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ProSharp AS 2001 

 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. 

 

www.Prosharp.com 
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Installations-instruktioner: 

Uppackning och placering 

1. Öppna transportlådan genom att vrida upp låsen på sidan av tranportlådan. 

2. Placera maskinen på en stadig arbetsbänk på en höjd av ca 80-100cm. 

3. Avlägsna transportskydden. 

4. Anslut strömkabel och dammsugare. Skruva i diamantverktyget i diamanthållaren. 

5. Använd endast maskinen i väl ventilerade lokaler. 

Användningsinstruktioner 

1. Innan ni startar maskinen, kontrollera slipskivan efter eventuella sprickor eller skador. Starta 

maskinen genom att vrida upp nödstoppen och trycka på strömbrytaren på sidan. Riv av 

slipskivan för önskat skåldjup. Se “Avrivning(dressning) av slipskiva”,sida 7  

2. Efter användning, rengör maskinen noggrant. Tryck ner nödstoppen och ta ur nyckeln.  

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. Använd alltid skyddsglasögon, hörselkåpor och munskydd. Dammsugare skall alltid vara 

ansluten till maskinen under användning.  

2. 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. 

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

4. Användaren måste stå framför maskinen. 

5. Användaren får aldrig böja sig över maskinen eller ha händerna inom slipskivans och 

skridskohållarens rörliga delar vid körning. Eller på annat sätt öka risken för skador. 

6. Dra alltid ur strömkabeln när maskinen inte används. 

7. 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.  

8. Underhåll maskinen varsamt. Följ instruktioner för byte av reservdelar.  

9. Dra alltid ur strömkabeln innan service, byte av slipskiva, diamantverktyg, rengöring och annat 

underhåll av maskinen. 
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Kontrollpanel 
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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! 

 

 

 

 

 

 = Lägg aldrig händerna på maskinen under slipning 

 

 

 

 

Viktigt! 

 

 Alla användare måste läsa och förstå innebörden gällande användning och underhåll av 

maskinen.  

 Personer under 18 år skall ej använda maskinen. 

 Flytta aldrig släden för hand. Använd alltid pilarna på kontrollpanelen. 

 Endast flamsäkra dammsugare får anslutas till maskinen. 

= Varning för roterande slipskiva! 
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I leveransen av Prosharp AS 2001 - Allpro ingår: 

 

 1 Skridskoslipmaskin Prosharp AS 2001 - Allpro 

 1 Slipskiva MA70 

 1 Diamantverktyg NDT-3 

 10 Mallar för profilering 

 1 Strömkabel 

 1 19mm fast nyckel för byte av slipskiva 

 2 Nycklar tillhörande maskinens nödstopp 

 1 Transportlåda 

 1 Bruksanvisning 

 

Teknisk data 

 

 Spänning 1 Fas 100-240 VAC 50-60Hz 

 Effekt  300W, Uttag för dammsugare max 2000W 

 Vikt  50kg ( inklusive transportlåda ) 

 Längd 1300 mm 

 Bredd 370 mm 

 Höjd  370 mm 

 Ljudnivå 100dB 

 

Tillverkare och auktoriserad service verkstad 

Eriksson Teknik AB 

Hirsvägen 4 

86241 Njurunda 

SWEDEN 

T. +46 60 15 85 80 

F. +46 60 15 83 80 

E. support@prosharp.com 

Försäljning och order 

ProSharp AB 

Hirsvägen 4 

86241 Njurunda 

SWEDEN 

T. +46 60 15 85 80 

E. order@prosharp.com 

mailto:support@prosharp.com
mailto:order@prosharp.com
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Underhållsinstruktioner 

All service och underhåll av maskinen inklusive byte av skiva får bara utföras när 

maskinens strömtillförsel är bortkopplad. 

 

Innan varje slipning:  Var god kontrollera att: 

1. Du har läst och förstått säkerhetsinstruktionerna och 

alla funktioner. 

2. Slipskivan är hel och dammsugare ansluten. 

 

Efter slipning: Lås nödstoppen och ta ur nyckeln. Rengör maskinen från 

damm med en dammsugare och torka med en ren trasa. 

Använd aldrig olja eller fett vid rengörning. 

 

Efter 1-10 par:  Riv av skivan igen beroende på skivans skick. 

 

Efter 200-400 par: Dags att byta till en ny slipskiva. Antalet slipningar per 

skiva beror på hur många gången skivan blivit avriven, 

samt hårdheten i skridskoskenan. Använd endast 

Prosharp slipskivor; MA54, MA70 och MA90 

 

Efter 800-1000 par: Kontrollera skicket på diamantverktyget, spetsen på 

verktyget skall sticka ut. Är den slutkörd så måste den 

bytas. Använd endast Prosharp diamantverktyg NDT-1 

och NDT-3 

 

Efter 1000-2000 par: Kontrollera att drivremmen är tillräckligt spänd. 

(I vissa fall oftare) Starta motorn för att kolla så att den löper jämt och mjukt. 

Om remmen är för löst spänd:  

Ta av remskyddet och drivremmen. Lossa de två 

genomgående bultarna och justera därefter motorhyllan i 

små steg sidledes. Dra åt bultarna och sätt på drivremmen 

igen och testkör. Sätt tillbaka remskyddet.    

 

Efter 1000-3000 par: Service bör nu utföras av auktoriserad servicetekniker. 

(Eller 1-2 säsonger) 

  

 

 

 

 

Var uppmärksam på att: Detta är en teknisk maskin och operatören måste ha i åtanke att vad 

som helst kan hända förr eller senare. Uppgifterna ovan gällande antal par är ungefärliga uppgifter 

och skall ses som riktlinjer. Kontakta oss gärna gällande eventuella frågor kring maskinen på 

Support@prosharp.com 
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Avrivning(dressing) av slipskivan med normal skål 

 

1. Se till att skalratten är på 3.0  

2. Välj skål genom att flytta släden i sidled med hjälp av pilarna på 

kontrollpanelen. Justerskruven indikerar vilken skål som är vald på 

skålskalan. 

3. Lås fast armen med spindelregeln. 

4. Justera ner diamantvertyget så att den precis snuddar på slipskivans yta. 

5. När du slipar en normal skål så se till att knoppen på dressenhetens handtag 

är låst i dess övre position. 

6. Tryck på “DRESS” knappen en gång på kontrollpanelen för att starta 

slipskivan. Fatta tag i hantaget och riv nu försiktigt av skivan i en mjuk 

rörelse, från sida till sida. Justera ner diamanten om nödvändigt. När 

slipskivan fått en mjuk och jämn yta är skivan klar. 

När du är nöjd med resultatet tryck då på “DRESS” knappen igen för att stoppa skivan. Lätta 

på låsningen på armen och skruva upp diamantverktyget ca 1cm. 

 

Avrivning(dressing) av slipskiva med channel Z 

                                                                                                                                                                                                                           

När du väljer att göra en skål kombinerat med en channel så följ först 

instruktionerna för att riva av en normal skål. När skålen är klar så låt armen vara 

låst och vrid ner knoppen på dressenhetens handtag i dess lägra position.  

Välj nu en S, M, eller L bredd på channel-slipningen genom att skruva in eller ut 

channel-Z tumskruven. Följ skalan för att välja vilken bredd som passar dina 

skridskor. Se till att tippen på dressenhetens handtag tar i channel-Z 

tumskruven. 

1. Tryck på “DRESS” knappen och vrid ner diamantverktyget ett ½ varv(för en 0,5mm djup channel 

slipning). Riv nu av ena sidan utav slipskivan genom att flytta handtaget på dressenheten från 

ytterkant tills att den tar i channel-Z tumskruven. 

2. Lyft och lås nu knoppen på dressenhetens handtag i dess övre position igen. Lås upp armen 

och tryck ner slipskivan manuellt. Flytta nu diamantverktyget till andra sidan av skivan medans 

armen fortfarande bibehålls i en lägra position. Lås nu fast armen igen och riv av andra sidan utav 

skivan. (kom ihåg att inte flytta ner diamanten något mer, då riskerar du att få ojämna kanter på din 

channel slipning. När båda sidorna är slipade så lätta på låsningen på armen och skruva upp 

diamanten ca 1cm. Du har nu slipat en skål med channel-Z. 
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Slipning 

1. Efter att skivan är avriven så mät bredden på dina skridskor och justera 

skalratten i samma bredd som skenan. 

2. Kläm fast skridskon i skridskohållaren. Tån på skridskon ska alltid peka åt 

vänster när den sitter i maskinen. 

3. Välj antal slipcyklar genom att trycka på ”SLIP” knappen. 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.  

4. Om du vill stanna slipningen tidigare så tryck på “SLIP” knappen så kommer 

skridskon slipa cykeln ut och sedan stanna. Om du trycker två gången eller under 

sista cykeln på slipningen så kommer skridskon vända tillbaka direkt. 

 

Kontrollera resultatet och dina skridskor är Klara! 

 

Tänk på! Antalet slipningar som krävs för att slipa ur en skridsko kan variera 

beroende på vilken kvalité eller skick skridskon är i. 

 

För mer detaljerad information om hur man dressar och slipar en skridsko finner 

du på hemsidan under våra instruktions-videos. www.prosharp.com 
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Slipning av bandy och konståkningsskridskor 

 

1. Efter att skivan är avriven mät bredden på dina skridskor och justera skalratten i 

samma bredd som skenan. 

 

2. Kläm fast skridskon i skridskohållaren. Tån på skridskon ska alltid peka åt 

vänster när den sitter i maskinen. 

 

3. Lossa på rattarna på konståkningstillsatsen och dra den så långt till höger som 

möjligt, dra sedan åt rattarna igen. (Notera att justerskruven måste bara placerad 

under konståkningstillsatsen). 

 

4. SLIPA INTE ÄNNU! Flytta nu släden med hjälp av pilarna på kontrollpanelen tills 

att slipskivan är placerad direkt under tån på konståkningsskridskon. Justera nu 

höjden på slipskivan mot skridskons tå med hjälp av justerskruven. 

 

5. När skivan är i position så flytta tillbaka släden till dess hemma-position och 

starta slipningen. 

 

6. Välj antal slipcyklar genom att trycka på ”SLIP” knappen. 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.  

 

Kontrollera resultatet och dina skridskor är klara! 

 

För mer detaljerad information om hur du slipar konståkning och bandyskridskor 

finner du på hemsidan under våra instruktions-videos. www.prosharp.com 
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Byte av slipskiva 

 

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

Innan strömmen bryts var god läs följande instruktion. 

 

Kör skridskohållaren till vänster med hjälp av pilarna på kontrollpanelen. 

Slå nu av strömmen. 

 

1. Ta bort skyddsplåten. Skruva skalratten 3 fulla varv medsols för att göra det 

enklare att komma åt skivan. 

 

2. Skruva bort muttern och brickan och ta ur skivan. 

 

3. Sätt i en ny slipskiva. (notera att texten på skivan ska alltid sitta mot dig) Skruva 

fast skivan. 

 

 

4. Skruva tillbaka skalratten 3 fulla varv motsols och lås fast den på 3.0. 

 

5. Sätt tillbaka skyddsplåten. 

 

6. Slå på strömmen igen. 

 

7. Efter att du bytt skiva så måste du nollställa varvtalet för skivan. 

För att göra det så håll in på pilarna på kontrollpanelen samtidigt och håll in dem i 

3 sekunder tills att du hör ett pip. Kör nu tillbaka släden till hemma-position och 

se till att hålla armen nere så att inte justerskruven kommer till skada.  

 

Den nya skivan är nu redo att användas. 
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Radie och åkyteslipning  

Följ instruktionerna för ’Avrivning(dressning) av slipskiva’ på sidan 7 innan du påbörjar profilering! 

1. Välj radie eller åkytemall.  

2. Märk ut centrum på skenan eller skridskon beroende på var du vill ha mittpunkten. Använd linjalen 

på remskyddet. Cirka 60% av skenans yta bör profileras. 

3. Sätt i skridskon i maskinen med tån åt vänster och mitten märket på skridskon mitt över pivot point 

märket på skridskohållaren. Se till att skridskohållaren står med pivotmärket precis mitt mellan 

mässingsplattorna. 

4. Fäst kontur-mallen i fästena vid fronten av skridskohållaren. Se till att mallfölljarrullen ligger under 

mallen. 

5. Tryck på ”PROFILERINGS” knappen en gång. En gul diod börjar blinka. Tryck på ”SLIP” knappen 

en gång- Nu går skridskohållaren utan slipskiva. Tryck igen och du vänder skridskohållaren. Låter 

du skridskohållaren gå fulla slag så ser du var på skenan profilen skall läggas. Ytan där mallföljar 

rullen inte tar i profilen (är luftburen) är ytan som kommer bli profilerad. 

6. Titta vart på skenan slipskivan kommer slipa och välj lämpliga punkter 1, 2 eller 3 på 

skridskohållaren. Skridskohållaren kommer löpa mellan valda punkter där punkterna på 

”PROFILERINGS” knappen motsvarar de på skiridskohållaren. Väljer du att slipa utan punkterna 

så kommer maskinen ta ut fulla cykelslag. 

7. Välj antal slipcyklar genom att trycka på ”SLIP” knappen. Ett tryck ger 5 cykel, två tryck ger 10 

cyklar och så vidare. Maskinen kommer starta efter att du valt antal slipningar och sedan stanna 

automatiskt när den är klar.  

8. Gör om processen på andra skridskon och se till att du profilerar dem lika. 

9. Efter att båda skridskona profilerats så måste de slipas upp med ca 5 cyklar vardera. Se Dressning 

och sliping på sida 7 och 8 

 

Kontrollera resultat och dina skridskor är klara. 
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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. 
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