można przeprowadzić tylko zgodnie wytycznymi osobnej 
instrukcji montażu.
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Bezpieczeństwo

Podstawowa zasada
SERVO-DRIVE uno odpowiada obecnie obowiązującym wymogom 
bezpieczeństwa. Mimo to,  
istnieje pewne ryzyko wynikające z nieprzestrzegania tej instrukcji 
obsługi / instrukcji montażu. Proszę zrozumieć, że Julius Blum GmbH 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie będzie wypłacać świadczeń 
za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi / in-
strukcji montażu.

Wskazówki bezpieczeństwa
 ▀ Wtyczka sieciowa i zasilacz Blum muszą być łatwo dostępne.
 ▀ Zarówno zasilacz Blum, jak i okablowanie nie mogą mieć kontaktu 
z ruchomymi elementami.

 ▀ Z tego urządzenia nie mogą korzystać osoby (łącznie z dziećmi), 
które nie są w pełni sprawne fizycznie, sensorycznie lub umysłowo. 
Chyba, że będą one pilnowane przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo lub otrzymają od niej wskazówki, jak to urządzenie 
obsługiwać.

By zabezpieczyć szuflady przed niezamierzonym uruchomieniem, 
zalecamy podłączyć zasilacz do gniazdka z włącznikiem prądu.
Więcej informacji otrzymają Państwo u elektryka.

WSKAZÓWKA
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Dzieci

Niebezpieczeństwo zranienia dziecka podczas wysuwania szu-
flad.

 ➢ Prosimy nadzorować dzieci, które przebywają w pomieszczeniu, 
by nie bawiły się urządzeniem.

 ➢ By zabezpieczyć SERVO-DRIVE uno przed nieopatrznym uru-
chomieniem, należy nacisnąć włącznik.

Zastosowanie zgodne z przeznaczniem
SERVO-DRIVE uno wspomaga otwieranie szuflad i może być stoso-
wane tylko na następujących warunkach:

 ▀ W suchych, zamkniętych pomieszczeniach.
 ▀ W połączeniu z systemami szuflad Julius Blum GmbH w ramach 
dopuszczalnych  
danych technicznych.

 ▀ W połączeniu z zasilaczem Blum.

Za inne zastosowanie Julius Blum GmbH nie bierze żadnej odpowie-
dzialności.

 OSTRZEŻENIE
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Zmiany w budowie i części zamienne
Zmiany w budowie i części zamienne nie dopuszczone przez produ-
centa mają wpływ na bezpieczeństwo oraz działanie SERVO-DRI-
VE uno i dlatego są niedozwolone.

 ▀ Stan w momencie dostawy nie może być zmieniany.
 ▀ Stosować tylko oryginalne części zamienne Julius Blum GmbH.
 ▀ Do zasilacza Blum nie podłączać żadnych innych urządzeń niż 
przewidziane do tego komponenty Blum.

 ▀ Można stosować maksymalnie 2 jednostki napędu na zasilacz 
Blum.

 ▀ Należy upewnić się, że dystanse Blum są zamontowane.
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Montaż
 ▀ Podczas montażu SERVO-DRIVE uno należy przestrzegać krajo-
wych norm. Dotyczy to szczególnie bezpieczeństwa ruchomych czę-
ści i elektrycznego okablowania.

 ▀ Urządzenie można podłączać tylko do prądu sieciowego, którego 
napięcie, rodzaj i częstotliwość zgadzają się z oznaczeniami na 
tabliczce znamionowej (patrz zasilacz Blum).

 ▀ Zabrania się stosowania uszkodzonych części.
 ▀ Ostre krawędzie mogą prowadzić do uszkodzenia przewodu.
 ▀ Całkowita długość przewodu nie może przekraczać 2 m.

Zagrożenie życia przez porażenie prądem!
 ➢ Nigdy nie otwierać zasilacza Blum.

 OSTRZEŻENIE

 ▀ Nigdy nie demontować jednostki napędu.
 ▀ Należy uważać, by do zasilacza Blum i jednostki napędu nie wnika-
ła wilgoć.

 ▀ Przed przystąpieniem do montażu SERVO-DRIVE uno proszę 
sprawdzić, czy z tyłu korpusu została zarezerwowana odpowied-
nia ilość miejsca – w tym przypadku wynosi ona min. 44 mm. 
W wyjątkowym przypadku mogą Państwo uzyskać dodatkową 
przestrzeń poprzez dokonanie wycięcia w tylnej  ścianie korpusu.
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Czyszczenie i czynności przy szafce

Zagrożenie życia przez porażenie prądem!
Zagrożenie porażeniem prądem istnieje w przypadku dostania się 
wilgoci do zasilacza Blum.

 ➢ Przed czyszczeniem jednostki napędu względnie zasilacza Blum, 
należy odłączyć zasilacz Blum od prądu.

 ➢ Przed każdą naprawą należy odłączyć zasilacz Blum od prądu.
 ➢ Nigdy nie otwierać zasilacza Blum lub jednostki napędu.

Usuwanie usterek
Informacje na temat usuwania usterek znajdują się na:  
www.blum.com/sd/troubleshooting

 OSTRZEŻENIE

 ▀ Należy upewnić się, że podczas czyszczenia szafki ani woda ani 
agresywne środki do czyszczenia nie zmoczyły jednostki napędu 
lub zasilacza Blum – należy używać lekko zwilżonej ściereczki.

 ▀ Przy uszkodzeniu okablowania, należy wymienić zasilacz Blum 
stosownie do osobnych instrukcji montażu.

 ▀ Nie należy przykrywać zasilacza Blum ręcznikami lub innymi przed-
miotami, z uwagi na niebezpieczeństwo przegrzania.

7



Zamontowana jednostka  
SERVO-DRIVE:
Uchwyt napędu
Jednostka napędu
Zabezpieczenie transportowe
Zabezpieczenie przed zamoczeniem
Zasilacz Blum łącznie z przewodem
Pomoc montażowa
Blum-Dystans

Rysunek orientacyjny: stojące systemy sortowników śmieci

Zamontowana jednostka  
SERVO-DRIVE:
Poziomy profil nośny
Adapter profilu nośnego
Jednostka napędu
Zabezpieczenie przed zamoczeniem
Zasilacz Blum łącznie z przewodem
Blum-Dystans

Rysunek orientacyjny: wiszące systemy sortowników śmieci

SERVO-DRIVE wspomaga otwieranie szuflad.
SERVO-DRIVE uno do LEGRABOX / TANDEM / TANDEMBOX

SERVO-DRIVE uno do TANDEMBOX
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Elektryczne wspomaganie ruchu

Po naciśnięciu frontu lub pociągnięciu
za uchwyt szuflady (A) odbojnik wysuwa 
się z jednostki napędu (B) i delikatnie 
wypycha szufladę z korpusu.

Funkcja elektrycznego otwierania jest 
aktywowana tylko poprzez krótkie naci-
śnięcie frontu lub pociągnięcie za uchwyt. 
Opieranie się o front szuflady nie skutkuje 
jej otwarciem.

Ochrona przed opieraniem

SERVO-DRIVE uno do LEGRABOX / TANDEM / TANDEMBOX

Zasilacz Blum dostarcza prąd do jednostki napędu. Działanie zasilacza Blum można sprawdzić za 
pomocą lampki kontrolnej (LED).

Zasilacz Blum

Lampka kontrolna (LED)

Przedwczesne zużycie SERVO-DRIVE uno przez niewłaściwe użytkowanie.
 ➢ Nie naciskać na front szuflady podczas otwierania i zamykania w kierunku przeciwnym do 

realizowanego ruchu.

WSKAZÓWKA
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SERVO-DRIVE uno nie działa 
ani po pociągnięciu uchwytu 
ani po naciśnięciu frontu.

SERVO-DRIVE uno działa  
tylko po pociągnięciu za 
uchwyt – nie po naciśnięciu 
frontu.

Zasilacz Blum nie jest podłą-
czony do gniazdka.

Przerwa w dopływie prądu

Zasilacz Blum jest uszkodzony.
Okablowanie jest uszkodzone.

Przedmiot jest zablokowany.

Dystans Blum został wyjęty lub 
jest uszkodzony.

Przekroczona jest max. wyso-
kość wyposażenia szuflady

System SERVO-DRIVE uno 
jest uszkodzony.

 ➢  Włóż wtyczkę zasilacza do 
gniazdka.

 ➢  Sprawdź bezpieczniki.
 ➢  Zwróć się do wykwalifikowa-
nego elektryka.

 ➢  Wymień zasilacz Blum.

 ➢  Usunąć przedmiot.

 ➢  Zamontować lub wymienić 
dystans Blum.

 ➢  Proszę otworzyć szufladę 
manualnie.

 ➢  Proszę usunąć za wysokie 
przedmioty z szuflady.

 ➢  Wymienić jednostkę  
napędu.

Usterki Możliwa przyczyna Usuwanie usterki
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Napięcie wejściowe:  ......................................................................................  100–240 VAC / 50–60 Hz
Napięcie wejściowe w Japonii:  ..............................................................  100 VAC ±10 % / 50 und 60 Hz
Prąd wejściowy:  ............................................................................................................................ 0.3 A
Napięcie wyjściowe:  ..................................................................................................................  24 VDC
Prąd wyjściowy nominalny (maksymalnie 2 jednostki napędu):  ...................................................0.5 A
Temperatura otoczenia:  .....................................................................................................  0 do +40°C
Rodzaj ochrony:  ............................................................................................................................. IP40
Moc wejściowa w pozycji Standby:  ....................................................................................... <0.075 W

Napięcie zasilania:  .....................................................................................................................  24 VDC
Prąd znamionowy:  .......................................................................................................................... 2.0 A
Moc wejściowa w pozycji Standby:  ............................................................................................  0.12 W
Temperatura otoczenia:  ....................................................................................................... 0 do +50°C
Rodzaj ochrony:  ..............................................................................................................................  IP20

Dane techniczne
Stosowany tylko w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.

Zasilacz Blum Z10NA300.xx

Jednostka napędu SERVO-DRIVE uno do TANDEM / TANDEMBOX

Części zamienne
Proszę zamawiać części zamienne u dystrybutora lub dostawcy mebli.

Utylizacja
Demontaż SERVO-DRIVE uno może być przeprowadzany tylko zgodnie z odpowiednią instrukcją 
montażu. Elektroniczne komponenty SERVO-DRIVE uno należy utylizować zgodnie z lokalnymi  
przepisami w oso-bnym pojemniku na urządzenia elektryczne i elektroniczne.
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Dane sprzedawcy kuchni/stolarza:

Adres:

Formularz części zamiennych

W celu łatwiejszego i szybszego uzyskania części zamiennych SERVO-DRIVE należy podać dos-

tawcy, 

u którego nabyli Państwo SERVO-DRIVE, względnie sprzedawcy kuchni, następujące dane:

Tutaj znajdą Państwo numer artykułu i numer partii

Dane nabywcy kuchni:

Adres:

Nr zamówienia:

Opis błędu:

Nr artykułu i nr serii uszkodzonego elementu konstrukcyjnego SERVO-DRIVE:

Zasilacz Blum:

Wtyczka zasilacza:

Jednostka napędu:

Jednostka napędu:

Jednostka napędu:

Włącznik SERVO-DRIVE:

Odbiornik radiowy:

Sztuk

Zasilacz Blum Jednostka napędu
Włącznik 
SERVO-DRIVE Odbiornik radiowy

Numer artykułu Numer partii

Wtyczka zasilacza
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 Deklaracja zgodności
Nazwa wystawcy:  Julius Blum GmbH

Adres wystawcy:  Industriestraße 1, 6973 HÖCHST, AUSTRIA

Przedmiot deklaracji:

Nazwa / Marka: Blum

Produkt: SERVO-DRIVE

Typy:  Z10NE020, Z10NA200,

 Z10NE030, Z10NA300,

 Z10A3000.xx, Z10ZE000, 

 Z10ZC000, 21xA0x1, 

 Z10C5000.xx, Z10C5007,

 21P5020, 21.A00L33.xx

   

Wyżej wymieniony przedmiot jest zgodny z wymaganiami opisanymi w następujących dokumentach:

Nr dokumentu Tytuł Data wydania

2014/35/EU Dyrektywa niskonapięciowa 2014-02-26

2014/30/EU Dyrektywa EMV 2014-02-26

2011/65/EU Dyrektywa RoHS 2011-06-08

2014/53/EU Dyrektywa RED 2014-04-16

Dodatkowe informacje:

Dla odpowiedniego wdrożenia wymagań, o których mowa w powyższych dyrektywach dla wszystkich typów produk-
tów wspomnianych w tytule deklaracji zostały powołane następujące, harmonizujące normy:

Nr dokumentu Tytuł Data wydania

EN 55014-1:2006
+ A1:2009
+ A2:2011

Kompatybilność elektromagnetyczna – wymagania dotyczą sprzętu 
gospodarstwa domowego, elektronarzędzi i podobnych urządzeń 
elektrycznych
– Część 1: Emisja zakłóceń

2012-05-01

EN 55014-2:2015 Kompatybilność elektromagnetyczna – wymagania dotyczą sprzętu 
gospodarstwa domowego, elektronarzędzi i podobnych urządzeń 
elektrycznych
– Część 2: Odporność na zakłócenia - norma grupy wyrobów

2016-01-01

EN 61000-3-2:2014 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji 
harmonicznych prądów (fazowy prąd zasilający odbiornika 16 A)

2015-03-01

EN 61000-3-3:2013 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– Część 3-3: Poziomy dopuszczalne – Ograniczanie zmian 
napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach 
zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbior-
niki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone 
bezwarunkowo

2014-03-01
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Nr dokumentu Tytuł Data wydania

EN 60335-1:2012
+A11:2014

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku domowego i 
podobnych celów  
– Część 1: Wymagania ogólne

2012-10-01

EN 50581:2012 Dokumentacja techniczna do oceny urządzeń elektronicznych i 
elektrycznych odnośnie ograniczenia szkodliwych materiałów

2013-02-01

Poza tym dla produktów Z10NA200, Z10NA300, Z10NE020 i Z10NE030 zostały powołane następujące normy:

EN 60950-1:
2014-08

Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo  
– Część 1: Wymagania ogólne

2014-08-01

Poza tym dla produktów 21xA0x1 i dla modułów 21P5020, 21.A00L33.xx i Z10C5007 zostały powołane następujące 
normy:

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radio-
wego (ERM)
- Urządzenia bliskiego zasięgu
-  Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz 

do 40 GHz
–  Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadnic-

zych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

2010-12-29

EN 301 489-3 V1.6.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radio-
wego (ERM)
-  Kompatybilność elektromagnetyczna dotycząca urządzeń i 

systemów radiowych
–  Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu 

(SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz

2013-10-12

EN 301 489-1 V1.9.2 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego 
(ERM)
-  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV) dotycząca urządzeń i 

służb radiowych
– Część 1: Wspólne wymagania techniczne

2012-04-11

Naniesiono oznaczenie CE w 09.

Stosując SERVO-DRIVE do AVENTOS w obszarze przemysłowym przed uruchomieniem należy potwierdzić zgod-
ność mebla z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EU.

Podpisane za i w imieniu: 

Julius Blum GmbH

Höchst, 2016-04-26

Dyplomowany Inżynier Hermann Weissenhorn, Kierownik Działu Technika 
http://www.blum.com/compliance/
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Julius Blum GmbH 
Beschlägefabrik 
6973 Höchst, Austria 
Tel.: +43 5578 705-0 
Fax: +43 5578 705-44 
E-Mail: info@blum.com 
www.blum.com 
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