
KASUTUSJUHEND
Detailse informatsiooni vastavate standardite kohta leiate tootesildilt. Ainult standardid ja ikoonid, mis on kuvatud tootel ja kasutusjuhendis 
on kehtivad. Kõik need tooted vastavad määruse (EL 2016/425) nõuetele.
Lae alla vastavus deklaratsioon @ www.portwest.com/declarations

PALUME LUGEDA HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT ENNE KASUTAMIST
1. KIRJELDUS
Isetumeneva keevitusmaski eesmärk on kaitsta silmi ja nägu sädemete, pritsmete ja kahjuliku kiirguse eest. Filtrid tumenevad automaat-
selt valguskiirguses ja normaliseeruvad kui keevituskaar kaob.
PW65 Bizweld Plus keevituskiiver koosneb järgmistest osadest:
Keevitaja näokaitse/Kiiver (kood:PW65H)sertifitseeritud EN 175:1997
Isetumenev filter (kood:PW65F) sertifitseeritud kooskõlas EN 379:2009
Välimised kaitse läätsed(kood PW66) sertifitseeritud kooskõlas EN 166:2001
Hoiatused võimalikest ohtudest:
PW65 automaatselt tumenevkeevitusmask ei kaitse söövitavate vedelike, plahvatuslike seadmete või näiteks lihvimiskäia plaatide eest. 
Kasutage ohu korral spetsiaalset kaitsevahendit või silmadele eraldi pritsmekaitset.
2. Automaatselt tumenev keevitusmask on disainitud keevituse ning lõikamiste jaoks. Sobib kasutamiseks MIG,MAG,TIG ning plasma 
kaar keevitus samuti gaasilõikus
3. Kui maski materiaalid vananevad, nõrgenevad või esineb pragusid ja kulumist, tuleb toode eemaldada kasutusest.
4. Vältida kokkupuudet kuumade pindadega
5. Kui kaitse võime nõrgeneb, lõpetada koheselt kasutamine ja kontakteeruda vastutava isiku või edasimüüjaga.
6. Puhastada maski filtreid reulaarselt: Mitte kasutada tugevaid süüvitavaid aineid puhastamiseks. Hoida andurid ja päiksekaitse vaba 
tolmust ja pritsmetest, puhastamiseks kasutada pehme lapi või majapidamispaberiga.
7. Materiaalid, mis puutuvad kokku ihuga, võivad tekitada allergiat.
8. Seda kaitset ei soovitata peast üleval pool toimuva keevituse või lõikamise puhul
9. Kui mask on saanud kahjustada, siis mitte kasutada. Kahjustatud mask võib tekitada veel ohtlikuma olukorra
10. See mask on kuuma- ja leegikindla kaitsega, aga lahtise leegi või kõrge temperatuuriga objekti puhul võib mask minna põlema või 
sulada. Palume riskide vähendamiseks ladustada nõuetekohaselt.
11. Mittestandardsed toimingud võivad kahjustada teie keha ja isegi põhjustada igasuguseid haigusi.
12. Palun kontrollida filtreid enne igat kasutuskorda, niipea kui ilmneb funktsiooni või välimuse viga, palume lõpetada koheselt 
kasutamine.  
13. Mitte hoida toodet päikese käes.
14. Eeldatav kasutusaeg(ebapiisav kaitse); kontrollida silmakaitset enne iga kasutust vigastuste ja kasutusaega.
15. Kasutades silmakaitset ilma filtrita optilise kiirguse eest (silmade kahjustamine); kontrollida enne iga kasutust, et silmakaitse on 
vajaliku tugevusega, kahtluse korral pöörduge töö- ja tervisekaitse ohutuse esindaja poole, vastasel korral ei ole kaitse tagatud.
16. Kasutades toodet pritsmete eest (ebapiisav kaitse); alati kontrollida kaitse sobivust, kahtluse korral pöörduge töö- ja tervisekaitse 
ohutuse esindaja poole.
17. Kasutades toodet suurte tolmuosakeste eest( vigastus,õnnetus ); silmakaitse seadet võib kasutada ainult kasutusjuhendis kirjeldatud 
töö jaoks. Iga kõrvalekalle juhendist võib põhjustada vigastust või õnnetust.
18. Kasutades kahjustatud toodet (ebapiisav kaitse) kontrollida silmakaitset enne iga kasutust vigastusi ja kasutusaega.
19. Vale silmakaitse kasutamine (vigastus õnnetus)  silmakaitse seadet võib kasutada ainult kasutusjuhendis kirjeldatud töö jaoks. Iga 
kõrvalekalle jehendist võib põhjustada vigastust või õnnetust.
20. Isetumenevat keevitus filtrit tuleb kasutada koos originaal sise ja välis läätse kaitsega.
21. Tootja ei vastuta keevitusfiltrite muutmise või mitteoriginaal osade kasutuse korral.
KEEVITUSMASKI MARKEERING/KIIVER(KOOD PW:65H)- VASTAVUSES EN 175: 1997
PW EN 175 F CE  PW=Tootja identifitseerimine  EN 175= Testimise standard
F=Kaitse kiiresti lendavate osakeste eest 45m/s CE: CE markeering
ISETUMENEVAFILTRI MARKEERING (KOOD:PW65F)VASTAVUSES EN379:2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 =Heleduse staatus  9-13 =Tumeduse staatus (reguleeritav) PW =Tootja identifitseerimine  1 = optiline 
klass, 1 = valguse hajumise klass, 1 = homogeensuse klass, 2 = klass sõltuvus nurgast 379 = Testimise standard CE: CE markeering
MARKEERING VÄLISE LÄÄTSE KAITSE(KOOD: PW66)VASTAVALT EN166:2001
PW 1 S CE PW = Tootja identifitseerimine 1= Optiline klass S= suurem töökindlus CE: CE markeering
HOIATUS:
- Kui sümbol F või B ei ole nii raamil kui okulaaridel, siis see on madalam tase, mis määratakse silmakaitsele
Näokaitsmed kaitsevad kiirete osakeste eest.kandjat, kui olete kasutanud liiga kulunud offalomoloogilisi prille, võivad nad edastada 
mõju, luues sellega ohtu kehale.
Kui on vaja kaitset kiirete osakeste eest ekstreemsetes temperatuurides, siis peaksite valima maski, millele on märgitud T täht mõju 
järgi nt.FT,BT või AT. Kui purunemiskindluse taga ei ole T tähte, siis võib silmakaitset kasutada kiireteosakeste lendamise eest ainult 
toatemperatuuril- 
ADF-i tohib kasutada ainult tagumiste okulaaridega.
II. TOOTE OMADUSED
1. Väline tundlik lülitusnupp võib muuta tunnet mugavamaks töö ajal.
2.Kiivril kõrgtehnoloogiline päikesepatarei toide ja 2 sisseehitatud 3V liitium patareid tagavaraks. Aku eluaega tõstetakse ilma aku 
muudatuseta. Normaaltingimustes aku eluiga võiks olla ca 5000 tundi.
3. Muutuv toon (DIN) kontrolli tooni DIN 9DIN 13 on saadaval keerates samal ajal nuppu( muutuv toon).
4. Toode on kooskõlas DIN, ISO, EN379 turvalisuse standardi ja ANSI Z87.1-2003 standarditega.
5. Kõrge jõudlusega UV/IR isetumenevad filtrid annavad täieliku kaitsekandja silmadele ja näole UV/IR radiatsiooni eest keevitusprotsessi 
ajal. UV/IR kaitse tase on üle 13 (DIN)tooniigal korral. See muudab keevitaja töö mugavamaks.
6. Suur aken, lihtsam panoraam vaade.

III. TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

KOOD PW65F
Nähtavus ala(mm) 91x42
Kasseti suurus(mm) 110×90×9
Heledus staatus DIN.4
Tumeduse staatus Tooni muutus DIN9-13
Tumedast heledamaks(s) 0.3~0.4s
Reaktsiooni aeg 1/25000s
Tooni kontroll välised muutused
Tundlikkuse kontroll Madal- kõrgem reguleeritav (vähem astmeid)
Lülitus sisse/ välja Täis automaatne
Toiteallikas Päiksepatarei ja liitium patarei
UV/IR kaitse DIN13
Arc andur 2
Madalvool TIG 10amp
Madal hääle alarm NO
ADF kontroll NO
Tegutsemisaeg -5：~+55：
Säilitamisaeg -20：~+70：
Kaal (gr) 500
Mõõt (mm) 330×230×230
Kasutusala MIG; MAG/CO2; SMAW; õhk-süsinik lõikamine; TIG ; PLASMA Arc keevitus/lõikamine/

läige/sobib ka madalvooluga

IV. TEGUTSEMISJUHEND
1.0 KEEVITUSE ETTEVALMISTUS
1.1 Kontrollida kas seest ja väljast kaitsekile on objektiivilt eemaldatud.
1.2 Pikaajalisel mitte kasutamisel kontrollida akut enne kasutamist.
1.3 Pikaajalisel mitte kasutamisel kontrollida ekraani enne kasutamist.
1.4 Pikaajalisel mittekasutamisel kontrollida, kas päikesepatarei kiled sees/väljas on kahjustatud või tolmused. Pöörake erilist tähelepanu, kas andurid 
on tolmused. Selleks, et tagada normaalne kasutusprotsess, pühkige tolm maha enne keevitamist.
1.5 kontrollida kõik osad enne kasutamist ja veenduge, et need ei ole kahjustatud. Iga kriimustatud, pragunenud või kivideta osa tuleb asendada enne 
kasutamist (varuosad saadaval välimine objektiivPW66- kui muud osad on kahjustatud tuleb kiiver PW65 täielikult välja vahetada .
1.6 kontrollida optilised omadused ja heleduse tundlikkus enne kasutamist.
1.7 valida sobiv tooni number enne kasutamist, lülitades nuppu ja olles kindel selle õigsuses.
1.8 Kandes maski ja surudes nuppu tiheduse reguleerimiseks vastu oma pead ja silmi peab nähtavuse aken asetsema keskmises asends.  
2. TUMEDUSE TOONI VALIMINE.
2.1 Tooni numbrit saab valida käsitsi DIN 9-13 vahel. Valida tooni number keerates nuppu, kuni nool osutab vajalikule seadele.
2.2 Kasutage tooni nuppu objektiivi tooni reguleerimiseks. Õige tooni valiku määrab Teie keevitusprotsess.
3. TUNDLIKKUSE REGULEERIMINE
TUNDLIKKUST valida kooskõlas keevitusprotsessile ja keskonnale tundlikkuse nupust.
3.1 Valides miinimum: sobib kõrge tugevusega keevitamine eredas valguses (nt. häiriv teiste keevitajate valguse lähedus).
3.2 valides maksimum: sobib madala tugevusega keevitus nõrgas valguses (nt. torukeevitus, kus osa kaarest on varjus) ja kus 
keevituskaar jääb püsima (nt.TIG keevitus)
3.3 Valides keskmine: sobib enamikule keevitustüüpidest sees ja välistingimustes.

4. PÄRAST SEADISTAMIST ALUSTADA JA JÄTKATA KEEVITUST.

4.1 Toonide ohjamine vastavalt kasutusalale

Olemasolev 
inten-
siivsus

(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 rasked 
metallid

10 11 12 13 14

MIG kerged 
metallid

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

KOMMENTAARID:
Väljend rasked metallid sisaldab terast, terase sulameid, vaske ja selle sulameid jms.
Kohe hea või halvemat tooni numbrit saab kasutada sõltuvalt kasutustingimustest;
Tühjad väljad vastavad vahemikud, mida tavaliselt ei kasutata vastava rakenduse tüübiga.

V. HOOLDUS
1. Puhastada ja desinfitseerida filter kaitse plaadid läätse puhastuspaberiga või puhta pehmelapiga klaasipuhastusvahendiga. 
2. Kasutada neutraalset puhastusvahendit kesta ja peapaela puhastamiseks.
3. Vahetada perioodiliselt sisemine ja väline kaitseplaat.
4. Ärge kastke objektiivi vee või mõne muu vedelikuga. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid, lahusteid või õli baasil puhastamisvahendeid.
5. Ärge eemaldage isetumenevat filtrit kiivrilt ja mitte kunagi avada isetumenevat filtrit.
6. Kulumisperiood: selle toote säilitamise ja kasutamise perioon alates valmistamisest on 3 aastat

VI. TÕRKE TUVASTMINE
1 KONTROLLIDA ENNE KASUTUST ISETUMENEVAT FILTRIT 
 Kui ADF töötab saab kontrollida, kas see tumeneb, kui see on intensiivse valguse käes (otsene päike või keevituse sähvatus)

2 ISETUMENDUMISE FILTER EI TUMENE VÕI SÄHVATA
  Kontrollida läätse kaitse, mustus või pritse või olla blokeerinud Arc anduri.  
 kui andur on määrdunud, puhasta pehme lapiga.
 kontrollida soovitatud tundlikkuse astet ja suurenda võimalusel tundlikkust.
 suurendades läätse viivitust 0,1-0,3 sekundit võib samuti vähendada vilkumist.
 kontrollida patareid, need on toimivad ja heas seisukorras ning korralikult sisestatud. 
 kui patareide pesa ja kontaktid on määrdunud või oksüdeerinud, puhasta  need.
 Aseta kiiver Weld ja/või õige tumendus 5-13.

3 LÄÄTSED JÄÄVAD TUMEDAKS PÄRAST KEEVITUSKAAR ON KUSTUTATUD VÕI LÄÄTSED JÄÄVAD
  TUMEDAKS KUI KAART EI OLE MÄÄRATUD 
 Peen häälestage tundlikkuse seadeid väikeste sammudega. Äärmuslikes valgustingimustes võib olla vajalik 
 vähendada ümbritsevat valgustust.
  
4. HALB NÄHTAVUS 
 kui läätse kaitse ja filtrikassett on määrdunud või vigastatud, puhastada mustusest või asendada
 vigastatud komponent.  
  Veenduda, et ümbritsev valgus ei ole liiga nõrk.
 Veenduda, et tumendusaste on õige ja kohandage vastavalt.

5 EBAREGULAARNE TUMENEMINE
 Peapael on asetatud ebaühtlaselt, silmade vahe ja läätsede erinevus vasaku ja parema poolega.
 Korrigeerimine
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VIII. PW65 BIZWELD PLUS KEEVITUSKIIVER : KOKKUPANEMISE 
JOONIS
1. Keevitaja näomask/KIIVER (kood: PW65H)
2. Peakate
3. Peakatte kaldenurga reguleerimise rattad.
4. ADF (isetumenev filter) Kood PW65F
5. Väline kaitse lääts (kood: PW66)
6. Fikseeritud plaat
7. Peakatte nupp

EEISETUMENEV KEEVITUSMASK

TOOTJA AADRESS   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Teavitatud asutuse nimi ja aadress, kes on väljastanud sertifikaadi:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, 
Notified body number 0196i EN 175: 1997

EN 379: 2009
EN 166: 2001
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