Vinteren kommer i år også.
Her er noen tips til deg som bruker slipemaskinen.
Rydd på og i maskinen. Ofte er det en del sykkeldeler og andre småting som har
falt ned i maskinen i løpet av sommeren. Bruk gjerne en støvsuger for å få ut så
mye skitt som mulig. Vask deretter maskinen.
Vask tank og filter. Inne i pumpe og slanger/ dyser, står det fremdeles vann fra i fjor. Her har det blitt
en bakterievekst i løpet av sommeren. Fyller du bare på med nytt vann og ny olje, vil bakteriene spre
seg raskt, og du vil slite med algevekst hele vinteren. Denne bakterien vil spre seg i luften når du
starter maskinen, og havner til slutt i lungene. Det er ikke bra.
Eneste måten å drepe disse bakteriene er å bruke Pro-Tec G 251 System Cleaner.
Fyll opp tanken med vann og ca 1 liter Pro-Tec B370 olje i vannet.
Tilsett 2 % Pro-Tec G 251 System Cleaner, og start maskinen. Åpne alle kraner, så du får så mye
skum som mulig i maskinen. Stopp maskinen når skummet begynner å renne over. Pass på at du ikke
glemmer å slå av maskinen, da det ellers vil bli enormt mye skum. La skummet synke, og gjenta
prosessen 3 til 5 ganger. La maskinen stå til neste dag, før du gjentar et par gang til. Vask så
maskinen med vannet du har i tanken, før du tømmer tank og renser filter en gang til.
Fyll opp tanken igjen. Husk 2 til 3 % oljeblanding med Pro-Tec B370.
•
•
•
•
•

2,5 liter til Micro med grå plast tank
2 Liter til Micro 71.
3 liter til MCR
2 liter til Sigma og Omega.
6 liter for Shuttle og Microjet.

Vannet skal byttes minst hver 4 uke for å unngå ny bakterievekst.
Har du byttet stein eller diamant, må du justere diamanten inntil steinen. Dette gjøres enklest ved å
stenge alle vannkraner, åpne dekselet ved diamanten, start så en strukturering av stein med laveste
diamant hastighet. Skru på tannhjulet som sitter bak på diamantvognen, til du hører at diamanten
berører steinen. Lukk dekselet og slå på vanntrykket. Husk at steinen alltid skal ha maks vanntrykk.
Begynner diamanten å bli liten, er det på tide å bestille en ny.
• 56-200-162 3-korns diamant for myke smale steiner til langrenn slip
• 56-200-161/9 5-korns diamant til hardere steiner for alpin og SNB slip
• 56-200-177 6-korns diamant til hardere steiner for langrenn og alpin slip på 350mm brede stener
Strukturer steinen minst 5 ganger, eller til du hører at diamanten skjærer med en jevn lyd.
Maskinen er nå klar til en ny sesong.

