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Instructies voor gebruik & onderhoud van de Sharp Master 

 

Slijpen 

Het slijpen met de Sharp Master gebeurt schaats voor schaats. Pak de schaats met de linkerhand bij de neus van de schoen en 
hou hem voor u tegen het lichaam. Steek de Sharp Master vanaf de achterkant op het ijzer en druk hem over het ijzer naar voren: 
wiebel de Sharp Master eventueel iets om de geleider open te duwen. Schuif nu de Sharp Master met lichte druk van achter naar 
voren en weer terug over het ijzer en herhaal dit tussen de 10 en 25 keer (afhankelijk hoe bot het ijzer is) tot het ijzer scherp is. 

Haaks houden tijdens het slijpen 

In de Sharp Master bevindt zich een geleider, die u iets open duwt als u de Sharp Master op het ijzer steekt. Door de ingebouwde 
weerstand drukt de geleider zich vanzelf weer tegen het ijzer aan waardoor u haaks blijft slijpen. Als u echter bij het opzetten of 
tijdens het slijpen de Sharp Master veel kantelt, kan de geleider voorbij het weerstandspunt gaan en 'open' blijven staan. In dat 
geval zult u merken dat aan de zijkant van de Sharp Master de zwarte pal verder naar buiten komt. Door deze pal in te drukken 
klikt de geleider weer terug en tegen het ijzer aan, waardoor de Sharp Master vanzelf weer goed haaks komt te staan. 

Nat slijpen 

Het is ook mogelijk om met de Sharp Master nat te slijpen. Dit kan op twee manieren: 
 
 Direct na het schaatsen: verwijder als u het ijs verlaat wel het vuil van de ijzers, maar droog ze niet af en slijp de ijzers. 
 Het slijpplaatje nat maken: laat een beetje water op het slijpplaatje lopen en slijp daarmee de ijzers. 
 
Het is bij nat slijpen wel verstandig om de Sharp Master na het slijpen even onder de kraan schoon te spoelen. 

Afbramen 

Slijpen met de Sharp Master veroorzaakt weinig braam, maar de braam die ontstaat kunt u als volgt verwijderen: druk de twee 
knopjes aan de voorzijde van de Sharp Master in, zodat de twee diamanten schijfjes tegen de zijkant van het ijzer worden gedrukt. 
Trek nu de Sharp Master met ingedrukte afbramers vanaf de voorzijde naar achteren. Herhaal dit enkele keren indien nodig. 

Het wisselen van de slijpplaatjes 

 Slijpplaatje verwijderen: neem het uitstekende deel van het plaatje tussen duim en wijsvinger. Beweeg het plaatje heen en 
weer en trek eraan. Hierdoor komt de kogel uit de sponning van het plaatje en kunt u het plaatje eruit trekken. 

 Slijpplaatje plaatsen: steek het plaatje in de Sharp Master met de kant waar de schuine uitsparing zit en duw het plaatje zover 
door dat de kogel weer in de sponning valt. 

 
 Ten behoeve van een goede haakse slijping zit het slijpplaatje stevig vast in de Sharp Master. Het verwijderen vraagt meer om 

een beetje handigheid dan om kracht: de truc zit 'm in het heen en weer bewegen van het plaatje. Bij het terugplaatsen kunt u 

met de muis van de hand wat kracht uitoefenen om het plaatje over de kogel in de Sharp Master heen te duwen. 

Welk slijpplaatje voor welk slijpwerk? 

 Het zwarte plaatje (grof) is voor het grove werk: beschadigingen en zeer botte ijzers. 
 Het blauwe plaatje (normaal) is voor de normale slijping: doordat de slijplijnen precies in de lengte van ijzer lopen geeft dit 

geen extra weerstand. 
 Het rode plaatje (fijn) zorgt voor een extra polijsting. 
 Het groene plaatjes (extra fijn) geeft een nog fijnere afwerking. 

Onderhoud 

Schoonmaken van de slijpplaatjes gaat het makkelijkst met een beetje afwasmiddel en een schuursponsje onder de lauwe kraan. 

Tips 

 Op onze website www.sharpmaster.nl vindt u ook een video het gebruik van de Sharp Master wordt gedemonstreerd. 
 Ook deze handleiding kunt u altijd op onze website downloaden. 
 Snel even een dikke braam verwijderen? Gebruik het deel van het plaatje dat uit de Sharp Master steekt. 
 Benut het slijpplaatje optimaal: beweeg het plaatje naar links en rechts zodat u niet elke keer op de zelfde plaats slijpt. 
 Nieuwe of extra slijpplaatjes kunt u altijd bestellen via www.sharpmaster.nl/shop    

http://www.sharpmaster.nl
http://www.sharpmaster.nl/shop

