ProSharp SkatePal-Pro²
Bruksanvisning

Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning. Annan användning
av maskinen än bruksanvisningens föreskrifter och säkerhetsregler kan
orsaka skada, dödsfall och/eller skada på maskinen.
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Installations-instruktioner:
Uppackning och placering
1. Ta av locket genom att öppna spännena på vardera sida.
2. Placera maskinen på en stadig arbetsbänk på en höjd av ca 80-100cm.
3. Anslut strömkabel och dammsugare. Strömkabel och dammsugar-munstycke ligger i
locket.
4. Slå på strömmen på maskinens strömbrytare som du finner på maskinens högra kant.
5. Använd endast maskinen i väl ventilerade lokaler.

Säkerhetsinformation
VARNING! Vid användning av elektriska enheter skall alltid säkerhetsåtgärder följas för att
reducera risk för brand, elektriska stötar och personliga skador. Läs igenom instruktionen
noggrant innan användning av produkten. Användning av annan utrustning eller tillbehör till
maskinen än de rekommenderade kan resultera i personliga skador.
1.

ProSharp SkatePal-Pro² får endast användas för slipning av skridskor.

2.

Använd endast Prosharp original EP-diamantslipskivor.

3.

Inga modifieringar eller ändringar av maskinens design får utföras.

4.

Använd alltid skyddsglasögon, hörselkåpor och munskydd. Dammsugare skall alltid vara
ansluten till maskinen under användning.

5.

Utsätt inte maskinen för regn. Använd inte maskinen i fuktiga eller våta utrymmen. Se till
att arbetsytan är ren och välventilerad. Smutsiga ytor och ostadiga bänkar ökar risken för
skador. Använd aldrig maskinen i närheten av gasflaskor, lättantändliga och explosiva
vätskor.

6.

Barn och besökare måste befinna sig på säkert avstånd från maskinen när den är i bruk.

7.

Användaren måste stå framför maskinen.

8.

Användaren får aldrig böja sig över maskinen eller ha händerna i närheten av slipskivan
vid körning. Eller på annat sätt öka risken för skador.

9.

Dra alltid ur strömkabeln när maskinen inte används.

10. Service av maskinen skall alltid utföras av auktoriserad service-personal. Använd alltid
orginal reservdelar. Annat än orginaldelar kan resultera i skador på både maskinen och
brukaren.
11. Underhåll maskinen varsamt genom kontinuerlig rengöring med dammsugare och
tryckluft.

12. Dra alltid ur strömkabeln innan service, byte av slipskiva, rengörning och annat underhåll
av maskinen.
13. Personer under 18 år skall ej använda maskinen.
14. Alla användare måste läsa och förstå innebörden gällande användning och underhåll av
maskinen.

I leveransen av Prosharp SkatePal-Pro² ingår:







1 Skridskoslipmaskin SkatePal-Pro²
1 EP-slipskiva
1 Strömkabel
1 Dammsugar-munstycke
2 Nycklar tillhörande maskinens lock
1 Bruksanvisning

Teknisk data


Spänning

1 Fas 100-240 VAC 50-60Hz 3.6A



Effekt

150W



Vikt

15kg



Längd

700 mm



Bredd

220 mm



Höjd

330 mm



Ljudnivå

80dB

Tillverkare och auktoriserad service verkstad
Eriksson Teknik AB
Hirsvägen 4
86241 Njurunda
SVERIGE
T. +46 60 15 85 80
F. +46 60 15 83 80
E. support@prosharp.com

Symbolförklaring

= Använd alltid munskydd vid användning av skridskoslipen!

= Använd alltid hörselkåpor vid användning av skridskoslipen!

= Använd alltid skyddsglasögon vid användning av skridskoslipen!

= Varning för elektriska stötar!

= Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan användning av
skridskoslipen!

SKIVLUCKA
KLÄMHANDTAG

LUCKA FÖR
DAMMSUGARE

PÅ/AV
START/STOP

APPARATINTAG

Slipning
1.

Sätt ner skridskon med tån till vänster och spänn fast den med klämhandtaget som du
finner på maskinens högra kant.

2.

Välj antal slipcyklar genom att trycka på den svarta knappen på maskinens högra kant.
Ett tryck ger 1 cykel, två tryck ger 2 cyklar och så vidare. Maskinen kommer starta efter
att du valt antal slipningar och sedan stanna automatiskt när den är klar. Vill du slipa
fram och tillbaka för att tex. Ta bort ett jack kan du trycka in knappen så vänder skivan
direkt.

3.

Kontrollera resultatet och dina skridskor är klara!

4.

Efter användning, rengör maskinen noggrant.

Tänk på! Antalet slipningar som krävs för att slipa ur en skridsko kan variera beroende på
vilken kvalité eller skick skridskon är i.

Byte av slipskiva
Byte av slipskiva och all annan service får endast göras med strömmen av.
1.

Öppna skivluckan på framsidan av maskinen. Skruva bort låsratten och ta ur skivan. Sätt
i en ny skiva och skruva tillbaka ratten och luckan.

Olika typer av EP-slipskivor och skålradie.
EP-skivor finns i skålstorlekar mellan 7mm till 34mm. Där 16, 19 och 22mm skivor är de mest
förkommande. B252 skivor används för mjukare stål och längre livslängd.
Notering; Varje skiva har en livslängd på ca 1000 cyklar. Beroende på användning och
kvalité på stål i skridskon kan detta variera.

Sidledsjustering av slipskiva
1.

Öppna skivluckan.

2.

Kör fram slipmotorn genom att hålla in startknappen I 5 sekunder. Släpp knappen när
motorpaketet är lättåtkomligt. Slå av strömmen!

3.

Lossa låsratten till höger om skivan

4.

Justera därefter tumskruven bakom låsratten i sidled. Beroende på vilket håll skivan
behöver justeras. Skruva medsols och skivan flyttas mot dig. Skruva motsols och du
flyttar skivan ifrån dig.

5.

Efter sidoförflyttning glöm ej att låsa tumskruven med låsratten. Och sätt därefter tillbaka
luckan. Slå på strömmen. Slipmotorn går nu tillbaka till hemmaläget.

6.

Provslipa och kontrollera resultat.

Warranty for Skate sharpening machine AS 2001/AS 1001/SkatePal
The warranty applies for one year for materials and workmanship. The manufacturer is not
responsible for defects or faults that arise from normal usage, negligent maintenance or
other neglect, unauthorized tampering, improper use, service or repairs performed by others
than those approved by the manufacturer, as well as variations in electrical voltage or other
electrical disorders.

The manufacturer is not responsible for costs such as travel expenses, transport costs or
costs for repairs not performed by the manufacturer during the warranty period, or for
inaccessibility to the machine during the service period in connection with measures to repair
any faults covered by the warranty.

The manufacturer will not bear any costs that arise in the form of damage to skates or other
property. The buyer shall, at own risk and cost, send the machine or component in question
to the manufacturer for assessment of warranty coverage and repair. The machine or
component will be returned to the buyer at the manufacturer's expense.

Garanti för skridskoslip AS 2001/AS 1001/SkatePal
Garantin gäller 1(ett) år för material- och fabrikationsfel. Tillverkaren ansvarar icke för fel,
som uppstått annat än vid normalt bruk, icke heller för fel som uppkommit vid normal
förslitning, vid försummat underhåll, fraktskador eller annan misskötsel, vid obehörigt
ingrepp, felakt användande, reparation utförd av reparatör som ej anvisats av tillverkaren
samt vid elektriska spänningsvariationer eller andra elektriska störningar.

Tillverkaren står ej för kostnader såsom,-reskostnader,-transportkostnader,-kostnader för
nerlagd reparationstid vid garantireparation ej utförd av tillverkaren,-eller för utebliven maskin
under servicetiden,-i samband med åtgärdande av eventuella garantifel.

Tillverkaren står ej heller för kostnader som uppkommit i form av skada på skridskor eller
annan egendom. Köparen skall på egen risk och bekostnad insända den reklamerade
maskinen/komponenten till tillverkaren för godkännande och reparation.
Maskinen/komponenten returneras sedan fritt till köparen.

