

Gebruiksaanwijzing van de
PROVETRO Profi-slijpmachine 30 cm

Lees deze handleiding voor gebruik van de machine aandachtig door.
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Introductie

Met deze slijp- en polijstmachine heeft u een machine aangeschaft die:








Door zijn robuuste bouw geschikt is voor alle soorten van slijp- en
Polijst mogelijkheden.
Over een elektronische gestabiliseerde toerentalregeling beschikt zodat u op elke
plaats van de slijpschijf de juiste slijpsnelheid kan inregelen
Een tabel met toerental en slijpsnelheid is bijgevoegd.
Ondanks zijn 3 fase krachtstroommotor aangesloten kan worden op 1 fase (230 volt),
zodat de machine gebruikt wordt zonder dat er krachtstroom (400volt) nodig is.
Gebruikt kan worden met het ingebouwde water recirculatie systeem of zodanig dat
het afvalwater direct wordt afgevoerd en vers water wordt toegevoerd.
Beveiligd is door een ingebouwde zekeringsautomaat.(16A)
Aansluiting op waterkraan. Tip: gebruik een slang met waterstop.
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Handleiding

Lees voor het in gebruik nemen van de machine deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Deze machine mag alleen gebruikt worden door mensen die weten hoe ze met de slijp- en
polijst machine moeten werken.
Voor het in gebruik nemen van de machine





Kijk altijd voordat de draaischijf gestart wordt of er geen losse voorwerpen op de
schijf liggen.
Gebruik altijd de juiste magnetische slijp- of polijst schijf.
Ga nooit slijpen zonder magnetische schijf!
Gebruik altijd een veiligheidsbril.

In gebruik nemen van de machine
1. Zorg ervoor dat de slijpmachine waterpas en stevig staat door middel van de
stelvoeten aan de onderzijde. Draai de voeten zover als nodig is uit, maar houd ze wel
zo kort mogelijk. Draai daarna de losse moer stevig aan op het frame zodat de voet
niet los kan trillen.
2. Bij het werken met het water recirculatie systeem, open de deur en vul de filterbak bij
het voor het eerst in gebruik nemen of als de filterbak geleegd is. Vul daarna het
waterreservoir. Indien het afvalwater direct wordt afgevoerd, verwijder het
waterreservoir en monteer de afvoerslang aan de slangtule onder de opvangbak.
3. Plaats een schuurschijf op de magnetische plaat. (Voor polijsten zie volgende kopje
‘Polijsten’.)
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Kijk voordat u de machine aanzet of de waterkraan (1) op het bedieningspaneel op 0
staat. Dit is vooral van belang als u gaat polijsten.
6. Druk de groene knop in zodat de machine aan staat (2).
7. De schakelaar (3) staat op nul. Kies naar links of rechts te draaien (3), dan laat u de
schijf linksom of rechtsom draaien. Om de schijf te laten stoppen zet u de schakelaar
weer op nul.
8. Bepaal met de schakelaar (4) het gewenste toerental (de snelheid waarmee de schijf in
de rondte draait).
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9. Draai nu de waterkraan (1) zover open dat u voldoende water op de slijpschijf krijgt.

1

2

3

4

5

Polijsten


Volg de stappen 1 t/m 7 van het in gebruik nemen van de machine. Belangrijk. Bij het
polijsten gebruikt u de machine niet in de waterrecirculatie mode omdat het water uit
de filterbak glas stof of andere deeltjes kunnen bevatten, die voor krassen zouden
kunnen zorgen. Gebruik naast de polijstpasta schoon kraanwater dat u handmatig naar
behoefte op de schijf giet.

Uitschakelen van de machine


Schakel de machine uit met de rode drukknop (5) Nu gaat de stroom er vanaf en hoort
u de frequentieregelaar nog even.
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Onderhouden van de machine

Hoewel de machine volledig is opgebouwd met onderhoudsvrije materialen, vraagt de
machine uiteraard wel enig onderhoud.








Belangrijk! Zorg ervoor dat het slijppoeder na gebruik van de machine verwijderd
wordt, omdat dit anders inklinkt en zo hard kan worden als steen wat alleen met
bikken/hakken verwijderd kan worden. Uiteraard zijn beschadigingen die ontstaan zijn
door het niet op tijd of ondeskundig verwijderen van aangekoekt slijpsel niet in de
garantie opgenomen. Mocht u geslepen hebben in de waterrecirculatie mode, dan
verwijdert u het slijpmiddel als volgt: verwijder de filterbak uit de machine en spoel
hem om.
De lagers (9) dienen zo om de 100 draaiuren door middel van een vetspuit voorzien te
worden van vet.
Mocht de V-snaar (10) (de snaar tussen de motor en de as) speling krijgen, is het
mogelijk om de motor iets naar achteren te plaatsen door middel van de stelmoeren
(11). Dit moet wel door een deskundig persoon gebeuren, zodat de motor weer recht
hangt ten opzichte van de V-snaar en de as. Als de motor scheef hangt ontstaat grote
slijtage aan de V-snaar.
Maak regelmatig het waterrecycling systeem schoon.
Gebruik het liefst niet het recycling systeem maar sluit direct aan op het waternet en
gebruik de lange zwarte slang om in een emmer het gebruikte water op te vangen.
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Oplossen van storingen

Belangrijk: Indien u de machine opent, zorg er voor de zekerheid voor dat de stekker altijd
uit het stopcontact is.








Indien de machine niet start: check eerst of de stekker in het stopcontact zit en of er
spanning op het stopcontact zit. Als de rood/groene knop ingeschakeld is en niet
brandt, maar u hoort de waterpomp wel lopen, dan is het lampje in het midden van de
knop defect.
Als de rood/groene knop brandt en de waterpomp niet loopt dan is de waterpomp
defect. In dat geval moet er een monteur komen om een nieuwe pomp in te monteren.
Als de schakelaar aan staat, de waterpomp loopt, maar de machine wil niet draaien,
check dan of de schakelaar van links/rechts niet op 0 staat. Staat de schakelaar wel op
links/rechts maar de machine draait nog steeds niet, check dan de zekeringautomaat in
de zekeringkast (13) in de machine. De schakelaars (12)in de zekeringkast moeten
naar boven staan.
Mocht dit laatste ook niet helpen, laat dan een deskundige naar de machine kijken.
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Elektrisch schema

Oude Frequentieregelaar L200
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Tabel met slijpsnelheden

Door de gestabiliseerde toerentalregeling behoud de machine zijn ingestelde toerental
ongeacht de belasting van de schijf. De standen bij de schakelaar komen overeen met
onderstaande tabel. Toeren per minuut(rpm) is omwentelingen per minuut.

schakelaar rpm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

330
387
435
490
532
580
630
685
745
850

9
V-MB




Technische gegevens:

ProVetro slijpmachine 30 cm. Artikelnr. 3070100
CE keur.
Regelbare draaisnelheid van 330 t/m 850 rpm.
Direkte aansluiting op waternet of watercirculatie systeem met reservoir.
Onderhoud vriendelijk door gebruik van roestvrije materialen.
Links en rechtsom draaien mogelijk.
230V – 750 Watt.
Afm. 460 x 460 x 440 mm.
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Garantieverklaring Provetro Profi slijper 30 cm.

Deze Profi slijper is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten voor een periode
van een jaar (12 maanden) gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

Garantiecondities:
1) Een juist gebruik van de Profi slijper
2) Een normaal gevoerde onderhoud volgens opgaaf
3) Deze garantie blijft op dit artikel ook bij tussentijds doorverkopen
4) Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:
a) reparatie, onderhoud of vervanging van de onderdelen veroorzaakt
door slijtage en normaal gebruik
b) transportkosten
c) het gebruik voor andere doeleinden dan waar hij voor bedoeld is
5) Ga altijd terug bij wie de Profi slijper is gekocht.

Europese Garantie

V-MB
Hazekamp32
5953 KN Reuver Nederland
0031(0)651142867

Mark van den Brink
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EG-verklaring van overeenstemming

V-MB
Hazenkamp 32 5953 KN Reuver, Nederland

Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat
De producten:
Slijpmachine 610/25 en slijpmachine 310/16

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de normen:






De machinerichtlijn 98/37/EG
De EMC richtlijn 89/336/EG
De laagspanningsrichtlijn 73/23/EG
De richtlijn 2003/10/EG
Nederland, Reuver 01-04-2012

Mark van den Brink
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V-MB
Hazenkamp 32 5953 KN

Reuver Nl Mobiel: +31 6 511 428 67 e-mail: info@v-mb.nl

Het demonteren van de draaikoppeling van de as

De draaikoppeling is met
schroefdraadborging (Loctite268 ) op de
as gemonteerd. Om deze borging los te
maken moet men de draaikoppeling met
een heteluchtpistool verwarmen tot
ongeveer 225 graden, terwijl de koppeling
heet is de koppeling van de as draaien.
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V-MB
Hazenkamp 32 5953 KN Reuver NL Handy: +31 6 511 428 67 Email: info@v-mb.nl

Het verwijderen en terugzetten van de draaischijf:

Het verwijderen van de schijf:
1. Maak met een veerringtang de kunststof norzel los.
2. Plaats op de as een passende sleuteldop (maar pas op dat de draad niet beschadigd
word).
3. Neem met twee personen de schijf vast en trek eraan, tegelijk met een hamer een tik geven op
de sleuteldop. De schijf zal dan los komen. Eventueel herhalen.
Als de schijf maar aan een kant wordt getild zal deze waarschijnlijk niet loskomen

Terug plaatsen van de schijf:
4. Maak de as en de conus in de schijf goed schoon.
5. Plaats de schijf voorzichtig terug op de as.
6. Leg in het midden een stuk hout en sla er met een hamer op zodat de schijf goed vast
zit.
7. Met siliconenkit de opening tussen schijf en as dicht maken, zodat er geen water langs kan.
8. Draai de kunststof norzel terug en zet hem goed vast met de veerringtang
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V-MB
Hazenkamp 32 5953 KN Reuver Netherlands Mobile: +31 6 511 428 67 Email: info@v-mb.nl

De watertank schoonmaken
Maak de wartel los

Knip de kabelbinders door

Draai de slangklem los

Verwijder de waterbak
Draai de vlotter los en neem het uit

Alles schoonmaken en terug plaatsen
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V-MB
Hazenkamp 32 5953 KN Reuver NL Mobiel: 06 511 428 67 e-mail: info@v-mb.nl

Waterlekkage bij slijpmachine
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10

Waar lekt de machine :
Wanneer gekocht
:
Machinenummer
:
Kopie aankoopbewijs :
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