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Kaikkien käyttäjien pitää lukea ja ymmärtää tässä oppaassa olevat käyttö- ja huolto-ohjeet
ennen koneen käyttöä. Käyttö- ja turvallisuusohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai kuoleman tai vahingoittaa konetta.
www.prosharp.com
www.prosharp.fi
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AS2001 Allpro

ASENNUSOHJEET
1. Pakkauksen purkaminen ja asennus: avaa kuljetuslaatikon molemmilla puolilla oleva lukitus.
2. Aseta kone vakaalle pöydälle 80–100 cm:n korkeudelle.
3. Katkaise kaikki nippusiteet.
4. Tee silmämääräinen tarkastus ennen koneen käyttöä ja tarkasta ettei teroituslaikassa
ole kuljetuksen aiheuttamia halkeamia.
5. Kytke virtajohto.
6. Laita virta päälle pääkatkaisimesta ja käännä hätäkatkaisinpainiketta mukana tulleella
avaimella.
7. Käytä konetta lämpimässä, kuivassa ja hyvin valaistussa huoneessa.

VAROTOIMENPITEET
VAROITUS! Sähkökäyttöisiä laitteita käytettäessä tulee aina noudattaa perusvarotoimenpiteitä palovaaran, sähköiskujen ja henkilövahinkojen välttämiseksi. Lue kaikki
nämä ohjeet ennen kuin alat käyttää tätä tuotetta ja säilytä nämä ohjeet myöhempää
käyttöä varten. Muun kuin tässä käyttöohjeessa suositellun lisälaitteen tai työkaluun
kiinnitettävän osan käyttäminen voi johtaa henkilövahinkoon.
1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri
vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.
2. Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä väljiä vaatteita, hanskoja, solmioita, sormuksia, rannerenkaita tai muita koruja, jotka voivat jäädä liikkuvien osien väliin. Käytä
luistamattomia jalkineita. Peitä pitkät hiukset.
3. Älä altista konetta sateelle, äläkä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Valaise
työskentelyalue hyvin ja pidä se siistinä. Työpisteen epäjärjestys voi johtaa tapaturmiin. Älä käytä konetta syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä.
4. Huomioi, että käytät sähkölaitetta. Varo koskettamasta maadoitettuja pintoja (esim.
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja).
5. Kun käytät konetta, pidä sivulliset poissa työalueelta. Tee työtilasta lapsiturvallinen
lukoilla, pääkatkaisimilla tai poistamalla käynnistysavaimet. Älä kurkota. Seiso aina
tukevasti ja tasapainossa. Älä seiso koneen päällä.
6. Älä koskaan jätä konetta käymään valvomatta. Kun lopetat koneen käytön, paina
hätäkytkin alas, poista avain ja irrota kaikki johdot.
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7. Tarkasta kone silmämääräisesti kuljetusvahinkojen varalta.
8. Säilytä kone asianmukaisesti kuivassa, lukitussa tilassa, poissa lasten ulottuvilta.
9. Älä vedä johdosta, kun irrotat sen pistorasiasta. Pidä johto poissa kuumasta, öljystä ja
terävistä reunoista. Käytä aina alkuperäistä, koneen mukana toimitettua johtoa.
10. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista ennen virtapistokkeen kytkemistä, että
kytkin on ”off” asennossa.
11. Vain valtuutetut huoltoedustajat voivat korjata laitteen käyttämällä ainoastaan
alkuperäisiä varaosia.
12. Prosharp AS 2001-Allpro on luistimien terien teroituskone ja sitä pitäisi käyttää
ainoastaan luistimien teroittamiseen.
13. Noudata sivun 8 huolto-ohjeita.
14. Kun vaihdat lisäosia, kuten teroituslaikan tai timanttityökalun tai teet muita huoltotoimenpiteitä, irrota kone verkkovirtaliitännästä. Tarkat ohjeet teroituslaikan
vaihtamiseen löytyvät sivulta 13. Muiden kuin valmistajan suosittelemien osien
käyttäminen voi johtaa henkilövahinkoon.
15. Käytä koneessa vain alkuperäisiä tasapainotettuja ProSharp-teroituslaikkoja.
16. Kun laikka on kulunut noin 5 tuumaan (125 mm), se täytyy korvata uudella.
17. Laikan voi vaihtaa vain, kun virta on kytketty pois päältä.
18. Huomaa, että merkkien mukaista suojavarustusta pitää käyttää, kun koneella
teroitetaan.
19. Luistimien teroituskone AS 2001-Allpro on varustettu teroitustyökaluilla, jotka voivat
aiheuttaa vahinkoja.
20. Käyttäjän täytyy seistä koneen edessä.
21. Älä koskaan laita käsiäsi liikkuville osille koneen ollessa käynnissä.
22. Alle 18-vuotiaat EIVÄT saa käyttää konetta!
23. Älä koskaan siirrä kelkkaa käsin. Käytä ainoastaan ohjauspaneelissa olevia nuolia.
24. Käytä vain syttymättömiä pölynimureita.
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OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE
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PROSHARP AS 2001 ALLPRO LUISTIMIEN TEROITTIMESSA KÄYTETTYJEN MERKKIEN SELITYKSET
	
  

= Käytä suu- ja hengityssuojainta.

	
  

= Käytä kuulosuojaimia.

	
  

koneelle, kun
teroitus on
käynnissä.

	
  

	
  

= Käytä suojalaseja.

	
  

= Huomioi, että käsittelet sähkölaitetta.

	
  

=Älä laita käsiäsi

= Varo pyörivää
teroituslaikkaa.

= Lue alkuperäiset käyttöohjeet huolellisesti
ennen teroituskoneen käyttöä.

PÖLYIMURI
• Liitä pölynpuhdistimen sähköjohto koneen sivussa olevaan pistorasiaan, jotta
pölynpuhdistin käynnistyy/sammuu automaattisesti teroitettaessa. (Imurin teho max.
2000 W)
• Liitä pölynimurin putki koneen pölyputkeen.
• Puhdista kone pölynimurilla joka teroituskerran jälkeen.

SITOUMUS
• Koneen vastuukäyttäjä on velvollinen antamaan tietoa teroituskoneesta ja sen
turvallisuus- ja käyttöohjeista muille käyttäjille.
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PROSHARP AS 2001 ALLPRO TOIMITUKSEN
SISÄLTÖ:
• 1 luistimien teroituskone ProSharp AS 2001-Allpro
• 1 teroituslaikka MA70
• 1 laikan muotoilutimantti NDT3
• 10 muotoilurautaa
• 1 sähköjohto
• 1 19 mm kiintoavain teroituslaikan vaihtamista varten
• 2 hätäpainikkeen käyttöavainta
• 1 kuljetuslaatikko
• 1 käyttöohjekirja

TEKNISET TIEDOT
• Jännite 		

yksivaiheinen vaihtovirta, 100–240 V

• Taajuus 		

50–60 Hz

• Teho moottorit:

300 W, pistorasia: 200 W, yhteensä: 2300 W

				

pölynimurille MAX 2000 W

• Paino			

50 kg (sisältää kuljetuslaatikon ja irrotettavat osat)

• Pituus 		

1300 mm

• Leveys 		

370 mm

• Korkeus 		

370 mm

• Melutaso 		

100 dB

TOIMINIMI JA VALMISTAJA

VALTUUTETTU

Eriksson Teknik AB

HUOLTOEDUSTAJA

Hirsvägen 4
86241 Njurunda
SWEDEN
T. +46 60 15 85 80
F. +46 60 15 83 80
E. order@prosharp.com

Finnsharp Oy
Kavallinmäki 15
02710 Espoo
FINLAND
T. +358 400 993326
E. proshop@prosharp.fi
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HUOLTO-OHJEET
Teroituslaikka voidaan vaihtaa vain, kun virtapistoke on irrotettu verkkovirtaliitännästä.
Ennen jokaista teroitusta: Varmista, että:
			
1. Olet lukenut ja ymmärtänyt turvaohjeet ja kaikki toimin		
			not.
			
2. Pölynimuri on kytketty.
Teroituksen jälkeen:
			
			

Lukitse hätäpainike ja ota avain talteen. Puhdista kone pöly
stä pölynimurilla ja käytä kuivaa liinaa puhdistamiseen. Älä
koskaan käytä öljyä tai rasvaa.

1-10 parin jälkeen:

Muotoile teroituslaikka.

200–500 parin jälkeen:
			
			
			

Vaihda teroituslaikka. Parien määrä laikkaa kohden riip
puu luistimien terän kovuudesta ja siitä, kuinka usein muo		
toilet laikan. Käytä ainoastaan ProSharp teroituslaikkoja 		
MA54, MA70 tai MA90.

800–1000 parin jälkeen:
			
			

Tarkista laikan muotoilutimantti. Timantin pitää olla terävä ja
tasainen parhaan teroitustuloksen aikaansaamiseksi. Käytä
ainoastaan ProSharp muotoilutimanttia NDT1 tai NDT3.

1000–2000 parin jälkeen: Käyttöhihnan pitää olla kunnolla kiristetty.
			
Tarkista käyttöhihna käynnistämällä moottori. Hihnan tulee
			kulkea tasaisesti.
			Jos hihna kiristyy:
			
Poista hihnan suojus ja käyttöhihna. Löysää 2 kiristysruu		
			
via. Säädä varovasti asteittain ja laita hihna takaisin. Suorita
			
testiajo. Laita hihnan suojus takaisin. Vaijeri: Tarkista koneen
			
takaosassa kannen alla oleva vaijeri. Kiristä vanttiruuvi, 		
			mikäli tarpeen.
3000–5000 parin jälkeen:
(tai 1-2 kauden)		

Huolto pitäisi antaa valtuutetun huoltoedustajan tehtäväksi.

Huomaa! Nämä ovat vain suosituksia käyttäjille.
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Varmista, että säätönuppi on kohdassa 3.0.
Valitse haluamasi ura ja siirrä kelkkaa käyttämällä ohjauspaneelin nuolia.
Uran säteen osoittava merkki kelkassa näyttää mitä uraa haluat muotoilla. Kun
olet tehnyt asetukset, lukitse laikan varsi.
Siirrä timanttityökalua alaspäin, kunnes se juuri ja juuri koskettaa teroituslaikan
pintaa.
Kun päätät tehdä tavallisen uran, varmista että muotoiluyksikön kahvan nuppi
on nostettu ylös ja lukittu yläasentoon.
Paina ”LAIKAN KÄYNNISTYS” painiketta ohjauspaneelissa kerran. Laikka alkaa
nyt pyöriä. Liikuta muotoiluyksikön kahvaa varovasti eteen ja taakse, kunnes 		
teroituslaikka on täysin muotoiltu ja sen pinta on tasainen.

Kun olet tyytyväinen, paina ”LAIKAN KÄYNNISTYS” painiketta uudelleen py			
säyttääksesi laikan.
Vapauta laikan varren lukitus ja ruuvaa timanttityökalu ylöspäin.
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TEROITUSLAIKAN MUOTOILEMINEN:
TAVALLINEN URA

TEROITUSLAIKAN MUOTOILEMINEN: Z-KANAVA
Kun päätät yhdistää haluamasi urasyvyyden ja kanavan, valitse ensin uran säde, ja
noudata sitten muotoiluohjeita. Kun olet saanut muotoilun valmiiksi, anna laikan varren
pysyä lukittuna ja käännä muotoiluyksikön kahvassa oleva nuppi ala-asentoon.
Valitse kanavan leveydeksi S, M tai L ruuvaamalla Channel Z -peukaloruuvia sisään tai ulos,
niin että timantin kahvan tappi osuu siihen. Leveyden näet mitasta.
1. Paina ”LAIKAN KÄYNNISTYS” painiketta ja ruuvaa timanttityökalua alaspäin noin
neljänneskierros (0,5 mm syvää kanavaa varten). Muotoile yksi laikan sivu liikuttamalla
kahvaa, kunnes tappi osuu Channel Z -peukaloruuviin.
2. Nosta ja lukitse muotoiluyksikön kahvassa oleva nuppi yläasentoon, vapauta laikan varsi
ja työnnä teroituslaikka alas. Siirrä sitten timanttityökalu metallisen Channel Z -peukaloruuvin toiselle puolelle, samalla kuin varsi pysyy ala-asennossa. Siirrä teroituslaikan varsi
ylös ja lukitse se. Käännä muotoiluyksikön kahva ala-asentoon, muotoile laikan toinen
puoli, kunnes tappi osuu Channel Z -peukaloruuviin (koska olet jo muotoillut toisen puolen,
älä käännä timanttityökalua välttääksesi epätasaiset reunat). Nyt olet onnistuneesti
muotoillut laikalle halutun urasyvyyden ja kanavan leveyden.

TEROITTAMINEN
1. Kun olet muotoillut teroituslaikan, mittaa luistimesi terän levyes ja aseta säätö
uppi samalle leveydelle luistimesi kanssa.
2. Kiinnitä luistin kelkkaan. Luistimen etuosan pitää osoittaa sinusta vasemmalle.
3. Valitse teroituskierrosten määrä käyttämällä ”TEROITA” painiketta. 1 painal			
lus vastaa 1 kierrosta, 2 painallusta 2 kierrosta ja niin edelleen. Kone käynnistyy, 		
kun olet valinnut kierrosten määrän ja pysähtyy automaattisesti, kun teroitus on 		
valmis.
4. Jos haluat pysäyttää teroituksen aikaisemmin (kierrosten 2-5 aikana), paina 		
”TEROITA” painiketta kerran ja kone suorittaa kierroksen loppuun, palaa alkuasentoon ja
pysähtyy.
Huomaa: tarvittavien teroituskierrosten määrä riippuu luistintesi laadusta ja kunnosta.
Tarkempia ohjeita elektroniikan ja säätöjen käytöstä saat katsomalla opetusvideoitamme
osoitteessa www.prosharp.com.
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Kun olet muotoillut teroituslaikan, mittaa luistimesi terän leveys ja aseta säätön
uppi samalle leveydelle luistimesi kanssa.
Kiinnitä luistin kelkkaan. Luistimen etuosan pitää osoittaa sinusta vasemmalle.
Löysää taitoluistinlaitteen kahta mutteria ja liuta sitä niin pitkälle oikealle, kuin
mahdollista ja kiristä mutterit. (Huomaa, että laikankorkeuden säätöruuvin pitää
olla taitoluistinlaitteen alla).
Siirrä kelkkaa eteenpäin ohjauspaneelin nuolilla, kunnes teroituslaikka on suo		
raan taitoluistimesi etuosan alla. Säädä laikan korkeus kohti luistimen etuosaa
säätöruuvin avulla.
Kun asento on oikea, palauta kelkka alkuasentoon ja aloita luistimen teroittami
nen.
Valitse teroituskierrosten määrä käyttämällä ”TEROITA” painiketta. 1 painal		
lus vastaa 1 kierrosta, 2 painallusta 2 kierrosta ja niin edelleen. Kone käynnistyy,
kun olet valinnut kierrosten määrän ja pysähtyy automaattisesti kun teroitus on
valmis.

Teroitus on nyt suoritettu onnistuneesti.
Yksityiskohtaisempia ohjeita taitoluistimien ja jääpalloluistimien teroittamisesta saat
katsomalla opetusvideoitamme osoitteessa www.prosharp.com
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TAITOLUISTIMIEN JA JÄÄPALLOLUISTIMIEN
TEROITTAMINEN

PROFILOINTI
1. Valitse muotoilurauta ja kiinnitä se pidikkeeseen.
2. Mittaa alue, jonka haluat luistimesta profiloida ja merkitse se terään. Käytä etuja takaosan etäisyys -merkkiä apunasi. Profiloi aina vähintään 60 % luistimestasi.
3. Kiinnitä luistin kelkkaan.
4. Paina ”Profiloi” painiketta kerran, jolloin valo alkaa vilkkua. Paina sitten ”Teroita”
painiketta ja kelkka alkaa liikkua ilman, että teroituslaikka pyörii.
5. Aseta ohjausrullan korkeus. Kun ohjausrulla liikkuu muotoiluraudan yli, teroituslaikka
ei profiloi terää. Ja kun se ei kosketa muotoilurautaa, teroituslaikka leikkaa terästä
luistimestasi.
6. Kun olet tyytyväinen asetuksiisi, laita merkit muotoilurautaan. Nämä merkit näyttävät
miten profiloit toisen luistimen.
7. Profiloinnin nopeuttaminen. Voit valita minkä osan luistimesta profiloit. Paina ”Profiloi”
painiketta ohjauspaneelissa kahdesti, jolloin syttyy yksi valo. Se kertoo, että kone
teroittaa profilointipisteiden 1 ja 1 välin. Kun näkyy kaksi valoa, kone teroittaa
profilointipisteiden 2 ja 2 välin. Ja kun näkyy 3 valoa, se teroittaa profilointipisteiden 3
ja 3 välin.
8. Valitse luistimellesi sopivat profilointipisteet ja paina ”Teroita”. Kun käytät profilointipisteitä, yksi ”Teroita” painikkeen painallus vastaa 5 kierrosta.
9. Voit myös kasvattaa laikan painetta nopeuttaaksesi profilointia.
10. Muista, niin kauan kuin ohjausrulla ei liiku, se profiloi luistinta.
11. Kun ohjausrulla koskettaa koko muotoilurautaa, profilointi on valmis.
12. Luistimet täytyy teroittaa ennen kuin lähdet luistelemaan. Lue ohjeesta kuinka laikka
muotoillaan haluttuun urasyvyyteen ja miten teroitus tehdään.
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TEROITUSLAIKAN VAIHTAMINEN
Laikka voidaan vaihtaa vain, kun päävirta on kytketty pois. Lue nämä ohjeet ennen kuin
katkaiset virran.
1. Siirrä kelkkaa vasemmalle käyttämällä ohjauspaneelin nuolia.
2. Poista suoja ja käytä 19 mm kiintoavainta ja löysää mutteri.
3. Poista laikka ja korvaa se uudella. (Laikassa olevan etiketin pitää osoittaa kohti koneen
etuosaa).
4. Kiristä mutteri ja laita suoja takaisin päälle.
5. Nollaa laikan kokolaskuri painamalla molempia nuolia ohjauspaneelissa kolmen
sekunnin ajan. Kun kuulet piippauksen, nollaus on tehty.

Tarkempia ohjeita teroituslaikan vaihtamiseen saat katsomalla opetusvideoitamme
osoitteessa www.prosharp.com
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TAKUU
Takuu materiaaleille ja työlle on voimassa yhden vuoden. Valmistaja ei vastaa vioista, jotka
johtuvat normaalista kulumisesta tai vioista, jotka johtuvat huollon tai muusta
laiminlyönnistä, luvattomasta tai muuten sopimattomasta käytöstä, muiden kuin
valmistajan valtuuttamien henkilöiden tekemästä huollosta tai korjauksesta tai
muutoksista sähköjännitteessä tai muista sähköhäiriöistä.
Valmistaja ei ole vastuussa matkakuluista, kuljetuskuluista tai muiden kuin valmistajan
suorittaman korjauksen kuluista takuuaikana tai kuluista, jotka aiheutuvat siitä, ettei
koneen luokse ole päästy huoltoaikana, kun kyseessä ovat takuun kattamat vikojen
korjaamiseen liittyvät toimenpiteet.
Valmistaja ei vastaa luistimien tai muun omaisuuden vaurioitumisesta aiheutuvista
kustannuksista. Ostajan tulee lähettää kyseessä oleva kone tai sen osa omalla vastuulla
ja kustannuksella valmistajalle sen arvioimiseksi, kattaako takuu korjauksen. Kone tai sen
osa palautetaan ostajalle valmistajan kustannuksella.
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AS1001 PORTABLE
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ASENNUSOHJEET
1. Pakkauksen purkaminen ja asennus: avaa kuljetuslaatikon molemmilla puolilla oleva
lukitus.
2. Aseta kone vakaalle pöydälle 80–100 cm:n korkeudelle.
4. Tee silmämääräinen tarkastus ennen koneen käyttöä ja tarkasta ettei teroituslaikassa
ole kuljetuksen aiheuttamia halkeamia.
5. Kytke virtajohto.
6. Kierrä timanttiyökalu muotoiluyksikköön.
7. Laita virta päälle pääkatkaisimesta ja käännä hätäkatkaisinpainiketta mukana tulleella
avaimella.
8. Kelkka siirtyy alkuasentoon.
9. Käytä konetta lämpimässä, kuivassa ja hyvin valaistussa huoneessa.

VAROTOIMENPITEET:
VAROITUS! Sähkökäyttöisiä laitteita käytettäessä tulee aina noudattaa perusvarotoimenpiteitä palovaaran, sähköiskujen ja henkilövahinkojen välttämiseksi. Lue kaikki nämä
ohjeet ennen kuin alat käyttää tätä tuotetta ja säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä
varten. Muun, kuin tässä käyttöohjeessa suositellun lisälaitteen tai työkaluun
kiinnitettävän osan käyttäminen voi johtaa henkilövahinkoon.
1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri
vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.
2. Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä väljiä vaatteita, hanskoja, solmioita,
sormuksia, rannerenkaita tai muita koruja, jotka voivat jäädä liikkuvien osien väliin.
Käytä luistamattomia jalkineita. Peitä pitkät hiukset.
3. Älä altista konetta sateelle, äläkä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Valaise
työskentelyalue hyvin ja pidä se siistinä. Työpisteen epäjärjestys voi johtaa tapaturmiin. Älä käytä konetta syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä.
4. Huomioi, että käytät sähkölaitetta. Varo koskettamasta maadoitettuja pintoja (esim.
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja).
5. Kun käytät konetta, pidä sivulliset poissa työalueelta. Tee työtilasta lapsiturvallinen
lukoilla, pääkatkaisimilla tai poistamalla käynnistysavaimet. Älä kurkota. Seiso aina
tukevasti ja tasapainossa. Älä seiso koneen päällä.
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3. Katkaise kaikki nippusiteet.

6. Älä koskaan jätä konetta käymään valvomatta. Kun lopetat koneen käytön, paina
hätäkytkin alas, poista avain ja irrota kaikki johdot.
7. Tarkasta kone silmämääräisesti kuljetusvahinkojen varalta.
8. Säilytä kone asianmukaisesti kuivassa, lukitussa tilassa, poissa lasten ulottuvilta.
9. Älä vedä johdosta, kun irrotat sen pistorasiasta. Pidä johto poissa kuumasta, öljystä ja
terävistä reunoista. Käytä aina alkuperäistä, koneen mukana toimitettua johtoa.
10. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista ennen virtapistokkeen kytkemistä, että
kytkin on “off” asennossa.
11. Vain valtuutetut huoltoedustajat voivat korjata laitteen käyttämällä ainoastaan
alkuperäisiä varaosia.
12. Prosharp AS 2001-Allpro on luistimien terien teroituskone ja sitä pitäisi käyttää
ainoastaan luistimien teroittamiseen.
13. Noudata sivun 8 huolto-ohjeita.
14. Kun vaihdat lisäosia, kuten teroituslaikan tai timanttityökalun tai teet muita huoltotoimenpiteitä, irrota kone verkkovirtaliitännästä. Tarkat ohjeet teroituslaikan
vaihtamiseen löytyvät sivulta 13. Muiden kuin valmistajan suosittelemien osien
käyttäminen voi johtaa henkilövahinkoon.
15. Käytä koneessa vain alkuperäisiä, tasapainotettuja ProSharp teroituslaikkoja.
16. Kun laikka on kulunut noin 5 tuumaan (125 mm), se täytyy korvata uudella.
17. Laikan voi vaihtaa vain, kun virta on pois päältä.
18. Huomaa, että merkkien mukaista suojavarustusta pitää käyttää, kun koneella
teroitetaan.
19. Luistimien teroituskone AS 1001-Allpro on varustettu teroitustyökaluilla, jotka voivat
aiheuttaa vahinkoja.
20. Käyttäjän täytyy seistä koneen edessä.
21. Älä koskaan laita käsiäsi liikkuville osille koneen ollessa käynnissä.
22. Alle 18-vuotiaat EIVÄT saa käyttää konetta!
23. Älä koskaan siirrä kelkkaa käsin. Käytä ainoastaan ohjauspaneelissa olevia nuolia.
24. Käytä vain syttymättömiä pölynimureita.
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KANNETTAVASSA PROSHARP AS 1001 LUISTIMIEN TEROITTIMESSA KÄYTETTYJEN MERKKIEN SELITYKSET
	
  

= Käytä suu- ja hengityssuojainta.

	
  

= Käytä kuulosuojaimia.

	
  
	
  
	
  
	
  

= Käytä suojalaseja.

= Huomioi, että käytät sähkölaitetta.

= Lue alkuperäiset käyttöohjeet huolellisesti ennen luistimien teroittimen
käyttöä.

= Varo pyörivää teroituslaikkaa.

PÖLYNIMURI
• Liitä pölynimurin sähköjohto koneen sivussa olevaan pistorasiaan (maksimi 10 A), jotta
pölynimuri käynnistyy/sammuu automaattisesti teroitettaessa.
• Liitä pölynimurin putki koneen pölyputkeen.
• Puhdista kone pölynimurilla joka teroituskerran jälkeen

SITOUMUS
• Koneen vastuukäyttäjä on velvollinen antamaan tietoa teroituskoneesta ja sen
turvallisuus- ja käyttöohjeista muille käyttäjille.
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KANNETTAVAN PROSHARP AS 1001:N TOIMITUKSEN SISÄLTÖ:
• 1 luistimien teroituskone ProSharp AS 1001-Portable
• 1 teroituslaikka MA70
• 1 laikan muotoilutimantti NDT3

AS1001 Portable

• 1 sähköjohto
• 1 19 mm kiintoavain teroituslaikan vaihtamista varten
• 2 hätäpainikkeen käyttöavainta
• 1 kuljetuslaatikko
• 1 käyttöohjekirja

TEKNISET TIEDOT
• Jännite		

yksivaiheinen vaihtovirta, 100–240 V

• Taajuus		

50–60 Hz

• Teho moottorit:

200 W, pistorasia: 2000 W, yhteensä: 2200 W

			
• Paino			

Pölynimurille MAX 2000 W
28 kg (sisältää kuljetuslaatikon ja irrotettavat osat)

• Pituus			740 mm
• Leveys		

270 mm

• Korkeus		

300 mm

• Melutaso		

98 dB

TOIMINIMI JA VALMISTAJA

VALTUUTETTU HUOLTOEDUSTAJA

Eriksson Teknik AB

Finnsharp Oy

Hirsvägen 4

Kavallinmäki 15

86241 Njurunda

02710 Espoo

SWEDEN

FINLAND

T. +46 60 15 85 80

T. +358 400 993326

F. +46 60 15 83 80

E. proshop@prosharp.fi

E. order@prosharp.com
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HUOLTO-OHJEET
Teroituslaikka voidaan vaihtaa vain, kun virtapistoke on irrotettu verkkovirtaliit nästä.
Ennen jokaista teroitusta:

Varmista, että:
1. Olet lukenut ja ymmärtänyt turvaohjeet ja kaikki toiminnot.
2. Pölynimuri on kytketty.

Teroituksen jälkeen:

Lukitse hätäpainike ja ota avain talteen.
Puhdista kone pölystä pölynimurilla ja käytä kuivaa liinaa
puhdistamiseen.
Älä koskaan käytä öljyä tai rasvaa.

1-10 parin jälkeen:

Muotoile teroituslaikka.

200–500 parin jälkeen:

Vaihda teroituslaikka. Parien määrä laikkaa kohden riippuu
luistimien terän kovuudesta ja siitä, kuinka usein muotoilet
laikan. Käytä ainoastaan ProSharp teroituslaikkoja MA54,
MA70 tai MA90.

800–1000 parin jälkeen:

Tarkista laikan muotoilutimantti. Timantin pitää olla terävä
ja tasainen parhaan teroitustuloksen aikaansaamiseksi.
Käytä ainoastaan ProSharp muotoilutimantti NDT1 tai
NDT3.

1000–2000 parin jälkeen:

Käyttöhihnan pitää olla kunnolla kiristetty. Tarkista
käyttöhihna käynnistämällä moottori. Hihnan tulee kulkea
tasaisesti.

Jos hihna kiristyy:

Poista hihnan suojus ja käyttöhihna. Löysää 2 kiristysruuvia.
Säädä varovasti asteittain ja laita hihna takaisin. Suorita
testiajo. Laita hihnan suojus takaisin.

2000–3000 parin jälkeen:
(tai 1-2 kauden)

Huolto pitäisi antaa valtuutetun huoltoedustajan tehtäväksi.

Huomaa! Nämä ovat vain suosituksia käyttäjille.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Varmista, että säätönuppi on kohdassa 3.0.
Valitse haluamasi ura ja siirrä kelkkaa käyttämällä ohjauspaneelin nuolia.
Uran säteen osoittava merkki kelkassa näyttää mitä uraa haluat muotoilla. Kun
olet tehnyt asetukset, lukitse laikan varsi.
Siirrä timanttityökalua alaspäin, kunnes se juuri ja juuri koskettaa teroituslaikan
pintaa.
Kun valitset tavallisen uran, varmista että muotoiluyksikön kahvan nuppi on 		
nostettu ylös ja lukittu yläasentoon.
Paina ”LAIKAN KÄYNNISTYS” painiketta ohjauspaneelissa kerran. Laikka alkaa
nyt pyöriä. Liikuta muotoiluyksikön kahvaa varovasti eteen ja taakse, kunnes 		
teroituslaikka on täysin muotoiltu ja sen pinta on tasainen.

Kun olet tyytyväinen, paina ”LAIKAN KÄYNNISTYS” painiketta uudelleen pysäyttääksesi
laikan.
Vapauta laikan varren lukitus ja ruuvaa timanttityökalu ylöspäin.
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TEROITUSLAIKAN MUOTOILEMINEN: TAVALLINEN URA

TEROITUSLAIKAN MUOTOILEMINEN: Z-KANAVA
Kun päätät yhdistää haluamasi urasyvyyden ja kanavan, valitse ensin uran säde, ja
noudata sitten muotoiluohjeita. Kun olet saanut muotoilun valmiiksi, anna laikan varren
olla lukossa ja käännä muotoiluyksikön kahvassa oleva nuppi ala-asentoon.
Valitse kanavan leveydeksi S, M tai L ruuvaamalla Channel Z -peukaloruuvia sisään tai ulos,
niin että timantin kahvan tappi osuu siihen. Leveyden näet mitasta.
1. Paina ”LAIKAN KÄYNNISTYS” painiketta ja ruuvaa timanttityökalua alaspäin noin
neljänneskierros (0,5 mm syvää kanavaa varten). Muotoile yksi laikan sivu liikuttamalla
kahvaa, kunnes tappi osuu Channel Z -peukaloruuviin.
2. Nosta ja lukitse muotoiluyksikön kahvassa oleva nuppi yläasentoon, vapauta laikan
varsi ja työnnä teroituslaikka alas. Siirrä sitten timanttityökalu metallisen Channel Z
-peukaloruuvin toiselle puolelle, samalla kuin varsi pysyy ala-asennossa. Siirrä
teroituslaikan varsi ylös ja lukitse se. Käännä muotoiluyksikön kahva ala-asentoon,
muotoile laikan toinen puoli, kunnes tappi osuu Channel Z -peukaloruuviin (koska
olet jo muotoillut toisen puolen, älä käännä timanttityökalua välttääksesi epätasaiset
reunat). Nyt olet onnistuneesti muotoillut laikalle halutun urasyvyyden ja kanavan
leveyden.

TEROITTAMINEN
1. Kun olet muotoillut teroituslaikan, mittaa luistimesi terän leveys ja aseta säätönuppi
samalle leveydelle luistimesi kanssa.
2. Kiinnitä luistin kelkkaan. Luistimen etuosan pitää osoittaa sinusta vasemmalle.
3. Valitse teroituskierrosten määrä käyttämällä ”TEROITA” painiketta. 1 painallus vastaa
1 kierrosta, 2 painallusta 2 kierrosta ja niin edelleen. Kone käynnistyy, kun olet valinnut
kierrosten määrän ja pysähtyy automaattisesti, kun teroitus on valmis.
4. Jos haluat pysäyttää teroituksen aikaisemmin (kierrosten 2-5 aikana), paina ”TEROITA”
painiketta kerran ja kone suorittaa kierroksen loppuun, palaa alkuasentoon ja pysähtyy.
Huomaa: tarvittavien teroituskierrosten määrä riippuu luistintesi laadusta ja kunnosta.
Tarkempia ohjeita elektroniikan ja säätöjen käytöstä saat katsomalla opetusvideoitamme
osoitteessa www.prosharp.com.
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TAITOLUISTIMIEN JA JÄÄPALLOLUISTIMIEN
TEROITTAMINEN
VAIHTOEHTO 1:

1. Kun olet muotoillut teroituslaikan, mittaa luistimesi terän leveys ja aseta säätönuppi
samalle leveydelle luistimesi kanssa.
2. Kiinnitä luistin kelkkaan. Luistimen etuosan pitää osoittaa sinusta vasemmalle.
3. Löysää taitoluistinlaitteen kahta mutteria ja liuta sitä niin pitkälle oikealle, kuin mahdollista ja kiristä mutterit. (Huomaa, että säätöruuvin pitää olla taitoluistinlaitteen alla).
4. Siirrä kelkkaa eteenpäin ohjauspaneelin nuolilla, kunnes teroituslaikka on suoraan luistimesi etuosan alla. Säädä laikan korkeus kohti luistimen etuosaa säätöruuvin avulla.
5. Kun asento on oikea, palauta kelkka alkuasentoon ja aloita luistimen teroittaminen.
6. Valitse teroituskierrosten määrä käyttämällä ”TEROITA” painiketta. 1 painallus vastaa
1 kierrosta, 2 painallusta 2 kierrosta ja niin edelleen. Kone käynnistyy, kun olet valinnut
kierrosten määrän ja pysähtyy automaattisesti kun teroitus on valmis.

Teroitus on nyt suoritettu onnistuneesti.
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Teroitus taitoluistimien teroituslaitteella.

TAITOLUISTIMIEN JA JÄÄPALLOLUISTIMIEN
TEROITTAMINEN
VAIHTOEHTO 2:
1. Kun olet muotoillut teroituslaikan, mittaa luistimesi terän leveys ja aseta säätönuppi
samalle leveydelle luistimesi kanssa.
2. Aseta luistimen piikit minkä tahansa profilointipisteen kohdalle kelkassa. Kiinnitä sitten
luistin.
Paina ”PROFILOI” painiketta ohjauspaneelissa. Sinulla on kolme vaihtoehtoa. Kukin
valo kertoo kohdan, jossa kelkka kääntyy takaisin.
Valitse luistimillesi sopiva vaihtoehto, riippuen siitä missä kohtaa taitoluistimesi piikit
ovat.
3. Valitse teroituskierrosten määrä käyttämällä ”TEROITA” painiketta. 1 painallus vastaa
1 kierrosta, 2 painallusta 2 kierrosta ja niin edelleen. Kone käynnistyy, kun olet valinnut
kierrosten määrän ja pysähtyy automaattisesti kun teroitus on valmis.
Teroitus on nyt suoritettu onnistuneesti.
Yksityiskohtaisempia ohjeita taitoluistimien ja jääpalloluistimien teroittamiseen saat
katsomalla opetusvideoitamme osoitteessa www.prosharp.com.
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TEROITUSLAIKAN VAIHTAMINEN
Laikka voidaan vaihtaa vain, kun päävirta on kytketty pois. Lue nämä ohjeet, ennen
kuin katkaiset virran.
1. Siirrä kelkka vasemmalle käyttämällä ohjauspaneelin nuolia.

3. Poista laikka ja korvaa se uudella. (Laikassa olevan etiketin pitää osoittaa kohti koneen
etuosaa).
4. Kiristä mutteri ja laita suoja takaisin päälle.
5. Nollaa laikan kokolaskuri painamalla molempia nuolia ohjauspaneelissa kolmen sekunnin ajan. Kun kuulet piippauksen, nollaus on tehty.
Tarkempia ohjeita teroituslaikan vaihtamiseen saat katsomalla opetusvideoitamme ossoitteessa www.prosharp.com.
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2. Poista suoja ja käytä 19 mm kiintoavainta ja löysää mutteri.

TAKUU
Takuu materiaaleille ja työlle on voimassa yhden vuoden. Valmistaja ei vastaa vioista, jotka
johtuvat normaalista kulumisesta tai vioista, jotka johtuvat huollon tai muusta
laiminlyönnistä, luvattomasta tai muuten sopimattomasta käytöstä, muiden kuin
valmistajan valtuuttamien henkilöiden tekemästä huollosta tai korjauksesta tai
muutoksista sähköjännitteessä tai muista sähköhäiriöistä.
Valmistaja ei ole vastuussa matkakuluista, kuljetuskuluista tai muiden kuin valmistajan
suorittaman korjauksen kuluista takuuaikana tai kuluista, jotka aiheutuvat siitä, ettei
koneen luokse ole päästy huoltoaikana, kun kyseessä ovat takuun kattamat vikojen
korjaamiseen liittyvät toimenpiteet.
Valmistaja ei vastaa luistimien tai muun omaisuuden vaurioitumisesta aiheutuvista
kustannuksista. Ostajan tulee lähettää kyseessä oleva kone tai sen osa omalla vastuulla
ja kustannuksella valmistajalle sen arvioimiseksi, kattaako takuu korjauksen. Kone tai sen
osa palautetaan ostajalle valmistajan kustannuksella.
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SKATEPAL PRO3
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PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN
1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80–100 cm:n työskentelykorkeudelle.
2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia.
3. Kannen sisäpuolelta löytyy virtajohto ja putki pölynimuria varten.
4. Poista koneen oikeassa reunassa oleva kansi ja liitä putki pölynimuria varten.
5. Kytke virtajohto ja käännä katkaisijasta.
6. Käytä konetta lämpimässä, kuivassa ja hyvin valaistussa huoneessa.

VAROITUS! Sähkökäyttöisiä laitteita käytettäessä tulee aina noudattaa perusvarotoimenpiteitä palovaaran, sähköiskujen ja henkilövahinkojen välttämiseksi. Lue kaikki
nämä ohjeet ennen kuin alat käyttää tätä tuotetta ja säilytä nämä ohjeet myöhempää
käyttöä varten. Muun kuin tässä käyttöohjeessa suositellun lisälaitteen tai työkaluun
kiinnitettävän osan käyttäminen voi johtaa henkilövahinkoon.
1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri
vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.
2. Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä väljiä vaatteita, hanskoja, solmioita,
sormuksia, rannerenkaita tai muita koruja, jotka voivat jäädä liikkuvien osien väliin.
Käytä luistamattomia jalkineita. Peitä pitkät hiukset.
3. Älä altista konetta sateelle, äläkä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Valaise
työskentelyalue hyvin ja pidä se siistinä. Työpisteen epäjärjestys voi johtaa
tapaturmiin. Älä käytä konetta syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä.
4. Huomioi, että käytät sähkölaitetta. Varo koskettamasta maadoitettuja pintoja (esim.
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja).
5. Kun käytät konetta, pidä sivulliset poissa työalueelta. Tee työtilasta lapsiturvallinen
lukoilla ja pääkatkaisimilla. Älä kurkota. Seiso aina tukevasti ja tasapainossa. Älä seiso
koneen päällä.
6. Älä koskaan jätä konetta käymään valvomatta. Kun lopetat koneen käytön, irrota
kaikki johdot.
7. Tarkasta kone silmämääräisesti kuljetusvahinkojen varalta.
8. Säilytä kone asianmukaisesti kuivassa, lukitussa tilassa, poissa lasten ulottuvilta.
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VAROTOIMENPITEET:

9. Älä vedä johdosta, kun irrotat sen pistorasiasta. Pidä johto poissa kuumasta, öljystä ja
terävistä reunoista. Käytä aina alkuperäistä, koneen mukana toimitettua johtoa.
10. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista ennen virtapistokkeen kytkemistä, että
kytkin on ”off” asennossa.
11. Vain valtuutetut huoltoedustajat voivat korjata laitteen käyttämällä ainoastaan
alkuperäisiä varaosia.
12. Prosharp SkatePal-Pro³ on luistimien terien teroituskone ja sitä pitäisi käyttää
ainoastaan luistimien teroittamiseen.
13. Noudata sivun 7 huolto-ohjeita.
14. Kun vaihdat lisäosia, kuten EP-laikan tai teet muita huoltotoimenpiteitä, irrota kone
verkkovirtaliitännästä. Tarkat ohjeet teroituslaikan vaihtamiseen löytyvät sivulta 7.
15. Käytä koneessa vain alkuperäisiä tasapainotettuja ProSharp EP-teroituslaikkoja.
16. Laikan voi vaihtaa vain, kun virta on pois päältä.
17. Huomaa, että merkkien mukaista suojavarustusta pitää käyttää, kun koneella
teroitetaan.
18. Luistimien teroituskone Prosharp SkatePal-Pro³ on varustettu teroitustyökaluilla, jotka
voivat aiheuttaa vahinkoja.
19. Älä koskaan laita käsiäsi liikkuville osille koneen ollessa käynnissä.
20. Alle 18-vuotiaat EIVÄT saa käyttää konetta!
21. Käytä vain syttymättömiä pölynimureita.
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= Käytä suu- ja hengityssuojainta.

	
  

= Käytä kuulosuojaimia.

	
  

= Käytä suojalaseja.

	
  

= Huomioi, että käytät sähkölaitetta.
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SKATEPAL PRO3 LUISTIMIEN TEROITTIMESSA
KÄYTETTYJEN MERKKIEN SELITYKSET

= Lue alkuperäiset käyttöohjeet huolellisesti ennen luistimien
teroittimen käyttöä.

Vasemmalta oikealle:
1. Laikan paineen säätö.
2. Teroituslaikan sivusuuntainen asetus.
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TOIMINIMI JA VALMISTAJA

VALTUUTETTU HUOLTOEDUSTAJA

Eriksson Teknik AB

Finnsharp Oy

Hirsvägen 4

Kavallinmäki 15

86241 Njurunda

02710 Espoo

SWEDEN

FINLAND

T. +46 60 15 85 80

T. +358 400 993326

F. +46 60 15 83 80

E. proshop@prosharp.fi

E. order@prosharp.com

TEKNISET TIEDOT
•
•
•
•
•
•
•

Jännite
Teho		
Taajuus		
Paino		
Leveys		
Pituus		
Korkeus		

syöttövirta 100–240 VAC 3,6 A
150 W
50/60 hz
32.6 lbs (14,8 kg)
220 mm
700 mm
320 mm

•

Melutaso

80 dB

PROSHARP SKATEPAL-PRO³ TOIMITUKSEN
SISÄLTÖ:
•

1 Prosharp SkatePal-Pro³

•

1 EP-laikka

•

1 virtajohto

•

1 pölynimurin putki

•

1 alkuperäinen käyttöohje

•

2 avainta kannen lukitsemiseen
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HUOLTO-OHJEET
•

Tarkista ja puhdista kone päivittäin käytön jälkeen ja aina 30 luistinparin jälkeen.

•

Irrota pistoke ennen kuin teet mitään säätöjä tai huoltotoimenpiteitä.

•

1-3 vuoden tai noin 10,000 kierroksen jälkeen, huollata laite valtuutetulla
huoltohenkilöllä.

TEROITUSLAIKAT

B64-laikka kestää noin 1000 kierrosta.
Vaihda teroituslaikka ohjeiden mukaisesti. Se on loppuunkulunut, kun se ei enää irrota
materiaalia teräksestä ja/tai kun lopputulos on huono.

VAIHDA EP-LAIKKA NÄITÄ OHJEITA NOUDATTAEN:
1. Poista koneen edustassa oleva kansi.
2. Paina ja pidä käynnistys/pysäytys-painike alhaalla 5 sekunnin ajan. Moottoripaketti
alkaa nyt liikkua, vapauta painike, kun olet saavuttanut hyvän työskentelyasennon.
3. Katkaise virta.
4. Löysää teroituslaikan lukitusta ja poista laikka.
5. Korvaa se uudella ja lukitse se.
6. Laita kansi takaisin ja laita virta päälle. Moottoripaketti palaa alkuasentoon.
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Jokaiseen Prosharp SkatePal-Pro³ toimitukseen sisältyy EP-laikka. EP-laikoissa on kiinteä
urasyvyys, jonka säde on 7 ja tasaisen välillä. Useimmin käytettyjä ovat R16, R19 ja R22.

TEROITTAMINEN
1. Laita luistin koneeseen niin, että etuosa osoittaa vasemmalle. Kiinnitä se oikealla
puolellasi olevalla kiinnityskahvalla.
2. Paina mustaa käynnistä/sammuta-painiketta koneen oikealla sivulla. Kukin painallus
vastaa yhtä (1) kierrosta. Voit teroittaa kerralla 5 kierrosta.
3. Irrota luistin ja tarkasta tulos.

TAITOLUISTIMIEN TEROITTAMINEN
•
•
•

Taitoluistimien teroittamiseen tarvitset pyöreän piikkisuojan. Se on suunniteltu
suojaamaan taitoluistimen kärjessä olevia piikkejä.
Taito- ja jääpalloluistimia varten tarvitaan erityislaikka. Normaalin 100MM EP laikan
sijaan käytä 60MM laikkaa, joka auttaa luistimen kantapään suojaamisessa.
Näillä lisätarvikkeilla voit teroittaa taitoluistimet samalla tavalla kuin tavalliset
luistimet.
Nämä lisätarvikkeet voit tilata nettisivuiltamme osoitteessa www.prosharp.fi

TAKUU
Takuu materiaaleille ja työlle on voimassa yhden vuoden. Valmistaja ei vastaa vioista, jotka
johtuvat normaalista kulumisesta tai vioista, jotka johtuvat huollon tai muusta
laiminlyönnistä, luvattomasta tai muuten sopimattomasta käytöstä, muiden kuin
valmistajan valtuuttamien henkilöiden tekemästä huollosta tai korjauksesta tai
muutoksista sähköjännitteessä tai muista sähköhäiriöistä.
Valmistaja ei ole vastuussa matkakuluista, kuljetuskuluista tai muiden kuin valmistajan
suorittaman korjauksen kuluista takuuaikana tai kuluista, jotka aiheutuvat siitä, ettei
koneen luokse ole päästy huoltoaikana, kun kyseessä ovat takuun kattamat vikojen
korjaamiseen liittyvät toimenpiteet.
Valmistaja ei vastaa luistimien tai muun omaisuuden vaurioitumisesta aiheutuvista
kustannuksista. Ostajan tulee lähettää kyseessä oleva kone tai sen osa omalla vastuulla
ja kustannuksella valmistajalle sen arvioimiseksi, kattaako takuu korjauksen. Kone tai sen
osa palautetaan ostajalle valmistajan kustannuksella.
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