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2W džiovintuvai

Žr. instrukcijas 408070 (en) 
ANTTI M06 2W GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, PAGRINDINĖ DALIS

Pagrindo su priedais svoris yra 1330 kg.

3W ir 6WC džiovintuvai

Žr. instrukcijas 408080 (en) 
ANTTI M06 3W. 6WC GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, PAGRINDAS

3W pagrindo su priedais svoris yra 1960 kg.
Vieno 6WC pagrindo su priedais svoris yra 2055 kg.

DŽIOVINTUVO PAGRINDO MONTAVIMAS

Prieš pradėdami kelti į viršų, perskaitykite visas instrukcijas, susijusias su džiovintuvo pristatymu. 
YPATINGĄ DĖMESĮ ATKREIPKITE Į DARBO SAUGOS INSTRUKCIJAS AGREGATO KĖLIMO METU!
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4W, 4WC ir 8WC džiovintuvai

Žr. instrukcijas 408090 (en) 
ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, PA-
GRINDAS

4W pagrindo su priedais svoris yra 3150 kg.
Vieno 4WC, 8WC pagrindo su priedais svoris yra 2840 kg.

Pagrindo surinkimo, kėlimo ir pritvirtinimo prie grindų procedūra aprašyta kiekvieno 
džiovintuvo tipo instrukcijose skyriuje DŽIOVINTUVO PAGRINDO SURINKIMAS.

Stenkitės džiovintuvo pastate pagrindo pusę su tiekimo įranga ir latakų pečiais 
(brėžinyje dešinėje pusėje priekyje) statyti ten, kur lengvai galėtumėte pasiekti dalis, 

kurias džiovintuvo darbo metu reikia reguliuoti.
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SS

YPATINGĄ DĖMESĮ ATKREIPKITE Į VIRŠUTINIO PAGRINDO PAVIRŠIAUS TIESUMĄ! 

Sureguliuokite įstatydami tinkamas reguliavimo plokštes (brėžinyje pažymėtos „S“) iš 
plieno tarp džiovintuvo ilginamųjų kojų galinių plokščių ir tvirtinimo plokščių grindų 
liejinyje. 
Privirindami arba priverždami plokštes užtikrinkite, kad jos liktų vietoje. 

JEI SURENKATE DVIEJŲ DŽIOVINTUVŲ (6WC, 8WC) DERINĮ, BŪTI-
NAI  DŽIOVINTUVUS STATYKITE LYGIAGREČIAI VIENAS KITAM! 
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Džiovinimo dalių sujungimas kartu norint jas pakelti
Žiūrėkite nurodymus  408071 (LT) ANTTI M06 2W GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, DŽIOVINIMO SKYRIUS
  408074 (LT) ANTTI M06 2W GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, VĖDINIMO KANALŲ GALAI 0,5 M
  408075 (LT) ANTTI M06 2W GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, VĖDINIMO KANALŲ GALAI 1,0 M
  408081 (LT) ANTTI M06 3W , GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, DŽIOVINIMO SKYRIUS
  408084 (LT) ANTTI M06 3W GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, VĖDINIMO KANALŲ GALAI 0,5 M
  408085 (LT) ANTTI M06 3W GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, VĖDINIMO KANALŲ GALAI 1,0 M
  408091 (LT) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, DŽIOVINIMO SKYRIUS
  408094 (LT) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, VĖDINIMO KANALŲ GALAI 0,5 M
  408095 (LT) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, VĖDINIMO KANALŲ GALAI 1,0 M

3W džiovinimo dalis 
parodytas brėžinyje.

DŽIOVINIMO DALIES – VĖDINIMO KANALŲ GALŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS

1. Sandarinimo tarpiklio uždėjimas ant viršutinių džiovinimo skyrių paviršių

1. Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant viršutinio kiekvieno džiovinimo skyriaus galinės plokštės 
paviršiaus.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių galinėse plokštėse, viduje (žr. detalųjį brėžinį).

2. Uždėkite sandarinimo tarpiklio apvadą ant viršutinio šoninių plokščių paviršiaus ir kiekvieno džiovinimo 
skyriaus vėdinimo kanalo galų. 
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių galinėse plokštėse, viduje (žr. detalųjį brėžinį).
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3
+ 
4

X

5

2a. 3W skyrius - 
2W ir 4W kitame 
puslapyje

Įleidimo pusė
(angos ½ 
latakuose)

Išleidimo pusė



Antti-Teollisuus Oy 8 408076 01-2020

Antti WM06Džiovintuvas

2. (2W, 4W)2
3

X

X

2b. 2W džiovinimo skyrius

2c. 4W džiovinimo skyrius

Įleidimo pusė
(angos ½ 
latakuose)

Išleidimo pusė

2. Kėlimo kilpų pritvirtinimas prie džiovinimo skyriaus (brėžinys ankstesniame puslapyje  (3W) ir šiame puslapyje 
(2W ir 4W))

1. Planuodami džiovinimo dalies kėlimo procedūrą, būtinai atsižvelkite į tolimesnius punktus.
- džiovinimo skyrių atraminės kojos („x“ brėžinyje 2 (3W) ankstesniame puslapyje ir 2 (2W ir 4W) 
toliau)
* surinktų džiovinimo dalių kojų medžiagos storis nuo apačios iki viršaus gali skirtis
* užtikrinkite, kad kojos sumontuotos laikantis surinkimo instrukcijose nurodytos tvarkos.

- žemiausio džiovinimo skyriaus vėdinimo kanalo galo apatinės sklendės plokštės

- aukščiausio džiovinimo skyriaus vėdinimo latakai (medžiagos storis 2 mm) ir vėdinimo kanalo galo 
viršutinės sklendės plokštės

2. Pritvirtinkite kėlimo kilpas prie viršutinio džiovinimo skyriaus galinių plokščių paviršiaus.
Pritvirtinkite dvi kėlimo kilpas prie 2W džiovinimo skyriaus (žiūrėkite 2b brėžinį).
Pritvirtinkite keturias kėlimo kilpas prie 3W ir 4W džiovinimo dalių (žiūrėkite 2a ir 2c brėžinius). 
Teisingą kilpų padėtį patikrinkite brėžiniuose.

3. Prisukite kėlimo kilpas šešiakampiais varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt./kėlimo kilpa).

4. Sujunkite „džiovinimo dalies – vėdinimo kanalo galo“ konstrukcijas kartu šešiakampiais varžtais ir 
veržlėmis (M8 x 16).

5. Sujunkite „džiovinimo skyriaus - vėdinimo kanalo galo“ paruošas šešiakampiais varžtais ir veržlėmis 
(8 vnt. M10x25).
Šie varžtai yra pritvirtinti prie viršutinių ir apatinių skyriaus atramų kojų galų.
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3. 4. Džiovinimo skyrių kėlimas

Laikykitės visų atitinkamų darbo saugos pro-
cedūrų.
Laikykitės naudojamo keltuvo kėlimo galios.

2W

Vienu metu kelkite ne daugiau kaip du 
skyrius. 

Vienos dalies svoris yra 690 - 870 kg.
Vėdinimo kanalų galų svoris yra įtrauktas į duotą 
svorį.

3W

Vienu metu kelkite ne daugiau kaip tris 
skyrius. 

Vienos dalies svoris yra 1000 - 1.200 kg.
Vėdinimo kanalų galų svoris yra įtrauktas į duotą 
svorį.

4W

Vienu metu kelkite ne daugiau kaip du 
skyrius. 

Vienos dalies svoris yra 1270 - 1.550 kg.
Vėdinimo kanalų galų svoris yra įtrauktas į duotą 
svorį.

Vienos gran-
dinės dalies 

ilgis 1,6 m

Vienos grandi-
nės dalies ilgis 

1,6 m

Bendras džiovinimo dalių ir viršutinių dalių, sumontuotų džiovintuve, skaičius neturi 
viršyti 13. Viršutinių dalių skaičius neturi viršyti 5.
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4.

1

3 1

4

Įvado pusė (angos 
½ latakuose)

Išleidimo pusė

Džiovinimo skyriaus įvado 
pusė gali, priklausomai 

nuo šildytuvo vietos, būti 
toje pačioje pusėje, kaip ir 
tiekimo įranga (priešingai 

brėžiniui)

3W džiovinimo 
dalis ir pagrindas 
parodyti brėži-
nyje.

Nepamirškite įstatyti 
varžtų į vėdinimo kanalo 

galo apatinę sklendės 
plokštę tarp džiovinimo 

skyriaus ir pagrindo 
ilgosios pusės. 
Varžtai įstatomi 

vėdinimo kanalo galo 
viduje.

4. Džiovinimo skyrių pakėlimas ir pritvirtinimas prie džiovintuvo pagrindo

1. Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelių apvadą ant viršutinio džiovintuvo pagrindo paviršiaus.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių galinėse plokštėse ir šoninėse plokštėse, viduje 
(žr. detalųjį brėžinį).

2. Laikydamiesi kėlimo instrukcijų, užkelkite džiovinimo skyrių arba skyrius ant pagrindo. 
Centruokite varžtų skyles džiovinimo skyriuje pagal skyles pagrinde, naudodami, pavyzdžiui, Ø 8 mm 
kaiščius. 
Atsargiai, kad nuleisdami džiovinimo dalis, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnių.

3. Prisukite žemiausią džiovinimo dalį prie pagrindo šešiakampiais varžtais ir veržlėmis (M8 x 16).

4. Pritvirtinkite žemiausią džiovinimo skyrių prie pagrindo šešiakampiais varžtais ir veržlėmis (8 vnt. 
M10x25).
Šie varžtai yra pritvirtinti prie viršutinių ir apatinių skyriaus atramų kojų galų.



Antti-Teollisuus Oy 11 408076 01-2020

Antti WM06Džiovintuvas

5.
3W džiovinimo dalys 
parodytos brėžinyje.

Įvado pusė (angos ½ 
latakuose)

Išleidimo pusė

5. Aukščiausio džiovinimo skyriaus kėlimas ir pritvirtinimas

Visų aukščiausio džiovinimo skyriaus latakų medžiagos storis yra 2 mm.

Šis džiovinimo skyrius tvirtinamas prie kito žemiau jo esančio skyriaus tuo pačiu būdų, kaip ir visi kiti 
džiovinimo skyriai yra pritvirtinti vienas prie kito.
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1.

1

1

VIRŠUTINĖS DALIES IR DANGČIO MONTAVIMAS

Viršutinių dalių sujungimas kartu norint jas pakelti
Žiūrėkite nurodymus  408072 (LT) ANTTI M06 2W GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, VIRŠUTINIS SKYRIUS
   408082 (LT) ANTTI M06 3W GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, VIRŠUTINIS SKYRIUS
   408092 (LT) ANTTI M06 4W, 4W, 8WC GRŪDŲ DŽIOVINTUVAI, VIRŠUTINIS SKYRIUS

3W viršutinė dalis parodytas brėžinyje.

1. Sandarinimo tarpiklio juostelės uždėjimas ant viršutinių skyrių viršutinių paviršių

1. Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelių apvadą ant viršutinio šoninių plokščių  paviršiaus ir kiekvienos 
viršutinio skyriaus vėdinimo kanalo galų.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių galinėse plokštėse ir šoninėse plokštėse, viduje 
(žr. detalųjį brėžinį).
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2a. Viršutinis skyrius 2W
3W ir 4W kitame puslapyje

Sandarinimas
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2B

2. (3W)

8

7
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2C

5

M 8 x 16

M 8

2b. 3W viršutinis skyrius
2W ankstesniame puslapyje ir 4W kitame puslapyje

Sandarinimas
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2. (4W)2

3 
+  
5

X

6

2A

2B

7

X

5

2C

5

M 8 x 16

M 82c. Viršutinis 
skyrius 4W
2W ir 3W anks-
tesniuose pusla-
piuose

Sandarinimas



Antti-Teollisuus Oy 16 408076 01-2020

Antti WM06Džiovintuvas

2. Kėlimo kilpų pritvirtinimas prie viršutinio skyriaus ir skyrių sujungimas (žiūrėkite paveiksliukus ankstesniuose 
puslapiuose)

1. Planuodami viršutinių dalių kėlimo procedūrą, būtinai atsižvelkite į tolimesnius punktus.
 - viršutinių skyrių atraminės kojos (pažymėtos „X“ 2a, 2b ir 2c paveiksliukuose)

* surinktų viršutinių skyrių kojų medžiagos storis nuo apačios iki viršaus gali skirtis
* užtikrinkite, kad kojos būtų sumontuotos laikantis viršutinių skyrių surinkimo instrukcijose nurodytos tvar-
kos.

2. Pritvirtinkite kėlimo kilpas prie viršutinio skyriaus galinių plokščių viršutinio paviršiaus.
Pritvirtinkite dvi kėlimo kilpas prie 2W viršutinio skyriaus (žiūrėkite 2a brėžinį). 
Pritvirtinkite keturias kėlimo kilpas prie 3W ir 4W džiovinimo skyrių (žiūrėkite 2a ir 2c brėžinius). 
Teisingą kilpų padėtį patikrinkite brėžiniuose.

3. Prisukite kėlimo kilpas šešiakampiais varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 8 vnt./kėlimo kilpa).

Tik 3W, 6WC, 4W, 4WC AND 8WC viršutinėse dalyse
4. Pasukite viršutinį skyrių, prilaikomą keltuvo, į padėtį, kurioje padėklo prailgintuvai yra padėtyje, kuri 

parodyta detaliajame brėžinyje. 
Žiūrėkite 2A detalųjį brėžinį (3W ir 4W brėžinyje ankstesniame puslapyje).

5. Ryšium su viršutinių skyrių sujungimu, sumontuokite standumo briaunos flanšus po galinių plokščių 
viršutiniais flanšais.
Sumontuokite standumo briaunos flanšus kiekviename galinių plokščių susikirtime (žiūrėkite 2C detalųjį 
brėžinį).
2W modelis turi 2 vnt. flanšų, 3W ir 6WC modeliais turi 4 vnt., o 4W, 4WC ir 8WC modeliai turi 6 vnt. flanšų.
Standumo briaunos flanšais yra pritvirtinti M8 varžtais, kurie sujungia viršutinius skyrius (6 punktas).

6. Susukite viršutines dalis kartu šešiakampiais varžtais ir veržlėmis (M8 x 16).

7. Sujunkite viršutinius skyrius šešiakampiais varžtais ir veržlėmis (8 vnt. M10x25).
Šie varžtai yra pritvirtinti prie viršutinių ir apatinių skyriaus atramų kojų galų.

Tik 3W, 6WC, 4W, 4WC AND 8WC viršutinėse dalyse
8. Pritvirtinkite padėklo prailgintuvą šešiakampiais varžtais ir veržlėmis (M12 x 25, 2 vnt.) 

Varžtai tiekiami varžtų komplekte A70832, kuris pridedamas prie papildomos plokštės komplekto A70830. 
Žiūrėkite 2B detalųjį brėžinį (3W ir 4W brėžinyje ankstesniuose puslapiuose).
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4. 4. Viršutinių skyrių kėlimas

Laikykitės visų atitinkamų darbo saugos procedūrų.
Laikykitės naudojamo keltuvo kėlimo galios.

2W

Jei norite, galite kelti visus penkis viršutinius skyrius 
vienu metu.

Vienos viršutinės dalies svoris yra 220 kg.

3W

Jei norite, galite kelti visus penkis viršutinius skyrius 
vienu metu. 

Vienos viršutinės dalies svoris yra 290 kg.

4W

Jei norite, galite kelti visus penkis viršutinius skyrius 
vienu metu. 

Vienos viršutinės dalies svoris yra 345 kg.

Viršutinių skyrių ir kėlimo kilpų struktūra neriboja viršutinių 
skyrių, kuriuose galima kelti vienu metu, skaičiaus.  

Vienos gran-
dinės dalies 

ilgis 
1,6 m

Vienos gran-
dinės dalies 

ilgis 
1,6 m
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5.

1

3

1

3W viršutinė dalis 
parodyta brėžinyje.

Išleidimo pusė

5. Viršutinių skyrių kėlimas ir jų tvirtinimas prie aukščiausio džiovinimo skyriaus

1. Uždėkite sandarinimo tarpiklio juostelių apvadą ant viršutinio džiovinimo skyriaus paviršiaus.
Uždėkite sandarinimo tarpiklio sraigtų skylių eilių, esančių galinėse plokštėse ir šoninėse plokštėse, viduje (žr. 
detalųjį brėžinį).

2. Užkelkite viršutinius skyrius ant džiovinimo skyriaus viršaus.
Centruokite varžtų skyles viršutiniame skyriuje su skylėmis džiovinimo skyriuje, naudodami, pavyzdžiui, Ø 8 
mm kaiščius.
Atsargiai, kad nuleisdami viršutines dalis, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio sluoksnių.

3. Prisukite žemiausią viršutinę dalį prie džiovinimo dalies šešiakampiais varžtais ir veržlėmis (M8 x 
16).

Įleidimo pusė
(angos ½ latakuose)

Nepamirškite įstatyti 
varžtų į vėdinimo kanalo 
galo viršutinę sklendės 
plokštę tarp džiovinimo 

skyriaus ir viršutinio 
skyriaus ilgosios pusės. 
Varžtai įstatomi vėdinimo 

kanalo galo viduje.
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6.

3

2

6. Padėklo strypo paruošai pritvirtinimas viršutiniame skyriuje

1. Uždėkite atramos koją ant latako viršaus ties atramos ilgintuvu džiovinimo dalyje.
Užtikrinkite, kad koja būtų ant latako viršaus antroje nuo viršaus latakų eilėje.
3W džiovintuve yra viena padėklo koja (A70622), o 4W džiovintuve – dvi. 

2. Pritvirtinkite padėklo apatinę (-es) dalį (-is) prie kojos (-ju). 
Prisukite jas varžtais ir veržlėmis (M8 x 20, 1 vnt./koja).

3. Prisukite atramą šešiakampiais varžtais ir veržlėmis (M8 x 25, 2 vnt./atrama).
Varžtai tiekiami varžtų komplekte A70832, kuris pridedamas prie papildomos plokštės komplekto 
A70830. 
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7.

3W džiovintuvas pa-
vaizduotas paveiks-
liuke.

7. Aukščiausių viršutinių skyrių kėlimas į vietą ir jų 
pritvirtinimas

Aukščiausia viršutinė dalis tiekiama su jau sumon-
tuotu dangčiu su turėklais.

2W

Vienos viršutinės dalies su dangčiu ir turėklais svoris 
yra 500 kg.

3W

Vienos viršutinės dalies su dangčiu ir turėklais svoris 
yra 660 kg.

4W

Vienos viršutinės dalies su dangčiu ir turėklais svoris 
yra 840 kg.
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8. 2

8. Dviejų džiovintuvų 6WC ir 8WC derinio tarpinė dalies montavimas

1. Ištraukite šešis varžtus ir veržles iš abiejų džiovintuvų dangčių krašto.

2. Uždėkite nuo slydimo apsaugančią juostą ant dangčio tarpinės dalies išilgai vidurio. 
Žiūrėkite brėžinį

3. Įdėkite tarpinę dangčio dalį.

4 Prisukite tarpinę dalį šešiakampiais varžtais ir veržlėmis (M8 x 16), kurias ką tik ištraukėte.
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9. Turėklų montavimas tarp džiovintuvų, 6WC ir 8WC

1. Išimkite turėklų profilių varžtus, kurie jau įstatyti, kad galėtumėte sumontuoti papildomas 
detales. 

Padarykite šešias panašias turėklų dalis.
Kaip vieną profilio galą naudokite tą galą, kuris jau yra suformuotas ir pragręžtas gamykloje. 
Atmatuokite ir išgręžkite skyles kitame gale pagal atstumą, atmatuotą nuo džiovintuvo. 
Nupjaukite profilį (iki bent 510 mm ilgio) ir suformuokite pjovimo vieta taip, kad ji tilptų į kitą galą. 

2. Įstatykite profilius į jau ankščiau sumontuotus profilius.
Žiūrėkite brėžinį 

3. Prisukite dalis šešiakampiais varžtais ir veržlėmis (M8 x 16), kurias ką tik ištraukėte.

Maž. 510 mm
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1.

SKLENDŽIŲ PLOKŠČIŲ REGULIAVIMO ĮTAISO MONTAVIMAS VĖDINIMO 
KANALŲ GALUOSE

1. Pasirenkami grandinės fiksatoriaus montavimo budai 

Grandinės fiksatorių galite montuoti
 - pagrindo 140 mm arba 180 mm ilginamojoje kojoje
 - pagrindo rėmo kojoje, bet kurioje kojos pusėje
 - džiovinimo skyriuje, bet kuriame jos krašte. 

 

Grandinės fiksatoriaus montavimas džiovintuvo pagrinde, ilginamojoje 
kojoje arba džiovinimo dalyje
Taip pat žiūrėkite vėdinimo kanalo galo 
surinkimo instrukcijas. 

408074 (LT) ANTTI M06 2W VĖDINIMO KANALŲ GALAI 0,5 M

408075 (LT) ANTTI M06 2W VĖDINIMO KANALŲ GALAI 1,0 M
408084 (LT) ANTTI M06 3W, 6WC VĖDINIMO KANALŲ GALAI 0,5 M
408085 (LT) ANTTI M06 3W, 6WC VĖDINIMO KANALŲ GALAI 1,0 M
408094 (LT) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC VĖDINIMO KANALŲ GALAI 0,5 M
408095 (LT) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC VĖDINIMO KANALŲ GALAI 1,0 M

Pagrindo 140 mm ilginamosios kojos 
įmontavimas

Pagrindo 180 mm ilginamosios kojos 
įmontavimas

Pagrindo rėmo 
kojos įmontavimas.

Džiovinimo dalies 
montavimas
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Naudojama su vėdinimo latakų sklendžių plokštėmis A70987 (2W), A70989 (3W), A70988 (4W)

1. Žvaigždutė surinkimas

1. Sujunkite žvaigždutės šoninius diskus (1 dalys) šešiais varžtais ir veržlėmis. 
Varžtai (2 dalys, M 6 x 30, 6 vnt.) ir veržlės (3 dalys, 18 vnt.)
Žr. detalųjį brėžinį. Nustatykite vidinį žvaigždutės plotį iki 22 mm.

2. Prie žvaigždutės pritvirtinkite „U“ formos varžtą (6 dalis) ir žvaigždutės laikiklį (4 dalis). 
Prisukite dviem šešiakampiais varžtais (M 8 x 16, 13 dalys) ir veržlėmis (7 dalys).

Vėdinimo latakų sklendžių plokščių reguliavimo žvaigždutės montavimas
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2. Lynų, spyruoklių ir grandinių montavimas

Lynai (D 3/5 mm dengti plastiku) nėra patiekiami kartu su džiovintuvo pristatymo pakuote. 

1. Pritvirtinkite lynus prie vieno iš varžtų žvaigždutėje, naudodami lyno fiksatorių (12 dalys). 
Varžtai (2 dalys, M 6 x 30, 6 vnt.) ir veržlės (3 dalys, 18 vnt.)
Žr. detalųjį brėžinį. Nustatykite vidinį žvaigždutės plotį iki 22 mm. 

2. Pritvirtinkite įtempimo spyruokles (16 dalys) prie kilpų ties apatiniu grandinės galu. 
Nustatykite tokį lyno ilgį, kad grandinė (8 dalis) tiksliai pasiektų grandinės fiksatorių.

3. Pritvirtinkite grandinę prie įtempimo spyruoklių.
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3.

3. Nustatykite žvaigždutės padėtį ant veleno pagal sklendės plokštę.

Patikrinkite žvaigždutės padėtį ant sklendės plokštės veleno pagal sklendės plokštę. 
Teisinga sklendės plokštės sukimo kryptis atidarymui pažymėta rodykle brėžinyje. 

Jei reikia, sureguliuokite žvaigždutės padėtį ant veleno. 

Tada užveržkite U formos varžtų trauklės veržles.

Sklendės plokštė A71294
Agregato įleidimo pusė
Uždarytas vėdinimo latakas

Sklendės plokštė A71283
Agregato išleidimo pusė
Uždarytas vėdinimo latakas



Antti-Teollisuus Oy 27 408076 01-2020

Antti WM06Džiovintuvas

1.
83

6
7

8 74
4

6
6

Naudojama su vėdinimo kanalų galais 
A70737, A70813, A70814 (2W), A70738, A70824, A71008 (3W), A70823, A70825, A70966 (4W)

1. Prie žvaigždutės pritvirtinkite „U“ formos varžtą (6 dalis) ir žvaigždutės laikiklį (4 dalis). 
Pritvirtinkite dviem šešiakampiais lizdiniais varžtais (M 8 x 40, 7 dalys) ir „Nyloc“ veržlėmis 
(8 dalys). 

2. Žvaigždutę uždėkite ant veleno ir priveržkite. 
Sureguliuokite žvaigždutės išilginę padėtį ant veleno.  
Pasirinkite tokią padėtį, kad iš skirtingų vėdinimo kanalų galų išeinančios grandinės ir lynai 
nesiliestų vienos su kitais. 
Keisdami žvaigždučių padėtį, nustatykite tinkamą atstumą tarp grandinių ir lynų.  

Vėdinimo kanalo galo sklendžių plokščių reguliavimo žvaigždutės monta-
vimas
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2. Grandinės uždėjimas ant žvaigždutės ir žvaigždutės kreiptuvo montavimas 

Grandinė (matmenys pateikti brėžinyje) nepatiekiama kartu su džiovintuvo pristatymo 
pakuote. 

1. Uždėkite grandinę ant žvaigždutės (5 dalis) ir įkiškite į žvaigždutės kreiptuvą (14 dalis). 

2. Įstatykite šešiakampį varžtą  (M 6 x 14, 15 dalis) kreiptuvui, poveržles (16 dalys) ir veržlę (17 
dalis). 

3. Nupjaukite grandinę iki reikiamo ilgio ir sujunkite ką į uždarą kilpą. 
Grandinės ilgį pasirinkite tokį, kad ji tiksliai pasiektų grandinės fiksatorių.
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GARANTIJOS SĄLYGOS

Visiems bendrovėje „Antti-Teollisuus Oy“ pagamintiems gaminiams suteikiama garantija šio-
mis sąlygomis:

1. Garantija galioja vienerius metus nuo įrenginio pristatymo iš gamyklos. Be to, garantija galioja 
bent vieną derliaus nuėmimo sezoną.

2. Garantija apima trūkumus dėl medžiagos ir pagaminimo kokybės, pastebėtus garantiniu 
laikotarpiu.

3. Džiovyklos krosnies šilumokaičiui suteikiamas penkerių metų nuo išvežimo iš gamyklos ga-
rantinis laikotarpis.

4. Garantija reikalauja, kad įrenginį montuojant, naudojant ir prižiūrint buvo laikomasi gamintojo 
duotų instrukcijų ir galiojančių nurodymų.

5. Elektros sistemą gali montuoti tik tinkamai įgaliota aptarnavimo bendrovė.
6. Gamintojas neatsako už įrenginį pardavusio atstovo pateiktas garantijas arba 

įsipareigojimus.

Kompensacija pagal garantiją

Garantija apima sugedusių dalių remontą arba pakeitimą gamintojo nuožiūra. Garantija 
neapima jokių nuostolių, atsiradusių dėl įrenginio gedimo, taip pat darbo, kelionės išlaidų ir 
dienpinigių, susijusių su įrenginio dalių keitimu.
Garantija neapima įrenginio surinkimo ir reguliavimo darbų.
Būtina produkto garantijos galiojimo sąlyga yra tai, kad valdymo sistemą ir naudojamus 
komponentus patvirtina „Antti-Teollisuus“.

Apribojimai

Kompensacija pagal garantiją nebus suteikta šiais atvejais:

1. Jeigu gedimo priežastis buvo įprastas nusidėvėjimas, blogos darbo sąlygos, neteisingai 
sumontuotas įrenginys, nepakankama priežiūra, neatsargumas arba naudojimas ne pagal 
paskirtį.

2. Jeigu gedimo priežastis buvo neteisinga įtampa arba kiti trikdžiai elektros tinkle.
3. Jeigu gedimo priežastis buvo audra su perkūnija, gaisras, potvynis arba kiti nekontroliuojami 

veiksniai.
4. Jeigu gedimo priežastis buvo vanduo arba kiti teršalai, patekę į kurą, arba degikliui netinkamas 

kuras.
5 Jeigu vartotojas pakeitė įrenginio konstrukciją, prijungė papildomą įrangą be gamintojo sutikimo 

arba pakeitė nekeistinas nustatytąsias ribotuvų parametrų reikšmes.
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ES atitikties deklaracija

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
FIN-25340 KANUNKI
Tel.: (02) 7744700

deklaruoja, kad 

ANTTI M06 GRŪDŲ DŽIOVINTUVAS

atitinka šių direktyvų nuostatas: 

 - Mašinų direktyva 2006/42/ES

Kuusjoki 30.12.2019

Kalle Isotalo
Generalinis direktorius

Pretenzijos siekiant gauti kompensaciją pateikimo tvarka

1. Apie gedimą būtina nedelsiant raštu pranešti gamintojui ir įrenginio pardavėjui.
2. Būtina nurodyti įrenginio modelį, tipą, serijos numerį, taip pat pristatymo ir paleidimo 

datas.
3. Garantijos teikėjui pareikalavus, būtina nedelsiant išsiųsti sugedusią dalį arba 

prietaisą. Negavęs sugedusios dalies, garantijos teikėjas turės teisę pateikti 
sąskaitą už pakeičiamą dalį.


