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Piezīme!

Sargājiet iesaiņotās daļas no mitruma, lai izvairītos no baltās 
rūsas veidošanās.
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2W kaltes

Skatiet instrukcijas 408070 (en) 
ANTTI M06 2W GRAUDU KALTES, PAMATNE

Pamatnes svars ar piederumiem ir 1330 kg.

3W un 6WC kaltes

Skatiet instrukcijas 408080 (en) 
ANTTI M06 3W. 6WC GRAUDU KALTES, PAMATNE

3W pamatnes svars ar piederumiem ir 1 960 kg.
6WC pamatnes svars ar piederumiem ir 2 055 kg.

KALTES PAMATNES UZCELŠANA

Pirms pacelšanas uzsākšanas, izlasiet visas instrukcijas attiecībā uz kaltes piegādi. 
VELTIET SEVIŠĶU UZMANĪBU DARBA DROŠĪBAI PACELŠANAS OPERĀCIJU LAIKĀ!
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4W, 4WC un 8WC kaltes

Skatiet instrukcijas 408090 (en) 
ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC GRAUDU KALTES, PAMATNE

4W pamatnes svars ar piederumiem ir 3150 kg.
4WC, 8WC pamatnes svars ar piederumiem ir 2 840 kg.

Montāžas, celšanas un grīdas pievienošanas pamatnei procedūra aprakstīta instrukci-
jās katram kaltes tipam punktā KALTES PAMATNES MONTĀŽA.

Mēģiniet izvietot pamatnes malu ar ievades iekārtu un tekņu stieņiem (zīmējumā 
priekšpuses labajā pusē) kaltes celtniecībā pozīcijā, kur šie objekti, kā pieprasīts 

kaltes montāžas darbības laikā, ir viegli pieejami.
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SS

PIEVĒRSIET SEVIŠĶU UZMANĪBU UZ PAMATNES AUGŠĒJĀS VIRSMAS PRECIZITĀTEI! 

Veiciet uzstādīšanu, novietojot piemērotas montāžas plāksnes (zīmējumā apzīmētas ar 
S), izgatavotas no tērauda plāksnes, starp kaltes pagarinājuma statņu gala plāksnēm un 
piestiprināšanas plāksnēm grīdas klājumā. 
Pārliecinieties, ka plāksnes paliek pozīcijā, piestiprinot tās ar metināšanu vai bultskrū-
vēm. 

DIVU KALŠU (6WC, 8WC) SAVIENOJUMA MONTĒŠANAS LAIKĀ BŪTISKI IR TAS, 
LAI KALTES IR NOVIETOTAS PARALĒLI VIENA PIE OTRAS! 
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Kaltēšanas sekciju savienošana kopā pacelšanai
Skatiet instrukcijas  408071 (en) ANTTI M06 2W GRAUDU KALTES, KALTĒŠANAS SEKCIJA
   408074 (en) ANTTI M06 2W GRAUDU KALTES, GAISA KANĀLA GALI 0,5 M
   408075 (en) ANTTI M06 2W GRAUDU KALTES, GAISA KANĀLA GALI 1,0 M
   408081 (en) ANTTI M06 3W GRAUDU KALTES, KALTĒŠANAS SEKCIJA
   408084 (en) ANTTI M06 3W GRAUDU KALTES, GAISA KANĀLA GALI 0,5 M
   408085 (en) ANTTI M06 3W GRAUDU KALTES, GAISA KANĀLA GALI 1,0 M
   408091 (en) ANTTI M06 4W,4WC, 8WC GRAUDU KALTES, KALTĒŠANAS SEKCIJA
   408094 (en) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC GRAUDU KALTES, GAISA KANĀLA GALI 0,5 M
   408095 (en) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC GRAUDU KALTES, GAISA KANĀLA GALI 1,0 M

3W kaltēšanas sekcija 
parādīta zīmējumā

KALTĒŠANAS SEKCIJAS – GAISA KANĀLA GALA IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA

1. Stiprinājuma slokšņu piestiprināšana pie kaltēšanas sekciju augšējām virsmām.

1. Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie katras kaltēšanas sekcijas gala plāksnes augšējās virsmas.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes gala plākšņu skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā).

2. Piestipriniet stiprinājuma slokšņu malas pie sānu plākšņu augšējām virsmām un katras kaltēšanas 
sekcijas gaisa kanālu galiem. 
Piestipriniet blīvējuma sloksnes gala plākšņu skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā).
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2b. 2W kaltēšanas sekcija

2c. 4W kaltēšanas sekcija

Ieplūdes puse
(atveres ½ 
kanālos)

Izplūdes puse

2. Celšanas kronšteinu piestiprināšana pie kaltēšanas sekcijas (zīmējums iepriekšējā lappusē (3W) un šajā lappusē 
(2W un 4W))

1. Ievērojiet sekojošo, kad plānojat celšanas kārtību kaltēšanas sekcijām.
- kaltēšanas sekciju balsta statņi (x 2. (3W) zīmējumā iepriekšējā lappusē un 2. (2W un 4W) tālāk)
* statņu materiāla biezums pilnīgi samontētām kaltēšanas sekcijām no apakšas līdz augšai var būt atšķirīgs
* pārliecinieties, ka statņu uzstādīšanas kārtība ir dota montāžas instrukcijās.

- apakšējās aizvaru plāksnes apakšējās kaltēšanas sekcijas gaisa kanāla galam

- gaisa kanāli virsējā kaltēšanas sekcijā (materiāla biezums 2 mm) un augšējās aizvaru plāksnes 
gaisa kanāla galam

2. Piestipriniet celšanas kronšteinus pie kaltēšanas sekciju gala plākšņu augšējās virsmas.
Piestipriniet celšanas kronšteinus pie 2W kaltēšanas sekcijas (skatiet 2b zīmējumu).
Piestipriniet četrus celšanas kronšteinus pie 3W un 4W kaltēšanas sekcijām (skatiet 2a un 2c zīmējumus). 
Izraugieties zīmējumā pareizo pozīciju kronšteiniem.

3. Piestipriniet celšanas kronšteinus, izmantojot seškanšu bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab. 
uz celšanas kronšteinu).

4. Savienojiet kopā „kaltēšanas sekcija – gaisa kanāla gals” struktūras, izmantojot seškanšu 
bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16).

5. Savienojiet “kaltēšanas sekcija – gaisa kanāla gals” mezglus kopā, izmantojot seškanšu bultskrūves 
un uzgriežņus (8gab. M10x25).
Šīs bultskrūves ir piestiprinātas pie balsta statņu sekcijas augšējiem un apakšējiem galiem.
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3. 4. Kaltēšanas sekciju uzcelšana

Ievērojiet visas svarīgās darba drošības pro-
cedūras.
Ievērojiet celšanai izmantojamā celtņa celt-
spēju.

2W

Uzceliet vairāk par divām sekcijām vienlaicīgi. 

Vienas sekcijas svars ir 690 – 870 kg.
Gaisa kanāla gala svars ir iekļauts dotajā svarā.

3W

Uzceliet vairāk par trim sekcijām vienlaicīgi. 

Vienas sekcijas svars ir 1000 – 1 200 kg.
Gaisa kanāla gala svars ir iekļauts dotajā svarā.

4W

Uzceliet vairāk par divām sekcijām vienlaicīgi. 

Vienas sekcijas svars ir 1270 – 1 550 kg.
Gaisa kanāla gala svars ir iekļauts dotajā svarā.

Ķēdes vie-
nas daļas 

garums 
1,6 m

Ķēdes vienas 
daļas garums 

1,6 m

Kopīgais kaltēšanas sekciju un augšas sekciju daudzums, kas uzstādītas kaltē, nevar 
pārsniegt 13. Augšas sekciju skaits nedrīkst pārsniegt 5.
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Ieplūdes puse 
(atveres ½ kanālos)

Izplūdes puse

Kaltēšanas sekciju ieplūdes 
mala, atkarībā no sildītāja 

novietojuma, var būt 
novietota arī uz tās pašas 

pamatnes puses kā ievades 
iekārta (pretējā zīmējumā)

3W kaltēšanas 
sekcija un pa-
matne parādīta 
zīmējumā

Neaizmirstiet ievietot 
bultskrūves gaisa 

kanāla gala apakšējā 
aizvara plāksnē starp 
kaltēšanas sekciju un 

pamatnes garāko malu. 
Bultskrūves ir 

novietotas gaisa kanāla 
gala iekšpusē.

4. Kaltēšanas sekciju uzcelšana un to pievienošana pie kaltes pamatnes

1. Stiprinājuma slokšņu malu piestiprināšana pie kaltes pamatnes augšējās virsmas.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie gala plākšņu skrūvju caurumu rindu iekšpuses un sānu plāksnēm (skatiet 
detaļu zīmējumā).

2. Ievērojot uzcelšanas instrukcijas, uzceliet kaltēšanas sekciju vai sekcijas uz pamatnes. 
Salāgojiet bultskrūvju caurumus kaltēšanas sekcijā ar caurumiem pamatnē, izmantojot, piemēram, 8 mm Ø 
tapiņas. 
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad nolaižat kaltēšanas sekcijas.

3. Pievienojiet apakšējo kaltēšanas sekciju pie pamatnes, izmantojot seškanšu bultskrūves un uzgriežņus 
(M8 x 16).

4. Piestipriniet apakšējo kaltēšanas sekciju pie pamatnes, izmantojot sešstūru uzgriežņus un bultskrūves 
(8 gab. M10x25).
Šīs bultskrūves ir piestiprinātas pie balsta statņu sekcijas augšējiem un apakšējiem galiem.



Antti-Teollisuus Oy 11 408076 01-2020

Antti WM06Kalte

5.
3W kaltēšanas sek-
cijas parādītas zīmē-
jumā

Ieplūdes puse (atveres ½ 
kanālos)

Izplūdes puse

5. Virsējās kaltēšanas sekcijas uzcelšana un piestiprināšana

Virsējā kaltēšanas sekcijā visu kanālu materiāla biezums ir 2 mm.

Šī kaltēšanas sekcija ir pievienota pie nākošās sekcijas tālāk tādā pašā veidā kā visas citas kaltēšanas 
sekcijas ir pievienotas viena otrai.
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AUGŠĒJĀS SEKCIJAS UN APVALKA UZSTĀDĪŠANA

Augšējo sekciju savienošana kopā pacelšanai
Skatiet instrukcijas  408072 (en) ANTTI M06 2W GRAUDU KALTES, AUGŠĒJĀ SEKCIJA
   408082 (en) ANTTI M06 3W GRAUDU KALTES, AUGŠĒJĀ SEKCIJA
   408092 (en) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC GRAUDU KALTES, AUGŠĒJĀ SEKCIJA

3W augšējā sekcija parādīta 
zīmējumā

1. Stiprinājuma slokšņu piestiprināšana pie augšējo sekciju augšējām virsmām

1. Piestipriniet stiprinājuma slokšņu malas pie katras augšējās sekcijas sānu plākšņu un gaisa kanāla 
galu augšējās virsmas.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes gala plākšņu skrūvju caurumu rindu un sānu plākšņu iekšpusē (skatiet detaļu 
zīmējumā).
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šējās lappusēs

Stiprinājums
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2. Celšanas kronšteinu piestiprināšana pie augšējās sekcijas un sekciju savienošana kopā (skatiet attēlus 
iepriekšējām lapās)

1. Ievērojiet sekojošo, kad plānojat celšanas kārtību augšējām sekcijām.
 - augšējo sekciju balsta statņi (iezīmētie X 2a, 2b un 2c attēlos)

* statņu materiāla biezums samontētajām virsējām sekcijām no apakšas līdz augšai var atšķirties
* pārliecinieties par statņu uzstādīšanas secību, kas dota augšējo sekciju montāžas instrukcijās.

2. Piestipriniet celšanas kronšteinus pie augšējo sekciju gala plākšņu augšējās virsmas.
Piestipriniet divus celšanas kronšteinus pie 2W augšējās sekcijas (skatiet 2a zīmējumu). 
Piestipriniet četrus celšanas kronšteinus pie 3W un 4W virsējām sekcijām (skatiet 2b un 2c zīmējumus). 
Izraugieties zīmējumā pareizo pozīciju kronšteiniem.

3. Piestipriniet celšanas kronšteinus, izmantojot seškanšu bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab. 
uz celšanas kronšteinu).

Tikai 3W, 6WC, 4W, 4WC UN 8WC augšējām sekcijām
4. Pagrieziet augšējo sekciju ceļot pozīcijā, kur balsta pagarinājumi ir novietoti kā parādīts detaļu 

zīmējumā. 
Skatiet detaļu zīmējumu 2A (3W un 4W zīmējumā iepriekšējā lappusē).

5. Saistībā ar augšējo sekciju savienošanu kopā, uzstādiet pastiprinātos atlokus zem gala plākšņu 
augšējiem atlokiem.
Uzstādiet pastiprināšanas atloku katrai starpsekcijai ar divām gala plāksnēm (skatiet detalizētu 2C 
zīmējumu).
2W modelis ir aprīkots ar 2 gab. atlokiem, 3W un 6WC modeļi ar 4 gab. un 4W, 4WC un 8WC modeļi ar 6 
gab. atlokiem.
Pastiprinātie atloki ir piestiprināti ar M8 bultskrūvēm, kuras savieno kopā augšējās sekcijas (6. punkts).

6. Savienojiet kopā augšējās sekcijas, izmantojot seškanšu bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16).

7. Savienojiet kopā augšējās sekcijas, izmantojot seškanšu bultskrūves un uzgriežņus (8 gab M10x25).
Šīs bultskrūves ir piestiprinātas pie balsta statņu sekcijas augšējiem un apakšējiem galiem.

Tikai 3W, 6WC, 4W, 4WC UN 8WC augšējām sekcijām
8. Piestipriniet balsta pagarinājumu, izmantojot seškanšu bultskrūves un uzgriežņus (M12x25, 2 gab) 

Bultskrūves ir bultskrūvju paketē A70832, kas iekļauta papildus plāksnes paketē A70830. 
Skatiet detaļu zīmējumu 2B (3W un 4W zīmējumā iepriekšējās lappusēs).
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4. 4. Virsējo sekciju uzcelšana

Ievērojiet visas svarīgās darba drošības procedū-
ras.
Ievērojiet celšanai izmantojamā celtņa celtspēju.

2W

Ja vēlaties, jūs varat uzcelt visas piecas augšējās 
sekcijas vienlaicīgi.

Vienas augšējās sekcijas svars ir 220 kg.

3W

Ja vēlaties, jūs varat uzcelt visas piecas augšējās 
sekcijas vienlaicīgi. 

Vienas augšējās sekcijas svars ir 290 kg.

4W

Ja vēlaties, jūs varat uzcelt visas piecas augšējās 
sekcijas vienlaicīgi. 

Vienas augšējās sekcijas svars ir 345 kg.

Virsējo sekciju mezglu un uzcelšanas kronšteinu uzbūve 
nenosaka ierobežojumus augšējo sekciju daudzumam, 
ko var uzcelt vienlaicīgi.  

Ķēdes vienas 
daļas garums 

1,6 m

Ķēdes vienas 
daļas garums 

1,6 m
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3W augšējā sekci-
ja parādīta zīmē-
jumā

Izplūdes puse

5. Virsējo sekciju uzcelšana un to pievienošana pie augšējās kaltēšanas sekcijas

1. Stiprinājuma slokšņu malu piestiprināšana pie kaltēšanas sekcijas augšējās virsmas.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie gala plākšņu skrūvju caurumu rindu iekšpuses un sānu plāksnēm 
(skatiet detaļu zīmējumā).

2. Uzceliet augšējās sekcijas uz kaltēšanas sekcijas virsu.
Salāgojiet bultskrūvju caurumus sekcijas augšā ar caurumiem kaltēšanas sekcijā, izmantojot, 
piemēram, 8 mm Ø tapiņas.
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad nolaižat augšējās sekcijas..

3. Pievienojiet zemāko augšējo sekciju pie kaltēšanas sekcijas, izmantojot seškanšu bultskrūves 
un uzgriežņus (M8 x 16).

Ieplūdes puse
(atveres ½ kanālos)

Neaizmirstiet ievietot 
bultskrūves gaisa kanāla 

gala augšējā aizvara 
plāksnē starp kaltēšanas 

sekciju un augšējās 
sekcijas garāko malu. 

Bultskrūves ir novietotas 
gaisa kanāla gala 

iekšpusē.
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6.

3
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6. Piestipriniet stieņa mezgla balstu augšējās sekcijas iekšpusē

1. Novietojiet balsta statņu uz kanāla virsas pie balsta pagarinājuma kaltēšanas sekcijā.
Pārliecinieties, ka statnis ir novietots uz kanāla virsas otrajā kanālu rindā no augšas.
3W kaltei ir viens balsta statnis (A70622), turpretī 4W kaltei tie ir divi. 

2. Piestipriniet balsta apakšējo(ās) daļu(as)pie statņa(iem). 
Piestipriniet tās savā vietā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M10 x 20, 1 gab. uz statni).

3. Sastipriniet balstus, izmantojot seškanšu bultskrūves un uzgriežņus (M12 x 25, 2 gab. uz 
balstu).
Bultskrūves ir bultskrūvju paketē A70832, kas iekļauta papildus plāksnes paketē A70830. 
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7.

3W kalte parādīta 
zīmējumā

7. Augšējo virsas sekciju uzcelšana vietā un to 
piestiprināšana

Virsējā augšas sekcija tiek piegādāta ar pilnīgi sa-
montētu apvalku ar margām.

2W

Vienas augšējās sekcijas ar apvalku un margām svars 
ir 500 kg.

3W

Vienas augšējās sekcijas ar apvalku un margām svars 
ir 660 kg.

4W

Vienas augšējās sekcijas ar apvalku un margām svars 
ir 840 kg.
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8. 2

8. Starpdaļas uzstādīšana divu kalšu, 6W un 8W, kombinācijai

1. Noņemiet sešas bultskrūves un uzgriežņus no abu kalšu apvalku apmales.

2. Piestipriniet pretslīdes lentu pie apvalka starpdaļas gareniski vidū. 
Skatiet zīmējumu

3. Pielāgojiet vietā apvalka starpposmu.

4 Piestipriniet starpposmu, izmantojot seškanšu bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16) kas bija 
noņemti.
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9.

9. Margu uzstādīšana starp kaltēm, 6WC un 8WC

1. Pārvietojiet margu profilu piestiprināšanas bultskrūves jau vietās papildu priekšmetu 
piestiprināšanai. 

Izveidojiet sešas līdzīgas daļas no margu profiliem.
Izmantojiet galu, kas izgatavots un izurbts fabrikā, kā vienu profila galu. 
Nosakiet izmēru un izurbiet caurumus otrā galā atbilstoši kaltes izmēru mērījumiem. 
Nogrieziet profilu (līdz garumam vismaz līdz 510mm) un veidojiet griešanas punktu tā, ka tas atbilst 
otram galam. 

2. Novietojiet profilus agrāk uzstādīto profilu vietā „iekšpusē”.
Skatiet zīmējumu 

3. Piestipriniet daļas, izmantojot seškanšu bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16) kas bija 
noņemti.

Min. 510 mm
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REGULĒŠANAS MEHĀNISMA UZSTĀDĪŠANA AIZVARU PLĀKSNĒM GAISA 
KANĀLA GALOS

1. Izvēles metodes ķēdes slēga uzstādīšanai 

Jūs varat uzstādīt katru ķēdes cilpu
 - pagarināšanas statnī no arī 140 mm vai 180 mm pamatnei
 - pamatnes rāmja statnī uz katras statņa malas
 - kaltēšanas sekcijā vienā no abām malām. 

 

Ķēdes cilpas uzstādīšana kaltes pamatnē, pagarinājuma statnī vai kaltēšanas sekcijā

Skatiet arī montēšanas instruk-
cijas gaisa kanāla galam 

408074 (en) ANTTI M06 2W GAISA KANĀLA GALI 0,5 M

408075 (en) ANTTI M06 2W GAISA KANĀLA GALI 1,0 M
408084 (en) ANTTI M06 3W, 6WC GAISA KANĀLA GALI 0,5 M
408085 (en) ANTTI M06 3W, 6WC GAISA KANĀLA GALI 1,0 M
408094 (en) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC GAISA KANĀLA GALI 0,5 M
408095 (en) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC GAISA KANĀLA GALI 1,0 M

140 mm pagarinājuma statņi pamatnei 
uzstādīšana

180 mm pagarinājuma statņi pamatnei 
uzstādīšana

Statņu uzstādīšana 
pamatnes rāmja 

statnī.

Kaltēšanas sekcijas 
uzstādīšana
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Izmantojams ar gaisa kanālu aizvaru plāksnēm A70987 (2W), A70989 (3W), A70988 (4W)

1. Ķēžrata uzstādīšana

1. Savienojiet kopā ķēžrata (detaļa 1) sānu diskus, izmantojot sešas bultskrūves un 
uzgriežņus. 
Bultskrūves (daļas 2, M6 x 30, 6 gab.) un uzgriežņi (daļas 3, 18 gab.).
Skatiet detaļu zīmējumā. Sakārtojiet rata iekšējo platumu līdz 22 mm.

2. Pievienojiet U veida bultskrūves savilcēju (detaļa 6) un rata turētāju (detaļa 4) pie rata. 
Pievienošanai izmantojiet divas seškanšu uzmavas bultskrūves (M8 x 16, daļas 13) un uzgriežņus 
(daļas 7).

Regulējamu ķēžratu uzstādīšana gaisa kanālu aizvaru plāksnēm
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2. Stieples trošu, atsperu un ķēžu uzstādīšana

Stieples trose (D 3/5 mm pārklāta ar plastmasu) nav iekļauta kaltes piegādē. 

1. Piestipriniet stieples troses pie vienas no bultskrūvēm ēžratā, izmantojot stieples slēgu 
(detaļas 12). 
Bultskrūves (daļas 2, M6 x 30, 6 gab.) un uzgriežņi (daļas 3, 18 gab.).
Skatiet detaļu zīmējumā. Sakārtojiet rata iekšējo platumu līdz 22 mm. 

2. Piestipriniet savilcējatsperes (detaļas 16 cilpās pie ķēdes apakšējā gala. 
Uzstādiet stiepļu troses garumu tā, lai ķēde (detaļa 8) precīzi sniegtos līdz ķēdes saslēgumam.

3. Piestipriniet ķēdi pie savilcējatsperes.
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3. Ķēžrata pozīcija uz vārpstas attiecībā pret aizvaru plāksni

Kontrolējiet ķēžrata pozīciju uz aizvaru plāksnes vārpstas attiecībā pret aizvaru plāksni. 
Pareizs griešanās virziens aizvaru plāksnes atverei ir iezīmēts ar bultiņu zīmējumā. 

Noregulējiet no jauna rata pozīciju uz vārpstas, kā pieprasīts. 

Novelciet U veida bultskrūves stiprinājumu uzgriežņus.

Aizvara plāksne A71294
Sekcijas ieplūdes puse
Gaisa kanāls aizvērts

Aizvara plāksne A71283
Sekcijas izplūdes puse
Gaisa kanāls aizvērts
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Izmantots ar kanāla galiem 
A70737, A70813, A70814 (2W), A70738, A70824, A71008 (3W), A70823, A70825, A70966 (4W)

1. Pievienojiet U veida bultskrūves savilcēju (detaļa 6) un rata turētāju (detaļa 4) pie rata. 
Izmantojiet piestiprināšanai divas seškanšu uzmavas bultskrūves (M 8 x 40, 7. daļas) un 
Nyloc uzgriežņus (detaļas 8). 

2. Novietojiet ratu vietā uz vārpstas un pievelciet to. 
Regulējiet rata garenisko pozīciju uz vārpstas .  
Izvēlieties pozīciju tā, lai ķēdes un stiepļu troses, kas iznāk no atšķirīgiem gaisa kanāla ga-
liem, nenonāktu kontaktā viens ar otru. 
Izveidojiet piemērotu atstatumu starp ķēdēm un stiepļu trosēm, mainot ratu pozīcijas.  

Plastmasas regulēšanas ķēžrata gaisa kanālu gala aizvaru plāksnēm uz-
stādīšana



Antti-Teollisuus Oy 28 408076 01-2020

Antti WM06Kalte

2.

17 16 15

14

5

16

17

5

18,5

2. Uzlieciet ķēdi uz ķēžrata un uzstādiet ķēžrata vadīklu 

Ķēde (skatiet izmēru zīmējumu) nav iekļauta kaltes piegādē. 

1. Uzlieciet ķēdi uz ķēžrata (detaļa 5) un ķēžrata vadīklā (14. daļa). 

2. Uzstādiet vadīklai seškanšu bultskrūvi (M 6x 14, 15. daļa), paplāksnes (16.daļas) un uzgriežņus 
(17.daļas). 

3. Nogrieziet ķēdi piemērotā garumā un ielieciet to noslēgtā cilpā. 
Izvēlieties ķēdes garumu tā, lai tas izstieptos tieši pie ķēdes slēga.
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GARANTIJAS TERMIŅI

Antti-Teollisuus Oy garantē, ka visi izstrādājumi, kurus izgatavojusi kompānija, pakļauti šādiem termi-
ņiem:

1. Garantijas periods turpinās vienu gadu, sākot no piegādes datuma no rūpnīcas; un jebkurā 
gadījumā, ne mazāk par vienu ražas novākšanas sezonu.

2. Garantija sedz defektus materiālā un izpildījumā, kas atklājušies garantijas periodā.
3. Garantijas periods kaltes kalorifera siltuma apmainītājam ir pieci gadi no fabrikas piegādes 

datuma.
4. Ražotāja sniegtās instrukcijas un derīgi priekšraksti tiek saņemti montēšanas, ekspluatācijas 

un apkalpes laikā.
5. Elektrības instalācija jāveic pienācīgi sertificētam servisa nodrošinātājam.
6. Ražotājs nav atbildīgs par jebkuru garantiju vai saistībām, ko būtu piešķīris izplatītājs.

Kompensācija saskaņā ar garantiju.

Garantija sedz to bojāto daļu remontu vai nomaiņu, ko uzskata par atbilstošu ražotājs. 
Garantija nesedz zaudējumus, kas var rasties no ierīces sabojāšanas, arī darba, transporta 
vai ikdienas izmaksas, kuras rodas jebkuras daļas nomainīšanas rezultātā.
Garantija nesedz iekārtas uzstādīšanu un noregulēšanu. 
Izstrādājuma garantijas derīguma nosacījums ir tāds, ka vadības sistēmu un izmantotos 
komponentus apstiprina Antti-Teollisuus.

Ierobežojumi

Kompensācija saskaņā ar garantiju netiks veikta šādos gadījumos:

1. Ja defekta cēlonis ir normāls nodilums, nenormāli ekspluatācijas apstākļi, nepareiza 
uzstādīšana, neatbilstoša apkalpošana, paviršība vai neparedzēta lietošana.

2. Defekts radies no nepareiza sprieguma vai kāda cita traucējuma elektrības piegādes tīklā.
3. Defekts, kas radies no pērkona negaisa, ugunsgrēka, plūdiem vai kāda cita ārkārtēja faktora.
4. Defekts radies no ūdens vai kādām indīgām vielām kurināmajā vai no neatbilstošas degvielas 

izmantošanas deglim.
5 Ja lietotājs ir pārveidojis ierīci vai tai piestiprinājis papildu aprīkojumu bez ražotāja piekrišanas, 

vai, ja iepriekšnoteiktās limitējošo ierīču vērtības ir tikušas mainītas.
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EK Atbilstības deklarācija

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

paziņo, ka 

ANTTI M06 GRAUDU KALTE

atbilst šādu direktīvu nosacījumiem: 

 - Mašīna Direktīva 2006/42/EU

Kuusjoki 30.12.2019

Kalle Isotalo
Direktors rīkotājs

Tiesības uz kompensāciju

1. Izgatavotājam un izplatītājam jāpaziņo par defektu rakstiski bez kavēšanās.
2. Jāpaziņo ražojums, modelis un sērijas numurs, kā arī piegādes datums/ievadīta mašīna 

darbībā.
3. Uz pieprasījumu bojātā daļa vai ierīce jāpiegādā garantētājam bez kavēšanās. Ja daļa nav 

atdota atpakaļ, galvotājam ir tiesības izrakstīt faktūrrēķinu daļas aizstāšanai.


