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MONTERING AV VÅGGIVARE:

De givare som Antti-Teollisuus levererar innehåller fullständiga monteringsdelar för mon-
tering i benet på torkens stativ. För att nå en mätnoggrannhet på ±100 kg behövs det två 
stycken givare. I teorin kan man nå en mätningsnoggrannhet på 1 kg om man monterar 4 
st våggivare dvs. en under varje ben. Detta förutsätter att rören både till och från torken är 
utrustade med flexibla delar. Torken i vilken våggivarna monteras bör vara belägen inom-
hus och den får inte vara fast i torkbyggnadens strukturer. 

Obs! Om det finns två st. givare bör de installeras under två stödben på samma sida av 
torken (se bilden).

Våggivare

StativStativ

Antti-Teollisuus levererar givare på 20 000 kg, dvs. torkens totalvikt får vara 80 000 kg. En 
liten överskridning av totalvikten försämrar bara mätningens noggrannhet.

Montering av våggivaren förutsätter att benet förkortas med 121,5 mm, se bild på följande 
sida.

Stativet sett ovanifrån
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Våggivarens övre plåt svetsas fast vid benet eller fästs med bultar i betonggolvet med 
hjälp av kilankarna. Obs! Den egentliga givardelen får inte vara på plats mellan de övre och 
nedre plåtarna då plåtarna svetsas fast i benet eller fästet..

Vi rekommenderar att den kabel som kommer från våggivaren sätts i ett skyddsrör. Ka-
belns fria ända kopplas till uttagssplinten bakom paxs-panelmätaren. Monteringsanvisning 
i avsnittet "Mätarens baskopplingar".

Vi rekommenderar att vågterminalen dvs. panelmätaren monteras i centralens lock. Mon-
teringsanvisning i avsnitt "Montering av mätaren i panelen".

De kablar som kommer från givarna kan vid behov kapas eller förlängas om längden inte 
är lämplig. Om kabeln förlängs bör skarvledningen absolut vara av störningsskyddad typ. 
T.ex. JAMAK-C 2x(2+1)x0,5 som har visat sig vara bra. Givarna kopplas parallellt. Kablar-
na från två givare kan kopplas under samma uttagssplint på panelmätaren. Om det finns 
fler en 4 st givare rekommenderar vi användning av en kopplingsdosa. De kablar som 
kommer från givarna förenas i kopplingsdosan och bara en kabel förs vidare till panelmä-
taren.
Man bör löda alla kopplingar så att det inte uppstår felaktiga vägningsresultat pga. dålig 
kontakt. 

Allmän information om vågterminalen dvs. paxs-panelmätaren:
Panelmätaren är avsedd att användas med töjningsgivare i samband med vägning. Det 
finns fria kortplatser i mätaren till vilka man som extra utrustning kan skaffa följande ut-
gångskort:

Om man önskar tilläggsfunktioner:

-  Ett analogt utgångskort (4 – 20 mA ), om man önskar få visning av massa även i 
logikens display (detta förutsätter att torkens styrcentral är Antti-logicontrol). Para-
metrarnas inställning klarläggas senare.

- Datakommunikationskort  RS232  behövs om man önskar skriva ut uppgifter om 
enbart massorna från panelmätarens display. Parametrarnas inställning klarläggas 
senare.

Läs först noggrant igenom följande ibruktagningsinstruktioner och utför därefter 
ibruktagningen och programmeringen fas för fas.

FAS 1        UPPACKNING

Innehåll:

* PAXS mätare
* monteringssats (fäst vid mätaren)
* panelens kanttätning (löst svart gummi)
* instruktionshäfte för användaren (på engelska)
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BILD FRÅN SIDAN

Monteringssats

Hållare

Tryck ned

Drag ut

Skyddspapp
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FAS 2   ÖPPNING AV DOSAN SAMT MONTERING AV KORT, STRAPPAR OCH 
KVALITETSENHET

VARNING: FARA FÖR ELSTÖT. FÖRSÄKRA DIG OM ATT MÄTARENS STOMME ÄR 
RÄTT MONTERAD INNE I DOSAN INNAN DU KOPPLAR PÅ STRÖMMEN.

I primärbruk behöver man inte öppna mätaren men mätaren bör öppnas för installering 
av tillgängliga tilläggskort, om man lägger till en ny kvalitetsenhet i mätaren eller för kon-
troll av strapparna. Platser för alla kort samt strapparnas kopplingar visas i mätarens hu-
vudkretskort på bilden på följande sida.

Du demonterar mätarens stomme från huset genom att kraftigt trycka ned fingerspåret i 
husets bakre ända och dra utåt. Då man trycker på fingerspåren borde tillhållarskruvarna 
frigöras från skåran i huset Frigör först den ena tillhållaren och efter detta den andra på 
den andra sidan. Efter att tillhållarna frigjorts kan man lösgöra stommen från huset genom 
att dra i den. Härefter kan monteringssatsfästet demonteras.

 I och med att mätaren nu har öppnats är de lediga kortplatserna synliga i huvudkretskortet 
(max. 3 st). Se på bilden på följande sida var den plats som kortet hör till ligger innan du 
monterar kortet. Efter installation av korten monteras mätaren tillbaka i sitt hus. Försäkra 
dig också om att huset är ordentligt stängt. 
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Inställning av strapparna behövs vanligtvis inte ändras. Vi rekommenderar dock att kontrol-
lera strapparnas inställning före ibruktagning.

Efter installation av eventuella tilläggskorten monteras mätaren tillbaka i sitt hus. Försäkra 
dig också om att huset är ordentligt stängt.

ANALOGIUTGÅNG 
KORTPLATS

KORTPLATS FÖR  
SERIEKOMMUNIKATION

RELÄUTGÅNG, 
KORTPLATS

FINGERSPÅR FINGERSPÅR

FUNKTION FÖR AN-
VÄNDARINGÅNGEN

OMRÅDE FÖR INKOM-
MANDE MEDDELANDEN

GIVARSPÄNNING
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VAIHE 3     MONTERING AV MÄTAREN I PANELEN

Gör en öppning (92x45) i panelen enligt bilden nedan. Lämna ett område (54x140) runt 
öppningen fritt i enlighet med bilden . Stick in mätaren i öppningen med bakdelen först och 
fäst den med hjälp av monteringssatsen. Montera tätningen omkring panelöppningen mel-
lan mätaren och panelen. Efter monteringen är panelens skyddsklass på framsidan IP 65. 
På insidan av panelen får det inte förekomma fukt eller damm.

FAS 4      MÄTARENS BASKOPPLINGAR

Man kan ta 230 V matningsspänning till panelmätaren från torkens styrcentral efter styr-
säkringen.

För basbruk tillkopplas enbart kopplingarna 1-6 i vågdisplayens bakre del. Kopplingarna 
7-10 är användaringångar som inte behövs tillkopplas. Kopplingarna 12-15 tas i bruk om 
man har monterat ett seriekommunikationskort ( RS232 ) för skrivaren inne i displayen. 
Kopplingarna 16-19 tas i bruk om man har monterat ett analogikort inne i displayen. Ana-
logkortet gör det möjligt att överföra vägningsutslaget till logikcentralens paneldisplay eller 
PC kontrollrum. Kopplingarna 20-25 är inte i bruk.

MÅTT (mm)

RENT OMRÅDE SOM MÄTAREN 
KRÄVER

ÖPPNING I PANELEN
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Tillkoppling av panelmätaren med två och fyra givare. (Obs! Om antalet givare är fyra, 
behöver man en kopplingsdosa).

TILLKOPPLING AV VÅGEN; 2 GIVARE

VÅGDISPLAY

VÅGGIVARE /
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TILLKOPPLING AV VÅGEN; 4 GIVARE

VÅGDISPLAY

KOPPLINGSDOSA

VÅGGIVARE



11Antti-Teollisuus Oy

Våg

01-2020

FAS 5      KOPPLING AV STRÖMMEN

VARNING: FARA FÖR ELSTÖT. FÖRSÄKRA DIG OM ATT MÄTARENS STOMME ÄR 
RÄTT MONTERAD INNE I DOSAN INNAN DU KOPPLAR PÅ STRÖMMEN.

Koppla på inkommande meddelanden först i fas 7. 

Koppla på strömmen till mätaren. Man behöver inte fästa uppmärksamhet vid tecken som 
visas i mätarens display i det här skedet. Om det inte syns någonting i displayen bör mat-
ningsspänningen och kopplingarna granskas.

FAS 6                PROGRAMMERING

GRUNDER FÖR PROGRAMMERING

Mätarens programmering utförs med tangenter på frampanelen. För att funktionen skulle 
vara rätt är det viktigt att programmera mätaren så att den motsvarar applikationens syfte. 
Programmeringen har delats i nio programmeringsmenyer (1...9). Under varje program-
meringsmeny bestämmer man en enskild konfiguration. Önskade egenskaper kan ställas 
in för mätaren genom att ändra på ställvärdena för ett antal parametrar som programme-
ringsmenyn inkluderar (se följande sida). 

Om man har skaffat sig ett RS232 kort som extra utrustning, bör också 7 srl parametrarna 
ställas in. 

Om man har skaffat sig ett analogikort som extra utrustning, bör också 8 out parametrarna 
ställas in.

• Programmeringsmeny 1. Ställ in det inkommande meddelandet samt sök rätt skalning 
för mätaren.

• Programmeringsmeny 2. Ställ in nollställningsfunktionen för RST tryckknappen på mä-
taren mao. tarering

• Programmeringsmeny 3. Dessa inställningar utförs om man har monterat ett analogi-
kort inne i mätaren för koppling till logikcentralen*.

• Programmeringsmeny 4. Dessa inställningar utförs om man har monterat ett seriekom-
munkationskort inne i mätaren för koppling till skrivaren.

• Programmeringsmeny 5. Återställning av fabriksinställningar och justering av display-
ens ljusstyrka.

*Tillval

Förutom de funktioner som har beskrivits här, har mätaren många andra funktioner. Se 
instruktionsboken som följer mätaren för mera information.
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PROGRAMMERINGSSCHEMA:
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BAS- 
DISPLAY
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DISPALYENS UTSEENDE OCH TANGENTER PÅ FRONTPANELEN:

Displaymod

Enhet som kunden 
har valt för visning

Larmdisplayer

Tangenter

BESKRIVNING
Val av displaymod

Skiftar mätaren till programmeringsmod
Funktionstangent 1, går över till den sekundära funktionen då tangenten hålls nedtryckt i 3 s
Funktionstangent 2, går över till den sekundära funktionen då tangenten hålls nedtryckt i 3 s
Funktionstangent 3, till vilken vanligtvis någon av återställningsfunktionerna programmeras.

BESKRIVNING
Slutar programmeringen och återställer displayen till normalmod.
Sparar det inställda värdet för parametrarna och går över till följande parameter
Ökar värdet på den parameter som håller på att redigeras med en enhet.
Minskar värdet på den parameter som håller på att redigeras med en enhet.
Förlänger, då man håller nedtryckt och samtidigt trycker F1    eller F2,    parameterns 
värde med tusen

BESKRIVNING
Det maximivärde som mätaren har sparat kan nu avläsas på displayen
Det minimivärde som mätaren har sparat kan nu avläsas på displayen
Den summerande räknarens utslag kan nu avläsas på displayen
Visar tillståndet av förinställningsvärdet 1 (ON/OFF)
Visar tillståndet av förinställningsvärdet 2 (ON/OFF)
Visar tillståndet av förinställningsvärdet 3 (ON/OFF)
Visar tillståndet av förinställningsvärdet 4 (ON/OFF)

TANGENT
DSP

PAR
F1
F2
RST

TANGENTFUNKTIONER DÅ MÄTAREN ÄR I PROGRAMMERINGSMOD

TANGENT
DSP
PAR
F1
F2
RST

INDIKATORER SOM SYNS PÅ DISPLAYEN

INDIKATOR
MAX
MIN
TOT
SP1
SP2
SP3
SP4
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KORT HANDLEDNING FÖRE PROGRAMMERINGEN

Man påbörjar programmeringen genom att trycka på PAR tangenten. Då går mätaren över 
till programmeringsmenyns valmod.

Man väljer den programmeringsmeny som ska redigeras genom att trycka på F1-tangen-
ten tills konfigurationen med den önskade programmeringsmenyn syns på displayen.

Då PAR-tangenten trycks på nytt visas den första parametern som kan ändras på display-
en. Displayen skiftar mellan Display 1 (parameter) och Display 2 (parameterns ställvärde).

Man ändrar parameterns värde genom att trycka på tangenterna F1 och F2  tills det öns-
kade ställvärdet nås. Efter att man har definierat parametern korrekt sparar man den och 
går över till nästa parameter som ska ändras genom att trycka på PAR-tangenten. Pro-
grammeringen fortsätts på detta sätt tills alla ställvärden som ska ändras har gåtts igenom. 
Till sist trycker man på DSP-tangenten för att återställa mätaren till displaymoden.

Om du tappar bort eller trasslar in dig under programmeringen, tryck på DSP-tangenten 
och börja programmeringen på nytt.

Därefter går man igenom programmeringsmenyn 1 där man utför vågens basskalning.
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PROGRAMMERINGSMENY 1 - INSTÄLLNING AV INKOMMANDE MEDDELANDEN 
SAMT DEFINITION AV MÄTARENS BASSKALA

Tryck på vågens PAR-tangent en gång. Då det syns PRO i displayen, tryck upprepade 
gånger på tangenten F1 * tills det visas 1-INP på displayen. Gå med tangenten vidare i 
PAR-menyn och ändra på inställningar med tangenten F1^

Tryck Parame-
ter

Värde 
eller 
till-
stånd

Förklaring

Pro No Övergång till programmeringsmoden 
(PRO) eller återgång till basmoden (NO)

Pro 1-Inp Välj basinställningsmenyn (1-1Np) genom 
att trycka en gång på funktionstangenten

raN6e 0.02V Val av ingångssignalens spänningsnivå, 
ändra inte fabriksinställningen (0.2V / 
0.02V)

deCpt 0.00 Definition av decimalpunktens plats. Vär-
det ändras med tangenterna    och 

   (0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000)

2X deCpt 0 För att annullera decimalvisningen, sätt 
värdet till 0 

roVnd 1 Definition av avrundningen. Värdet änd-
ras med tangenterna    och     
(01, 02, 05, 10, 20, 50, 100)

3X roVnd 10 Sätt värdet för avrundningen till 10, då 
rundas den vägda vikten till närmaste tio 
kilo.

fILtr 1.0 Filtrering av den digitala avläsningen. Vid 
behov ändras värdet med tangenterna 

   och   . (0-25)*
baNd 10 Definition av variationsområde för filtre-

ringen. Vid behov ändras värdet med 
tangenterna 

   och         . (0-250)**
pts 2 Antalet skalningspunkter, ändra inte fa-

briksinställningen  (2-16)
styLe key Val av skalningsmetoden. Manuell in-

matning eller definition på basis av den 
närvarande signalen (key tai apLy)

styLe apLy Definitionen väljs på basis av den närva-
rande signalen (apLy)

1Np 1
*
****

Signalutslaget för den första kalbrerings-
punkten (1NP 1). Skriv upp avläsningen i 
tabellen invid.
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dsp 1 0 Definition av den första kalibrerings-
punkten för avläsningen till 0, ändra inte 
fabriksinställningen (-19990 - 99999)

1Np 2 **** Inga ändringar 

dsp 2 **** Inga ändringar

pro NO Övergång till programmeringsmoden 
(PRO) eller återgång till basmoden (NO)

pro 1-1Np Välj 1-INP meny

10X 1Np 2 **** Definition av värdet för den andra kali-
breringspunkten. Värdet definieras ge-
nom att summera värdet för (1NP 1), som 
skrevs upp tidigare, med talet 20 000.***

dsp 2 80000 Definition av den andra kalibreringspunk-
ten. Sätt värdet med tangenterna    
och  till 80 000***

Pro NO Övergång till programmeringsmoden 
(PRO) eller återgång till basmoden (NO)

end Gå ut från programmeringsmoden

INP1 Spänningsmeddelande från givarna då torken står 
utan last (0 kg).

INP2 Kalkylmässigt spänningsmeddelande från givarna 
med full last (80 000 kg). INP 2 = INP 1 + 20.000

* Nivån för den digitala filtreringen ställs in mellan 0 och 25 s med hjälp av 
tidskonstanten. Filtreringen effektiveras i takt med att värdet ökar. Om avläs-
ningen varierar mycket, förbättrar filtreringens effektivering läsbarheten.
** Med parametern ställer man in variationsgränsen för aktiv digital filtre-
ring. Om variationsgränsen överskrids, kopplas filtreringen bort och utslaget 
visas genast på displayen.

*** Då man trycker på knappen     samtidigt med knappen    eller 
knappen   , ändras värdet med 1000 varje gång knappen trycks
**** Ett värde som varierar fall för fall
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PROGRAMMERINGSMENY 2 - DEFINITION AV NOLLSTÄLLNINGSFUNKTIONEN

I den följande programmeringsmenyn (2-FNC) utför man återställning av displayen för RST 
knappen dvs. man tarerar den aktuella massan.

Tryck på vågens PAR-tangent en gång. Då det syns PRO i displayen, tryck tangenten F1 * 
upprepade gånger tills det syns 2-FNC på displayen. Gå med tangenten vidare i PAR-me-
nyn och ändra på inställningar med tangenten F1^

Tryck Parame-
ter

Värde 
eller 
till-
stånd

Förklaring

Pro No Övergång till programmeringsmoden 
(PRO) eller återgång till basmoden (NO)

2X Pro 2-fNC Välj hjälpfunktionsmeny (2-fNC)

usr-1 NO Funktion för användaringången 1, inga 
förändringar

usr-2 NO Funktion för användaringången 2, inga 
förändringar

usr-3 NO Funktion för användaringången 3, inga 
förändringar

f1 NO Funktion för funktionstangenten 1, inga 
förändringar

F2 NO Funktion för funktionstangenten 2, inga 
förändringar

17X F2 Print Välj skrivarfunktionen för funktionstang-
enten 2(print).*

rst NO Funktion av Reset-tangenten. Sök punkt 
(rst) in menyn. (no, rel, d-rel, bat, r-tot, 
r-hi, r-lo, r-hl, d-lev)

rst reL Sök funktionen (reL) för Reset-tangenten, 
för tarering av vågen                        

         med tangenten.
Sc-F1 NO Tilläggsfunktion för funktionstangenten 1, 

inga förändringar
Sc-F2 NO Tilläggsfunktion för funktionstangenten 2, 

inga förändringar
Pro NO Övergång till programmeringsmoden 

(PRO) eller återgång till basmoden (NO)
EnD Gå ut från programmeringsmoden

* Endast om man har kopplat en skrivare till vågterminalens seriekommuni-
kationsport.
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PROGRAMMERINGSMENY 7 - PROGRAMMERING AV SERIEKOMMUNIKATIONEN

Programmeringen av seriekommunikationen, som levereras som tillval för PAXD-mätaren, 
genomförs under denna menyn. Seriekommunikationen möjliggör användningen av skriva-
ren. För att möjliggöra kommunikationen ställer man in lämpliga parametrar för mätarens 
RS232 överföring som är samma som hos den skrivare som ansluts. 

Tryck på vågens PAR tangent en gång. Då PRO visas i displayen, tryck tangenten F1 * 
upprepade gånger tills det syns 7-SRL på displayen. Gå med tangenten vidare i PAR-me-
nyn och ändra på inställningar med tangenten F1^.

Inställning av seriekommunikationskortet
Tryck Parame-

ter
Värde 
eller 
till-
stånd

Förklaring

Pro No Övergång till programmeringsmoden 
(PRO) eller återgång till basmoden (NO)

7X Pro 7-Ovt Välj inställningar för seriekommunika-
tionskortet (7-srL)

baud 2400 Ställ in dataöverföringshastigheten till 
2400 Baud, med tangenterna   
och    (300, 600, 1200, 2400, 4800, 
9600, 19200)

data 7 Ställ in antalet databitar till 7,                
med tangenterna   och                    
(7, 8)                 

par NO Välj "ingen paritet",           
med tangenterna   och                         
(no, odd, even)

Addr 0 Välj för address 0.

Abrv yes Acceptera förkortningsöverföringen ge-
nom att välja "yes"

Opt NO Val av parametrar som skrivs ut, välj 
"no".

Pro NO Övergång till programmeringsmoden 
(PRO) eller återgång till basmoden (NO)

EnD Gå ut från programmeringsmoden
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OBS. DATAÖVERFÖRINGEN FRÅN MÄTAREN LYCKAS OCKSÅ UTAN ATT MAN 
BEHÖVER MATA IN KOMMANDOSTRÄNGEN. DÅ ANVÄNDER MAN DET UTSKRIFTS-
KOMMANDO SOM STÄLLS IN I PROGRAMMERINGSMENY 2

PROGRAMMERINGSMENY 8 - INITIERING AV ANALOGIUTGÅNGEN

Under denna meny ställer man in analogisignalens utgång från mätaren lämplig för Logi-
control. Analogikortet gör det möjligt att överföra massdata till displayen av Logicontrol.

Tryck på vågens PAR tangent en gång. Då det syns PRO i displayen, tryck ner tangent 
F1^  upprepade gånger tills det visas 8-out på displayen. Gå med tangenten vidare i PAR-
menyn och ändra på inställningar med tangenten F1^.

Analogikortets inställningar
Tryck Parame-

ter
Värde 
eller 
till-
stånd

Förklaring

Pro No Övergång till programmeringsmoden 
(PRO) eller återgång till basmoden (NO)

8X Pro 8-Ovt Välj inställningar för utgångskortet (8-
Ovt)

type 4-20 Definition av utgångssignalen typ på 
analogikortet.       (4-20mA, 0-10V, 0-
20mA)

asIN 1NP Inställning av utgångssignalens värde, 
välj momentant utslag. (inp, hi, lo, tot)

aN-LO 0 Skalning av lägre gräns för utgångssig-
nalen.

AN-HI 80000 Skalning av övre gräns för utgångssigna-
len. Ändra till värdet 80000 med tangen-
terna 

        och          .
vdt 2.0 Uppdateringshastighet för utgångssigna-

len. Ändra till värdet 2.0 sek. med tang-
enterna 

        och          .
Pro NO Övergång till programmeringsmoden 

(PRO) eller återgång till basmoden (NO)
EnD Gå ut från programmeringsmoden
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PROGRAMMERINGSMENY 9 – ÅTERSTÄLLNING AV FABRIKSINSTÄLLNINGAR OCH 
JUSTERING AV DISPLAYENS LJUSSTYRKA

Under denna meny kan man i problemfall återställa fabriksinställningar samt justera ljus-
styrka på displayen.

Tryck Parame-
ter

Värde 
eller 
till-
stånd

Förklaring

Pro No Övergång till programmeringsmoden 
(PRO) eller återgång till basmoden (NO)

9X Pro 9-fCS Välj underhållsmeny (9-fCS)

d-Lev 3 Justera displayens ljusstyrka,              
med tangenterna    och                 
(0-15)

Code 66 Återställning av fabriksinställningar med 
koden 66, väljs med tangenterna     
och              

Pro NO Övergång till programmeringsmoden 
(PRO) eller återgång till basmoden (NO)

EnD Gå ut från programmeringsmoden
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FELSÖKNING

Om mätaren inte fungerar på önskat sätt ska du utföra följande granskningar och kontrol-
lera mätarens funktion på nytt.

Problem Eventuell orsak och reparationsförslag
Displayen full-
ständigt mörk

Ingen driftspänning. Kontrollera driftspänningen och gå 
ännu en gång igenom driftspänningskopplingarna

Man kommer inte 
in i programme-
ringsmoden

Programmeringen har förhindrats antingen utvändigt eller 
genom programmering. Låsningskoden passerar låsning-
en

OLOL-medde-
lande syns på 
displayen

Den inkommande signalen är för svag. Mät styrkan hos 
den inkommande signalen.

OLOL-medde-
lande syns på 
displayen

Den inkommande signalen är för stark. Mät styrkan hos 
den inkommande signalen.

Displayen flackar 
hit och dit

Displayen ställer in sig till för sensitiv eller kopplingarna 
för inkommande meddelanden är bristfälligt utförda eller 
apparaten som sänder meddelandet är defekt. Gå igenom 
filtreringsparametrar, avrundning av displayen samt skal-
ning av det inkommande meddelandet i Programmerings-
menyn 1 samt granska tillståndet hos den apparat som 
sänder meddelandet.

Man kommer inte 
in i den önskade 
programmerings-
menyn eller para-
metrarna

Tilläggskortet som programmeringsmenyn kräver har inte 
installerats eller det har kopplats bristfälligt. Installera det 
behövliga kortet och kontrollera att det sitter ordentligt på 
plats.

Err 1-5 visas i 
displayen*

Kontakta anordningens leverantör.

*mätaren genomgår en funktionstest vid starten. Om apparaten inte fungerar rätt, visas en 
felkod på displayen (Err 1, Err 2, Err 3, Er 4 och Err 5). Om det visas en felkod på display-
en, kontakta anordningens leverantör.
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Antti-Teollisuus Oy beviljar garanti för de apparater företaget tillverkar enligt följande villkor:

 1.  Garantitiden är ett år från och med leveransdagen från fabriken, dock 
  minst en skördeperiod.
 2. Garantin gäller för tillverknings- och materialfel som framkommer under garantitiden.
 3. Torkpannans värmeväxlare har en garantitid på fem år från leveransdagen från fabriken.
 4. Vid montering, användning och service av apparaterna bör de anvisningar som tillverkaren   
  gett och gällande bestämmelser följas.
	 5.	 Installering	av	elapparater	får	endast	utföras	av	auktoriserad	installationsfirma.
 6. Tillverkaren ansvarar inte för tilläggsgaranti eller förbindelser givna av återförsäljaren.

Garantiersättning
 Garantin omfattar reparation eller byte av felaktiga delar enligt tillverkarens bedömning. 
 Garantin omfattar inte indirekta skador som uppstår då apparaten går sönder, 
 inte heller arbets-, rese- och dagpenningsersättningar orsakade av den skadade delens byte.
 Garantin gäller inte montering eller justering av apparaterna.
 För att produktgarantin ska gälla, ska man använda komponenter och styrsystem som är   

 godkända av Antti-Teollisuus.

Begränsningar
Garantiersättningar utbetalas inte i följande fall:

 1. Om skadan har uppstått på grund av normalt slitage, onormala driftsförhållanden, felaktig   
  montering,  otillräcklig service, slarv eller felaktig användning.
 2. Orsaken är fel spänning eller någon annan störning i elnätet.
 3. Orsaken är åska, brand, översvämning eller motsvarande yttre faktor.
 4. Orsaken är att det funnits vatten eller annan orenhet i bränslet eller olämpligt bränsle för   
  förbrännaren. 
  .
 5 Om användaren har låtit ändra apparatens struktur,någon tilläggsutrustning har kopplats 
  till den utan tillverkarens tillstånd eller 
  regelvärden har ändrats.

Anhållan om ersättning
 1.  Felet bör omedelbart skriftligen meddelas tillverkaren och återförsäljaren.
 2. Apparatens märke, typ, tillverkningsnummer och leverans-/ibruktagningsdatum bör 
  meddelas.
 3. På begäran bör den felaktiga delen eller apparaten omedelbart levereras till garantigivaren.   
  Om  apparaten inte returneras har garantigivaren rätt att debitera för den nya delen eller 
  apparaten.

GARANTIVILLKOR
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