
KÄYTTÖOHJEET
Katso Tarkemmat tiedot tuoteen standardeista siinä olevista merkkinöistä. Tuote vastaa standardeja, kun kaikki kuvakkeet tuotteessa ja alla 
olevissa ohjeissa vastaavat toisiaan ja on näkyvillä. Kaikki nämä tuotteet täyttävät asetuksen (EU 2016/425) vaatimukset
Lataa vastaavuustodistukset @ www.portwest.com/declarations

TUTUSTU NÄIHIN KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA
I. TUOTEKUVAUS
Automaattisesti tummentuvat hitsauskypärät on suunniteltu suojaamaan silmiä ja kasvoja kipinöiltä, roiskeilta ja haitalliselta säteilyltä 
normaalissa hitsausolosuhteissa. Automaattisesti tummentuvat suodattimet muuttuvat tummasta kirkkaaksi, kun hitsausvalo ei ole 
enää näkyvillä.
PW65 Bizweld Plus hitsauskypärä sisältää:
Hitsaajan maski (tuotekoodi PW65H) Sertifikaatti EN175:1997
Täysin automaattisesti tummuva silmäsuoja (tuotekoodi PW65F) Sertifikaatti EN 379:2009
Ulompi suojalinssi (Tuotekoodi PS66) Sertifikaatti EN 166:2001
VAROITUKSET MAHDOLLISISTA VAARATILANTEISTA:
PW65 automaattisesti tummentuva hitsaumaski ei tarjoa suojaa syövyttäviltä nesteiltä,  räjähteiltä tai esim murtuneilta hiomalaikoilta. 
Käytä vaaratilanteiden varalta aina työkoneen omia suojaimia tai silmillä erillistä roiskesuojaa. 
2. Automaattisesti tummentuva hitsausmaski on suunniteltu hitsaukseen sekä leikkaukseen.  Soveltuu käytettäväksi MIG, MAG ja TIG  ja 
puikkohitsauksessa sekä kaasuleikkauksessa.
3. Josko maskin materiaalit vanhentuvat ja heikkenevät tai niissä esityy halkeamia tai kulumia on tuote poistettava käytöstä. 
4. Vältä sitä, että suojain on kosketuksessa kuuman materiaalin kanssa.
5. Josko suojaimen toimintakyky heikkenee, niin lopeta sen käyttö välittömästi ja ole yhteydessä esimieheesi tai jälleenmyyjään.
6. Puhdista maskin suojaimet säännöllisesti ilman hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita. Pidä sensorit ja suojauskalvot puhtaina pölyltä 
ja roiskeilta puhdistamalla ne nukkaamattomalla puhdistuliinalla tai talouspaperilla.
7. Materiaalit, jotka ovat välittömässä ihokosketuksessa käyttäjään, voivat aiheuttaa herkille henkilöille allergisiareaktioita.
8. Tätä suojainta ei suositella pään yläpuolella tapahtuvaa hitsaukseen tai leikkaukseen. Ylhäältäpäin putoava sula metalli voi aiheuttaa 
hitsaajan loukkautumisen.
9. Josko filteri tai maski on vahingoittunut, niin älä käytä sitä.  Vahingoittunut suoja voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.
10. Tämä suoja tehty kestää tiettyyn pisteeseen saakka tulta sekä kuumuutta, mutta korkeassa lämpötilassa tai avoimen tulen lähellä 
työskentely sulattaa sen. Ohjeiden mukainen säilytys sekä käyttö pidentää tuotteen käyttöikää ja vähentää loukkaantumisriskiä.
11. Tuotteen käyttö muuhun kuin tässä ohjeistettuun suojaustarkoitukseen, voi aiheuttaa käyttäjälleen vakavan loukkautumisen tai 
altistaa sairauksille. 
12. Tarkista suojaimen toimintakunto ennen käyttöä. Josko se on viallinen, niin älä käytä tuotetta.
13. Älä säilytä tuotetta auringonvalolle altistettuna.
14. Kun tuotteen käyttöikä on ylitetty, niin tarkista ja korjaa silmäsuojain ennen käyttöä 
15. Jos silmäsuojaimia käytetään tarkoitukseen, jossa ei vaadita suojausta optiselta säteilyltä, niin varmista että se täyttää vaadittavan 
suojausluokituksen tason. 
16. Suojaus roiskeilta. Huomioi työtehtävissä, joissa vaara on sulan materiaalin roiskeille, että varustuksesi tarjoaa riittävästi suojaa. 
Epäselvissä tilanteissa  kysy työturvallisuus asiantuntijalta lisäsuojaustarpeista.
17. Silmasuojaimia saa käyttää vain ohjeen mukaisiin työtehtäviin. Josko vaarana on esim lentävät metallihiukkaset, niin käytä erillistä 
kiinteää silmäsuojainta.
18. Tarkista maskin suojaimien kunto ennen käyttöä.
19. Silmäsuojaimia saa käyttää vain ohjeissa lueteltuihin työtehtäviin ja käyttö muuhun tarkoitukseen voi aiheuttaa vamman tai 
loukkaantumisen.
20. Automaattisesti tummentuva hitsaussuojalinssi  toimii vain alkuperäisten komponettien kanssa yhdessä.
21. Josko  maskissa on käytetty muita kuin alkuperäisiä osia, niin valmistaja ei ole vastuussa tuotteet suojaominaisuuksista.
MERKINNÄT HITSAUSMASKISSA / -KYPÄRÄSSÄ (TUOTEKOODI:PW65H) - VASTAAVUUS EN 175:1997
PW EN 175 F CE  PW= Valmistajan identifiointi  EN 175 = Testi standardi
F = Suojaus hiukkasia vastaan 45m/s CE: CE merkintä
MERKINNÄT AUTOMAATTISESTI TUMMENTUVASSA SUOJASSA (TUOTEKOODI PW65F) VASTAA EN 379:2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4= Kirkas asento  9-3 = Tummuus asteet (säädettävissä) PW = Valmistajan Identifiointi  1 = optinen 
luokitus, 1 Himmennys luokitus, 1= Homogeenisyyden luokka, 2 = kulman himmennys luokitus 379 = Testin Standardi CE: CE merkintä
ULOIMMAN LINSSIN MERKINTÄ (TUOTEKOODI PW66) VASTAA EN 166:2001 MÄÄRÄYKSIÄ
PW 1 S CE PW = Valmistajan Identifiointi 1= Optinen luokitus S=  säädettävä suojaavuus CE: CE merkintä
VAROITUKSET:
- Josko symboolit F ja B eivät ole samoja, niin alempi taso määrittää silmasuojan sekä kehyksen tarjoman suojauksen tason.
Silmalasien päälle asemoitavat suojalasit voivat törmäyksen tai iskun voimasta aiheuttaa vaaratilanteen käyttäjälleen.
Jos tarvitaan suojaa sinkoilevilta kipinöiltä tai roiskeilta vastaan korkeassa lämpötilassa, niin suojalasien luokitus tunnuksessa pitää olla 
toisena kirjaimena T. T-kirjain on merkittynä suojausluokitustunnuksen jälkeen esimerkiksi; FT, BT tai AT. Josko toinen kirjain ei ole T, niin 
silmäsuojain soveltuu käytettäväksi ainoastaan huonelämpötilassa. - 
ADF suojainta saa käyttää ainoastaan siihen suunnitellun tukiremmin kanssa
II. TUOTTEEN OMINAISUUSET
1. Ulkopuolella oleva herkkyyssäädin helpottaa käyttöä eri olosuhteissa.
Kypärässä on suuritehoinen aurinkokenno pääasiallisena virtalähteenä. Katkeattoman toiminnan takaa kaksi  rakenteisiin upotettua 3V 
lithium akkua , joiden käyttöikä on normaalissa hitsausolosuhteissa yli 5000h
Tummuusastetta voidaan säätä  välillä DIN9 - DIN13 erillisen himmennyssäätimen avulla.
Tuote on DIN, ISO, EN379 sekä ANSI Z87.1-2003 turvallisuusmääräysten sekä standardien mukainen. 
Automaattisesti tummentuva UV/AR hitsaussuoja suojaa silmiä sekä kasvoja jopa erittäin valoisissa olosuhteissa. UV/IR suojastaso säätyy 
jopa 13(DIN) tummuuteen saakka.
6. Iso ikkuna-aukko parantaa “panoraama” näkökenttää

III. TEKNISET TIEDOT

KOODI PW65F
Näkökentän ala (mm) 91x42
Patruunan koko (mm) 110x90x9
Kirkas aste DIN.4
Tumma aste Tummuusasteskaala DIN 9-13
Tummasta kirkkaaksi (s) 0,3 ~ 0,4s
Vasteaika 1/25000s
Tummuussäätö Ulkoinen vaihtelu
Herkkyyssäätö Ylös-Alas säätö (portaaton)
Virta päällä/pois Täysin automaattinen
Virtalähde Aurinkokenno & Lithium akku
UV/IR Suojaus DIN 13
Arc Sensori 2
Alhaisen tehon TIG 10amp
Alhaisen virtatason varoitus EI
ADF Self- Check EI
Toiminta lämp. -50C ~ +550C
Säilytys lämp. -200C ~ +700C
Paino (g) 500
Mitat (mm) 330x230x230
Käyttöalue MIG; MAG / CO2; SMAW:  Kaasuleikkaus ; TIG Plasmahitsaus /leikkaus/ kiillotus sekä 

soveltuu myös 5A alhaiselle virralle

IV. KÄYTTÖOHJEET
1.0 HITSAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN
1.1 Varmista, että sisä- sekä ulkopuolen suojakalvot on poistettu
1.2. Josko tuote on ollut pitkään käyttämättömänä, niin varmista ennen käyttöä , että akussa on riittävästi virtaa.
1.3. Varmista myös, että näyttö toimii

1.4 Varmista myös, että aurinkokennot ovat vahingoittumattomat ja puhtaat. Puhdista kennojen linssit pölystä ennen käyttöä. 
1.5 Tarkista, että kaikki osat ovat toimintakuntoisia ja tuotteessa ei ole halkeamia tai naarmuja. Viottuneet osat tulee vaihtaa uusiin (PW66 uloin linssi 
on vaihdettavissa). Josko jokin muu osa on viottunut, niin kypärä PW65 tulee kokonaisuudessa uusia. 
1.6 Tarkista linssien optiset ominaisuudet sekä valonherkkyyden toiminta ennen käyttöä. 
1.7. Valitse olosuhteisiin sopiva tummuusarvo himmennyssäädöistä ennen käyttöä. 
1.8 Pue suojamaski säätämällä pääpanta riittävän kireälle ja asemoimalla silmät ikkuna-aukon keskikohdalle.  
2.0 HIMMENNYSARVON VALINTA
2.1 Tummennus / himmennys arvot voidaa säätä asteikolla DIN 9-13. Säädä asetuksia kääntämällä valitsemesta nuolen osoittamaan 
arvoon.
2.2 Valitse himmennyksen säätönupista tummennuksen arvo, joka on riitävän tumman suojaukseen hitsaustehtävissäsi.
3.0 HERKKYYDEN SÄÄTÖ
HERKKYYS säädetään hitsautehtävän mukaan huomioiden ympäristön valoisuus. Säätö tapahtuu herkkyyden säätönupista.
3.1 Valitse lähtötaso: Soveltuu kirkkaaseen ympäristöön ja voimakkaaseen hitsausvaloon. (Huomioiden muiden hitsaajien valolähteet)
3.2 Valitse maksimitaso. Soveltuu hämärässä työskentelyyn ja alhaisella virralla hitsaukseen kuten esim puikkohitsaukseen tai 
hitsauksen, jossa valokaari on alhainen.
3.3 Valitse keskitaso. Soveltuu useimpiin hitsausolosuhteiisiin sisällä sekä luonnonvalossa.

4. YLLÄ MAINITTUJEN  PERUSASETUKSIEN JÄLKEEN VOIT ALOITTAA HITSAUSTYÖT.

4.1 Suojausohjeistus mallin mukaisesti
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KOMMENTTEJA:
Kuvaus “raskasmetallit” sisältävät raudan,  terässekoitteet ja kuparin sekä sen sekoitteet
Kirkkaampaa tai tummempaa sävyä voidaan käyttää käyttöolosuhteiden mukaisesti
Tyhjät kentät viittaavat käyttötarkoituksiin, joissa suojaa ei normaalisti käytetä.

V. Huoltotoimenpiteet
1.Puhdista ja desinfioi suodatin-ja suojalevy puhtaalla pehmeäkuituisella liinalla sekä ikkunanpesuaineella. 
2. Puhdista suoja sekä otsapanta neuraalilla pesunesteellä.
3. Vaihda ulompi sekä sisempi suojalevy säännöllisesti
4. Älä upota linssiä veteen tai muuhunkaan nesteeseen. Vältä puhdistuksessa hankaavia materiaaleja sekä liuotinpohjaisia   
      puhdistusaineita.
5. Automattisesti tummenevaa filtteriä ei saa poistaa eikä sitä  saa yrittää avata.
6. Vanhentumisaika. Josko tuotetta on huollettu sekä säilytetty ohjeiden mukaisesti, on tuotteen käyttöikä 3 vuotta valmistumispäivästä.

VI. VAURIOIDEN TUNNISTAMINEN
1 TARKISTA AINA ENNEN KÄYTTÖÄ AUTOMAATTISESTI TUMMENTUVAN LINSSIN TOIMINTA 
 Autotummennuksen voi testata esim. suuntaamalla linssi suoraan kirkkaaseen auringonvaloon tai hitsausliekkiin

2 JOS AUTOMAATTISESTI TUMMENTUVA LINSSI EI TUMMENE TAI NÄYTTÖ VILKKUU
  Tarkista, että linssi ei ole pölyinen ja sensorissa ei ole likatahroja.  
 jos sensori on likainen, voit puhdistaa sen pehmeällä puhdistusliinalla.
 Tarkista herkkyysasetukset ja niiden suositukset sekä muokkaa asetuksia ohjeiden mukaisesti
 - lisäämällä tummennuksen viiveaikaa 0.1-0.3 s , voitte vähentää näytön vilkkumista
 Tarkista, että akuissa on virtaa ja ne on hyvin paikoillaan. 
 Jos akkujen kosketuspinnat ovat likaiset tai hapettuneet, niin puhdista ne.
 - Aseta suoja WELD -moodiin / tummennus 5-13

3 SUOJALINSSI PYSYY TUMMANA VAIKKA HITSAUSLIEKKI EI OLE NÄKYVISSÄ / PÄÄLLÄ
 Hienosäädä herkkyyttä vähän kerrallaan. Erittäin kirkkaissa työolosuhteissa voi olla hyvä peittää tai vähentää ympäristön  
 valonlähteitä. 
 
4. HUONO NÄKYVYYS 
 Jos suojalinssi tai filtteri ovat likaisia tai viottuneita, puhdista ne tai vaihda ne uusiin. 
  Varmista, että työympäristö on riittävän hyvin valaistu
 Varmista, että himmysarvot on oikein säädetty

5 EPÄJOHDONMUKAINEN TOIMINTA
 Kypärän otsapanta voi olla väärin asemoitu, niin että toinen silmä lähempänä linssiä. 
 Suorista kypärä
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VIII. PW65 BIZWELD PLUS HITSAUSMASKI: PURKUKUVA
1.  Hitsausmaskisuoja (koodi PW65H)
2.  Pääsuoja
3.   Pääsuojan säätöruuvi
4.  ADF (auto-darkening-filter - automaattisesti 
 tummentuva filtteri) Koodi PW65F
5.  Ulompi suojalasi  (koodi: PW66)
6.  Kiinteä levy
7.  Pääsuojan nuppi

FIAUTOMAATTISESTI TUMMENTUVA HITSAUSKYPÄRÄ

Valmistajan osoite   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

EU - setrifikaatin myöntäneen tahon nimi ja osoitetiedot:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berliini 
Saksa.  Ilmoitusnumero 0196i EN 175: 1997
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