
BRUGERINFORMATION
Se produktmærket for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og 
brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning (EU 2016/425).
Download overensstemmelseserklæring @ www.portwest.com/declarations

LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR BRUG
I. BESKRIVELSE
Automatisk svejsehjelme er designet til at beskytte øjne og ansigt fra gnister, sprøjt, og skadelig stråling under normal svejsning. 
Auto-mørkfarvning filtre automatisk skifte fra mørk til lys, når svejsnings buen forsvinder.
PW65 Bizweld Plus Svejseskærm er sammensat som følger:
- Welder Face Shield / Hjelm (kode: PW65H) - certificeret under EN 175: 1997
- Automatisk svejseglas (kode: PW65F) - certificeret i henhold til EN 379: 2009
- Udvendig beskyttende linse (kode PW66) - certificeret i henhold EN 166: 2001
RISIKOVURDERINGS ADVARSEL:
1. Automatisk Svejsehjelmen PW65 beskytter ikke mod alvorlige risiko, såsom brudte slibeskiver eller slibeskiver, eksplosive anordninger 
eller ætsende væsker. Maskiner skal være afskærmet eller øjenbeskyttelsesbeskyttelse skal anvendes, når disse farer er til stede.
2. Automatisk svejseglas er designet til buesvejsning eller skæreopgaver. Enheden er velegnet til alle buesvejse opgaver som MIG, MAG, 
TIG, SMAW, Plasma Arc og Carbon Arc.
3. Dette produktmateriale vil blive aldrende over tid, som for eksempel slagskader, dette produkt vil ikke være i stand til at yde effektiv 
beskyttelse, hvis det er beskadiget.  Udstyret skal straks tages ud af brug hvis det er beskadiget.
Placer aldrig dette udstyr på en varm overflade
Virker det automatiske svejseglas ikke, stop arbejdet med udstyret og kontakt din arbejdsleder eller forhandler
6. Rengør filtre overfladerne regelmæssigt; Brug ikke stærke rengøringsløsninger. Hold altid sensorer og solceller fri for støv og rengør 
det med et rent fnugfri klud.
7. Materialer, som kan komme i kontakt med brugerens hud, kan forårsage allergiske reaktioner over for følsomme personer.
8. Dette produkt kan ikke bruges til svejse og skæreopgaver over hovedhøjde. Hvis produktet anvendes til sådanne opgaver kan smeltet 
metalstykker brænde igennem den automatiske svejsehjelm og beskadige bruger.
9. Hvis svejseglas eller hjelmen er beskadiget, skal brugerne straks stoppe med at bruge udstyret.  Gnister kan beskadige svejseglasets 
overflade og brugerens hud eller forårsage endnu mere alvorlige ulykker.
9. Hvis glaset eller hjelmen er beskadiget, skal brugerne stoppe med at bruge udstyret straks. Gnister/slagger kan beskadige glassets 
overflade og brugerens hud eller forårsage endnu mere alvorlige ulykker.
11. Ikke-standard opgaver kan forårsage skade på brugerens krop og endda forårsage alle slags sygdomme.
12. Kontroller altid udstyret før hver brug.  Ved fejl skal udstyret tages ud af brug.
13. Du må ikke udsætte dette produkt for direkte sol eksponering.
14. Overskridelse af levetiden (utilstrækkelig beskyttelse) Kontroller øjenbeskytteren før hver brug, for skade og levetid.
15. Brug en øjenbeskytter uden at filtrere handling mod optisk stråling (beskadigelse af øjnene); Kontroller før hver brug, at øjenbes-
kytteren har det nødvendige skalaantal, i tilfælde af tvivl, kontakt sikkerheds- og sikkerhedsrepræsentanten, ellers kan beskyttelsen 
ikke garanteres.
16. Brug af produktet mod stænk (utilstrækkelig beskyttelse); Kontrollér altid, at du får den rette beskyttelse, i tilfælde af tvivl, kontakt  
sikkerhedsrepræsentanten.
17. Brug af produktet mod store støvpartikler (skader, ulykker); Øjenværn må kun anvendes til det arbejde, der beskrives i brugsanvisnin-
gen. Enhver afvigelse fra vejledningen kan forårsage skade eller ulykker.
18. Brug af beskadigede produkter (utilstrækkelig beskyttelse); Kontroller øjenbeskytteren før hver brug, for skade og levetid.
19. Forkert brug af øjenbeskytteren (skader, ulykker); Øjenværn må kun anvendes til det arbejde, der beskrives i brugsanvisningen. 
Enhver afvigelse fra vejledningen kan forårsage skade eller ulykker.
20. Den automatisk svejseglas  skal altid bruges med originale indvendige og ydre linser.
21. Fabrikanten er ikke ansvarlig for fejl i forbindelse med ændringer i svejsefilteret eller brugen af komponentdele, der adskiller sig 
fra originale dele.
MÆRKNING AF svejseren FACE SHIELD / HJELM (CODE: PW65H) - Ifølge EN 175: 1997
PW EN 175 F CE  PW = Producent identifikation  EN 175 = Standard Test
F = Beskyttelse mod højhastighedspartikler 45m / s CE: CE-mærkning
MÆRKNING AF AUTOMATISK SVEJSEGLAS (CODE: PW65F) IFØLGE EN 379: 2009
4 / 9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = Lys tilstand  9-13 = Din (justerbar) PW = Producent identifikation  1 = optisk klasse, 1 = lysspredning 
sklasse, 1 = homogenitets klasse, 2 = vinkel afhængighed klasse 379 = Test standard CE: CE-mærkning
MÆRKNING AF ydre beskyttende LENS (CODE PW66) - Ifølge EN 166: 2001
PW 1 S CE PW = Producent identifikation 1 = Optisk klasse S = Øget robusthed CE: CE-mærkning
ADVARSLER:
-  Hvis symbolerne F og B ikke er fælles for både den okulære og rammen så er det lavere niveau, som skal henføres til den komplette 
øje-beskytter. Advarer om, at hvis symbolerne F og B ikke er fælles for både den okulære og rammen så er det lavere niveau, som skal 
henføres til den komplette øje-beskytter.
- Øje beskyttere mod høj hastighed partikler båret i forhold til standard korrigerende A:B+A:B, kan virkningen og dermed skabe en 
fare for brugeren.
- Hvis beskyttelsen mod høj hastighed partikler ved ekstreme temperaturer er påkrævet, skal den valgte øjenværn være mærket med 
bogstavet T umiddelbart efter bogstavet effekt, dvs. FT, BT eller AT. Hvis brevet ikke er efterfulgt af bogstavet T så må øjenværnet un 
anvendes mod høje hastighed partikler ved stuetemperatur.- 
- ADF må kun anvendes i forbindelse med EN egnet opbakning okulær
II. PRODUKTEGENSKABER
1. Udvendig  følsomheds kontakt er praktisk for bruger under drift.
2. Hjelmen bruger høj ydeevne solcelle som strømforsyning og har to indbyggede 3V lithium batterier som back-up. Batteriets levetid 
er hævet til en ny grænse, og der kræves ingen ændring af batteri. Under normale svejsning betingelser holder batteriet til mere end 
5000 timer.
3. Variabel skygge (DIN) kontrol fra DIN9 til DIN13 er tilgængelig når skyggeknappen drejes (skygge variabel).
4. Produktet er i fuld overensstemmelse med tilhørende DIN, ISO, EN379 sikkerhedsstandarder og ANSI Z87.1-2003 standarder.
5. Den ultra høje ydeevne UV / IR Auto-mørkfarvning filtre giver fuld beskyttelse af brugerens øje & ansigt mod UV / IR-stråling under 
hele svejseprocessen, selv i lys tilstand. Beskyttelsen niveau UV / IR er op til Shade13 (DIN) på alle tidspunkter. Det gør at svejsere føler 
sig trygge ved svejsnings arbejdet.
6. Stort glas giver panoramaudsigt.

III. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KODE PW65F
Glasstørrelse (mm) 91x42
Patron Størrelse (mm) 110 × 90 × 9
Lys tilstand DIN.4
Mørk tilstand Variabel Shade DIN.9-13
Mørk til lys (r) 0,3 ~ 0.4s
Responstid 1 / 25000s
Mørke Kontrol Ekstern Variabel
Følsomhed Kontrol Lav - Høj Justerbar (Trinløs)
Tænd / sluk Fuldautomatisk
Strømforsyning Solar Celler & Lithium batteri
UV / IR beskyttelse DIN13
Buesensor 2
Lav Ampere TIG 10amp
Lav Volume Alarm INGEN
ADF Self-kontrol INGEN
Betjening Temp. -50C ~ + 55 0C
Lagring Temp. -20 0C ~ + 70 0C
Vægt (g) 500
Mål (mm) 330 × 230 × 230
Anvendelsesområde MIG; MAG / CO2; SMAW; Air Carbon Skæring; TIG; PLASMA Arc Svejsning / Skæring / 

Polsk / også velegnet til 5A svagstrøm

IV. BETJENINGSVEJLEDNING
1.0 FORBERED SVEJSNING
1.1 Kontroller, om den beskyttende film er blevet fjernet på linsen indvendigt og udvendigt
1.2 I tilfælde af langvarig manglende brug, skal du sørge for at batteri har strøm på, inden brug.
1.3 I tilfælde af langvarig manglende brug, skal du kontrollere, om skærmen virker som før brug.
1.4 I tilfælde af langvarig manglende brug, skal du kontrollere, om solceller og indvendig / udvendig beskyttende film af linser er blevet beskadiget 
eller støvet. Vær især opmærksom på, om sensorerne er blevet blokeret af støv. For at sikre en normal brug af processen, skal du tørre støv af før 
svejsning.
1.5 Undersøg alle dele før brug for at sikre, at de ikke er beskadigede. Enhver rids, revne, eller udstenede dele skal straks udskiftes, før den tages i brug 
(reservedele for ydre linse PW66 - hvis komponenten er beskadiget, skal hele svejsehjelm udskiftes PW65.
1.6 Kontroller for optiske egenskaber og lysfølsomhed før brug.
1.7 Vælg den passende skygge niveau, før brug ved at dreje knappen og sørg for, at skyggeniveauet er korrekte indstilling.
1.8 Brug en maske, og tryk på knappen Tilbage for at justere tætheden af   bæltet, der passer til dit eget hoved, brugerens øjne bør være placeret 
centralt i vinduet.  
2. VÆLG MØRK SKYGGE NIVEAU
2.1 skygge niveau kan der indstilles manuelt mellem DIN 9-13. Vælg en nuance nummer ved at dreje skyggen knappen, indtil pilen peger 
på den ønskede indstilling.
2.2 Brug skygge knappen for at justere linsen til skygge i mørke tilstand. Vælg den rigtige skygge kontrol indstilling baseret på din 
svejseproces.
3. JUSTER FØLSOMHED
FØLSOMHED vælges efter svejseopgaven og omgivende lys, via følsomheds knappen.
3.1 Vælg minimum: Velegnet til høj strømstyrke svejsning eller svejsning i lyse omgivende lys (fx Der er forstyrrende lys fra nærhed 
med andre svejsere).
3.2 Vælg maksimum: Velegnet til lav strømstyrke svejsning, hjælp under dårlige lysforhold (fx Rør svejsning, hvor en del af buen er skjult), 
og hvor lysbuen bliver stabil (eg.TIG svejsning).
3.3 Vælg medium: Passer til de fleste former for svejsning indendørs og udendørs.

4. EFTER OVENSTÅENDE INDSTILLINGER, FORTSÆTTE DIT SVEJSEARBEJDE.

4.1 Din mørke Vejledning pr Anvendelsesområde

Strømstyrke
(Ampere- A)

0.5 1 2.5 5 10 15 20 30 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500

(Ampere- A) 9 10 11 12 13 14

SMAW 10 11 12 13 14

MIG på 
tungmet-

aller

10 11 12 13 14

MIG på 
letmetaller

9 10 11 12 13 14

TIG, GTAW 10 11 12 13 14

MAG / CO2 10 11 12 13 14

SAW 11 12 13

PAC 8 9 10 11 12 13 14

KOMMENTARER:
Udtrykket “tungmetaller” omfatter stål, legeret stål, kobber og dets legeringer, etc.
Skyggens niveau kan ændres afhængigt af betingelserne for anvendelse;
De tomme felter svarer til intervaller af brug, der ikke normalt anvendes til tilsvarende program type.

V. VEDLIGEHOLDELSE
1. Rens og desinficerer glas og beskyttelse plader med en ren, blød klud med ordentlig glasrengøringsmiddel. 
2. Brug et neutralt rensemiddel til pandebåndet.
3. Udskift ydre og inder beskyttelseplade med jævne mellemrum.
4. Læg ikke linsen i vand eller anden væske. Brug aldrig slibemidler, opløsningsmidler eller oliebaserede rengøringsmidler.
5. Fjern ikke auto-mørkfarvning filter fra hjelmen. Forsøg aldrig at åbne automatisk skygge filter.
6. Forældelse periode:  Dette udstyr har en lagerholdbarhed på 3 år fra produktionsdato ved korrekt opbevaring.

VI. FEJL FINDING:
1 KONTROLLER FØR BRUG AF AUTOMATISK SVEJSEGLAS 
 Hvis Automatiske svejseglas fungerer, kan den kontrolleres, den bliver mørkere, når den udsættes for intens lys (direkte sol eller  
 svejselys)

2 AUTOMASTISK SVEJSEGLAS VIRKER IKKE ELLER BLINKER
  Kontroller beskyttelsesdækslet for snavs eller sprøjt, der kan blokere lyssensor.  
 Hvis sensorerne er beskidte; rengør dem med en blød fnugfri klud.
 Kontroller følsomhedsindstillingerne, og øg følsomheden hvis muligt
 - Øget objektivforsinkelse 0,1-0,3 sekunder kan også reducere flimring
 Kontroller batterierne og sørg for, at de er i god stand og korrekt installeret. 
 Hvis batteriernes terminaler og kontaktflader er snavset eller oxideret, skal de rengøres
 - Sæt hjelm på WELD og / eller skygge fra 5-13 Din.

3 DET AUTOMATISKE SVEJSEGLAS FORBLIVER MØRKT EFTER SVEJSNING ER OPHØRT ELLER ER KONSTANT 
 MØRKT NÅR DET IKKE ER I BRUG
 Juster følsomhedsindstillingerne i små trin. Under ekstreme lysforhold kan det være nødvendigt at 
 reducere de omgivende lysniveaue 
 
4. DÅRLIGT UDSYN 
 Hvis beskyttelsesglasset og automatiske svejseglaser snavset eller beskadiget rengør de beskidte komponenter eller udskift dem  
 hvis de er beskadiget. 
  Sørg for, at omgivelseslyset ikke er for lavt.
 Sørg for, at Din nummeret er korrekt, juster i henhold til.

5 UREGULERENDE MØRKNING
 Hovedbåndet er sat skævt, så afstanden mellem øjnene og linsen er forskellig fra venstre til højre
 Juster korrekt igen

1
2

3

4
5

6

7

VIII. PW65 BIZWELD PLUS svejsehjelm: SAMLING FIGUR

1.Svejse Ansigts Skærm / Hjelm (kode: PW65H)

2. Hovedbeklædning

3. Hovedbeklædning justering vinkel hjul

4. ADF (automatisk mørkfarvning filter) Kode PW65F

5. Ydre beskyttende linse (kode: PW66)

6. Fast plade

7. Hovedbeklædning knop

DKAUTOMATISK SVEJSEHJELM

PRODUCENTENS ADRESSE   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Navn & adresse på det bemyndigede organ, der har udstedet EF-certifikat:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, 
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