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Det är viktigt att snön som tillverkas 
hamnar där den ska. Den gör ju 
ingen nytta om den hamnar bredvid 
spåret. Då kan desstom omgivande 
träd skadas.  Snökanonen är rätt 
inställd när du kommer. Men vinden 
kan öka eller minska och dessutom 
byta riktning.

Ibland behöver du justera riktningen 
i sidled så att snön hamnar där den 
ska.  Öppna först luckan till 
kontrollpanelen med handtaget till 
vänster.  Justera sedan genom att 
vrida reglaget längst ner till höger 
så som bilden visar!

På andra sidan av kanonen finns 
också en vev så att man vid behov 
kan ändra snökanonens inställning i 
höjdled. Det är inget man normalt 
måste göra. Justera om du anser att 
det behövs.

Tack för att du hjälper till att göra 
snö till skidspåren i Storvreta! Att 
vakta snökanon är inte svårt!

I första hand handlar det om att se 
till att kanonerna sprutar snö på rätt 
ställe och vara vaksam på att 
snökanonerna inte stannar!

Normalt sett tittar Du till 
snökanonerna en gång var 20:e 
minut och om allt är som det ska, 
vilket det brukar vara, kan du i lugn 
och ro antingen vara ute och åka 
skidor på egen hand, eller också 
sitter du inne i värmen i målhuset. 
Tag med matsäck!. 

SMÅJUSTERINGAR SOM HÄNDER GANSKA OFTA: 
SE TILL ATT SNÖN HAMNAR PÅ RÄTT STÄLLE!

TACK FÖR
DIN INSATS!



Under de flesta pass ligger alla 
slangar och kablar bakom 
snökanonen. Då finns det ingen 
risk att de hamnar under snön.

I undantagsfall ligger  kablar och 
slangar framför kanonen och 
hamnar dessa lätt under den 
nytillverkade snön.
 

Lyft i så fall upp slangar och 
kablar vid behov, så att de inte 
hamnar djupt ner i snön. Var 
försiktig så inte kopplingarna går 
isär!

När kanonen slutat spruta snö 
börjar kanonens varnningslampa 
att blinka. Lampan är monterad 
väl synlig på en stång.

Är du osäker ringer du direkt till 
jourhavande kanondoktor Erik 
Sporrong 070-717 98 68

Har du hanterat problem av 
denna typ tidigare, eller vill 
pröva att göra en omstart på 
egen hand:

Öppna luckan till kontroll-
panelen med handtaget till 
vänster

 

Starta om snökanonen genom att
trycka på “Start”. Då värms 
kanonen och vattenrören upp 10 
minuter innan kanonen går 
igång. Om det inte finns någon 
frysrisk kan du hålla 
startknappen intryckt en stund 
tills snökanonen startar! 

SMÅJUSTERINGAR SOM HÄNDER SÄLLAN:
KABLAR OCH SLANGAR HAMNAR UNDER SNÖN!

FEL SOM INTRÄFFAR VÄLDIGT SÄLLAN:
EN AV SNÖKANONERNA STANNAR!



FEL SOM NÄSTAN ALDRIG INTRÄFFAR:
BÅDA SNÖKANONER STANNAR!

Först stänger du av huvudpumpen 
med panelen märkt 
“Trytckstegringspump”. Tryck på 
knappen märkt “START / STOPP”.  
Nu stannar pumpen och trycket 
sjunker. Låt trycket sjunka i 2 
minuter.

När du väntat 2 minuter så att 
trycket i anläggningen hunnit 
sjunka något vrider du 
strömbrytaren för 
cirkulationspumpen från OFF till 
ON.

Vrid handtaget till kranen för 
cirkulationspumpen 
(pumpmotorerna på golvet).  
Handtaget är märkt “Altech” och ska 
vridas så att det går parallellt med 
röret. och inte längre pekar nedåt 
som på bilden.

Om båda snökanonerna stannar måste man sätta igång cirkulationspumpen, annars bildas isproppar i 
vattenrören!  Ring Jourhavande kanondoktor Erik Sporrong 070-717 98 68 om du är osäker, annars kan du följa 
nedanstående instruktioner.  Pumparna finns i en blå container vid skidskyttebanan. Öppna genom att lyfta 
handtaget. Kontollpanelerna finns till höger när du kommit in!. Leta efter panelen märkt “Tryckstegringspump”!
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TACK FÖR ATT DU STÖDER SIK SKIDOR!

När du kopplat cirkulationspumpen ringer du till Jourhavande kanondoktor, Erik Sporrong 070-717 98 68


