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VIII.PW65 BIZWELD PLUS ΚΡΑΝΟΣ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗΣ: ΣΧΗΜΑ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. ασπίδα/ κράνος προσώπου συγκολλητή (Κωδικός: PW65H)
2. κάλλυμα κεφαλής
3. τροχοί ρύθμισης της γωνίας του καλλύματος κεφαλής
4. ADF ( Φιλτρο αυτόματης σκίασης) Κωδικός PW65F
5. Φακός εξωτερικής προστασίας ( Κωδικός PW66)
6. εγκατεστημένη πλάκα
7. λαβή καλλύματος κεφαλής
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ΌΔΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΤΗ
Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ισχύουν μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που 
εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού 
(ΕΕ 2016/425).
Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης @ www.portwest.com/declarations

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα κράνη συγκόλλησης που σκουραίνουν αυτόματα είναι σχεδιασμένα για να προστατεύουν τα μάτια και το πρόσωπο από σπίθες, πιτσιλιές 
και επιβλαβείς ακτινιβολίες υπό τυπικές συνθήκες συκόλλησης. Τα φιλτρα που σκουραίνουν αυτόματα εναλλασονταί μεταξύ σκούρας και 
ανοιχτόχρωμης καταστασής όταν το τόξο συγκόλλησης απομακρύνεται.
Το κράνος συγκόλλησης PW65 BIZWELD PLUS αποτελειται απο τα εξής:
Ασπίδα/ κράνος προστασίας συγκολλητή (Κωδικος: PW65H) Πιστοποιημένο υπό τον νόμο ΕΝ 175: 1997
Φίλτρα αυτόματης σκίασης( Κωδικός: PW65F) Πιστοποιημένα υπό τον νόμο ΕΝ 3779: 2009
Φακός εξωτερικής προστασίας ( Κωδικος: PW66) Πιστοποιημένο υπό τον νόμο ΕΝ 166: 2001
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Το κράνος συγκόλλησης αυτόματης σκουριάς PW65 δεν προστατεύει από σοβαρούς κινδύνους κρούσης, όπως σπασμένους τροχούς λείανσης 
ή δίσκους λείανσης, εκρηκτικές συσκευές ή διαβρωτικά υγρά. Οι φρουροί μηχανών ή η προστασία από τα μάτια πρέπει να χρησιμοποιούνται 
όταν υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι.
2. Τα αυτοκόλλητα φίλτρα συγκόλλησης είναι σχεδιασμένα για εφαρμογές συγκόλλησης τόξου ή κοπής. Η μονάδα είναι κατάλληλη για όλες τις 
διεργασίες τόξου συγκόλλησης όπως MIG, MAG, TIG, SMAW, Plasma Arc και Carbon Arc.
3. Αυτό το προϊόν θα γηράσσει με την πάροδο του χρόνου, όπως βλάβη κατά την έκρηξη, το προϊόν αυτό δεν θα μπορέσει να έχει αποτελεσματική 
προστασία μετά την εμφάνιση της κατάστασης, οι χρήστες θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως τη χρήση του.
4. Ποτέ μην τοποθετείτε το κράνος και το φίλτρο αυτόματης σκουριάς σε μια θερμή επιφάνεια.
5. Αν το κράνος δεν σκουρύνει κατά την τοποθέτηση ενός τόξου, σταματήστε αμέσως τη συγκόλληση και επικοινωνήστε με τον προϊστάμενό 
σας ή τον έμπορο σας.
6. Καθαρίστε τακτικά τις επιφάνειες των φίλτρων. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλύματα καθαρισμού. Διατηρείτε πάντα τους αισθητήρες και τα 
ηλιακά στοιχεία απαλλαγμένα από τη σκόνη και καθαρίστε τα με καθαρό ιστό / πανί χωρίς χνούδι.
7. Τα υλικά που μπορούν να έρθουν σε επαφή με το δέρμα του χρήστη θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα 
άτομα.
8. Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση κατά τη θέση πάνω από το κεφάλι ή για κοπή συγκόλλησης. Εάν το προϊόν αυτό 
χρησιμοποιείται για συγκόλληση πάνω από το κεφάλι ή για αναζήτηση σε λειτουργία κοπής, η σταγόνα λιωμένου μετάλλου μπορεί να καεί μέσω 
φίλτρων και τραυματισμού και συγκολλητή.
9. Αν το φίλτρο ή το κράνος σπάσει, οι χρήστες πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν αμέσως. Η σκωρία κατά της εκτόξευσης μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στην επιφάνεια του φίλτρου και του δέρματος του χρήστη ή ακόμα πιο σοβαρά ατυχήματα.
10. Αυτό το προϊόν έχει κάποια ανθεκτική στη θερμότητα και επιβραδυντική φλόγας, αλλά σε περίπτωση ανοικτής φλόγας ή πρόσβασης σε 
αντικείμενο υψηλής θερμοκρασίας, η μάσκα μπορεί να καεί ή να λιώσει. Παρακαλείστε να αποθηκεύσετε και να χρησιμοποιήσετε σωστά για να 
μειώσετε αυτούς τους κινδύνους.
11. Η μη τυποποιημένη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σώμα του χρήστη και να προκαλέσει ακόμη και κάθε είδους ασθένειες.
12. Ελέγξτε το φίλτρο πριν από κάθε χρήση, μόλις εμφανιστεί η λειτουργία και η εμφάνιση δεν είναι κατάλληλη, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
13. Μην τοποθετείτε το προϊόν κάτω από την έκθεση στον ήλιο.
14. Υπέρβαση της διάρκειας ζωής (ανεπαρκής προστασία). ελέγξτε το προστατευτικό ματιών πριν από κάθε χρήση, για ζημιές και χρόνο ζωής.
15. Χρήση προστατευτικού ματιών χωρίς δράση φιλτραρίσματος κατά της οπτικής ακτινοβολίας (βλάβη στα μάτια). ελέγξτε πριν από κάθε 
χρήση, ότι ο προστατευτικός φακός έχει τον απαραίτητο αριθμό κλίμακας, σε περίπτωση αμφιβολίας ελέγξτε με τον εκπρόσωπο για την υγεία και 
την ασφάλεια, διαφορετικά δεν είναι εγγυημένη η προστασία.
16. Χρήση του προϊόντος κατά των πιτσιλιών (ανεπαρκής προστασία). βεβαιωθείτε πάντοτε ότι σας παρέχεται η κατάλληλη προστασία, σε 
περίπτωση αμφιβολίας ελέγξτε με τον εκπρόσωπο υγείας και ασφάλειας.
17. Χρήση του προϊόντος σε μεγάλα σωματίδια σκόνης (τραυματισμός, ατύχημα). Η συσκευή προστασίας ματιών πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο για τις εργασίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή 
ατυχήματα.
18. Χρήση των κατεστραμμένων προϊόντων (ανεπαρκής προστασία). ελέγξτε το προστατευτικό ματιών πριν από κάθε χρήση, για ζημιές και 
χρόνο ζωής.
19. Ακατάλληλη χρήση του προστατευτικού ματιών (τραυματισμός, ατύχημα). Η συσκευή προστασίας ματιών πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για 
τις εργασίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ατυχήματα.
Γίνεται ανάκτηση δεδομένων. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και δοκιμάστε την αποκοπή ή αντιγραφή ξανά.
21. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν αστοχίες που οφείλονται σε τροποποιήσεις στο φίλτρο συγκόλλησης ή στη χρήση εξαρτημάτων 
διαφορετικών από τα αρχικά μέρη.
Σημάνσεις της ασπίδας/ κράνους συγκολλητή (Κωδικος: PW65H) με βάση τον νόμο ΕΝ 175: 1997
PW EN 175 F CE  PW = Ταυτοποίηση κατασκευαστή  ΕΝ 175 = Πρότυπο δοκιμής
F= προστασία κατα σωματιδίων με μεγάλη ταχύτητα 45m/s CE: Σήμανση CE
Σημάνσεις του φίλτρου αυτόματης σκίασης υπό τον νόμο ΕΝ 379: 2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4= ανοιχτόχρωμη κατάσταση  9-13= σκούρες καταστάσεις ( με δυνατότητα αυξομοίωσης) PW= Ταυτοποίηση 
κατασκευαστή  1= οπτική κλάση, 1= κλάση διάχυσης φωτός, 1= κλάση ομοιογενειας 2= κλάση γωνίας εξάρτησης 379= πρότυπο δοκίμης 
CE: Σήμανση CE
Σημανσείς του φακού εξωτερικης προστασίας ( Κωδικός PW66) - υπό τον νόμο ΕΝ 166: 2001
PW 1 S CE PW = Ταυτοποίηση κατασκευαστή 1= οπτική κλάση, S= αυξημένη ευρωστια CE: Σήμανση CE
Προειδοποιήσεις:
- Σε περίπτωση που τα σύμβολα F και Β δεν ειναι ταυτόσιμα τόσο στο οφθαλμικό σημείο οσο και στον σκελετό τότε θα ανατεθεί το χαμηλότερο 
επίπεδο σε ολόκληρη την οφθαλμική προστασία. Προειδοποίηση οτι σε περίπτωση που τα σύμβολα F και Β δεν ειναι ταυτόσιμα τόσο στο 
οφθαλμικό σημείο οσο και στον σκελετό τότε θα ανατεθεί το χαμηλότερο επίπεδο το σε ολόκληρη την οφθαλμική προστασία
Η οφθαλμικη προστασία κατά σωματιδίων σε υψηλή ταχύτητα που φωριεται πάνω απο τυπικά ζευγάρια γυαλιών μπορεί να επιφέρει σύγκρουση 
και να προκαλέσει κίνδυνο στον φορέα.
Εαν η προστασία κατά των σωματιδίων σε υψηλη ταχύτητα προκείται να χρησιμοποιηθείσε ακραίες θερμοκρασίες τοτε η επιλεγμένη οφθαλμική 
προστασία θα πρέπει να ειναι σημαδευμένη με το γραμμα Τ αμέσως μετά το γράμμα σύγκρουσης. Π.Χ. FT, BT ή ΑΤ. Εαν το γράμμα σύγκρουσης 
δεν ακολουθείται απο το γράμμα Τότε η οφθαλμική προστασία θα πρέπει να χρησιμοποιηθει κατά σωματιδίων σε υψηλή ταχήτυτα μόνο σε 
θερμοκρασία δωματίου.- 
Το ADF θα πρέπει να χρηιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο ζευγάρι γυαλιών.
ΙΙ. Χαρακτηριστικά προϊόντος
1. Η λαβή εξωτερικής ευαισθησίας μπορεί να κάνει τον χρήστη να νιώσει πιο άνετα κατά τη χρήση.
2. Το κράνος χρησιμοποιεί ηλιακά κύτταρα υψηλών επιδόσεων και έχει δύο ενσωματομένα 3ν μπαταρίες λιθίου που παρέχουν υποστηρικτική 
ενέργεια. Η διαρκεία ζωής της μπαταρίας έχει ανεγερθεί σε νέα όρια και δεν χρείαζεται η αλλαγή μπαταρίας. Κατώ απο φυσιολογικές συνθήκες 
συγκόλλησης, η χρησιμότητα της μπαταρίας μπορεί να διαρκέσει 5000 και πλέον ώρες.
3. Ο έλεγχος της μεταβαλλόμενης σκίασης ( DIN) από τις ενδείξεις DIN9 εως DIN13 είναι διαθέσιμος κατά την κύληση της λάβης σκίασης. 
(Μεταβλήτη σκίασης)
4. Το προϊόν συμμορφώνεται απόλυτα με τα σχετικα πρότυπα ασφαλείας DIN, ISO, EN379 KAI ANSI Z87. 1-2003.
5.Η υπερηψηλή απόδοση σε UV/IR των φιλτρων αυτόματης σκίασης προσφέρει απόλυτη προστασία στα μάτια και το πρόσωπο του χρήστη 
έναντια σε ακτινοβολία UV/IR καθ’ όλη την διάρκεια συγκόλλησης ακόμα και στην κατάσταση ελαφριάς σκίασης. Tο επίπεδο προστασίας σε 
UV/IR φτάνει εως το επίπεδο σκίασης 13 ( shade13) ( IDN) σε όλες τις φάσεις. Επιτρέπει έτσι στους συγκολλητές να νιώσουν άνετα κατα τη 
συγκολλητική εργασία.
6. Μεγάλη διάσταση παραθύρου για ευκολότερη πανοραμική όραση.

ΙΙΙ. Τεχνικοί προσδιορισμοί.

ΚΩΔΙΚΟΣ PW65F
Περιοχή όρασης (mm) 91x42
Μέγεθος φυσιγγίου (mm) 110x90x9
Φωτεινή κατάσταση DIN.4
Σκοτεινή κατάσταση Μεταβλητή σκίασης DIN. 9-13
Απο σκοτεινό σε φωτεινό (s) 0.3~0.4s
Χρόνος απόκρισης 1/25000s
Έλεγχος σκίασης εξωτερική μεταβλητή
Έλεγχος ευαισθησίας προσαρμογή χαμηλά- ψηλά (χωρίς βήματα)
Ισχύς Ενεργή/ ανενεργή Πλήρως αυτόματο
Παροχή ισχύος Ηλιακά κύτταρα και μπαταρία λιθίου
Προστασία UV/IR DIN13
αισθητήρας καμπύλης 2
χαμηλή ένταση ρεύματος 10amp

Συναγερμός χαμηλής έντασης Όχι
Αυτόματος έλεγχος ADF Όχι
Λειτουργία tep. -50C~+550C
Αποθήκευση tep. -200C~+700C
Βάρος (γρ.) 500
Διαστάσεις (χιλ.) 330χ230χ230
Έυρος εφαρμογής MIG; MAG/ CO2; SMAW; Κοπή με αέρα άνθρακα; Συγκόλληση/ κοπή/ γυάλισμα τόξου 

πλάσματος κατάλληλη ακόμα και για 5 χαμηλή ισχύς.

IV. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1.Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
1.1 Παρακαλώ ελέγξτε κατά πόσο η εξωτερική και εσωτερική ταινία του φακού έχει αφαιρεθεί/
1.2 Σε περίπτωση μεγάλου διαστήματος μη χρήσης, πριν απο τη χρήση παρακαλώ βεβαιωθείτε οτί η μπαταρία είναι φορτισμένη.
1.3 Σε περίπτωση μεγάλου διαστήματος μη χρήσης, πριν απο τη χρήση παρακαλώ βεβαιωθείτε οτι η οθώνη λειτουργεί
1.4 Σε περίπτωση μεγάλου διαστήματος μη χρήσης, παρακαλώ βεβαιωθείτε οτι τα ηλιακά κύταρρα και η έσω/ έξω προστατευτική ταινία των 
φακών δεν έχει δεχθεί ζημία, τσαλακωθεί ή έχει σκόνη. Για να βεβαιωθείτε για την ομαλή λειτουργία του προϊόντος παρακαλώ σκουπίστε τη 
σκόνη πριν τη διαδικασία συγκόλλησης.
1.5 Εξετάστε όλα τα μέρη προς χρήση και βεβαιωθείτε οτι δεν διαθέτουν κάποια βλάβη. Οποιαδήποτε γρατζουνισμένα, ραγισμένα ή ελλειπή μέρη 
θα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα πριν τη χρήση. (Διαθέσιμα μέρη για τον εξωτερικό φακο PW66. Έαν η βλάβη βρίσκεται σε άλλο σημείο, 
τότε ολόκληρο το κράνος συγκόλλησης PW55 πρεπει να αντικατασταθεί.
1.6 Ελέγξτε τις οφθαλμικές ιδιότητες και την ευαισθησία στο φως πριν κάθε χρήση.
1.7 Διαλέξτε την κατάλληλη σκίαση πριν τη χρήση γυρνόντας τη λαβή σκίασης και βεβαιωθείτε οτι ο αριθμός σκίασης είναι στην σωστή ρύθμιση.
1.8 Φορέστε τη μάσκα και πιέστε το πίσω κουμπί ωστέ να διαμορφώσετε την σφικτότητα της ζώνης ωστε να εφαρμώζει στο κεφάλι σας, οι 
οφθαλμοί του φορέα θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο του παραθύρυ ορατότητας της μάσκας.  
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ
2.1 Ο αριθμός σκίασης μπορεί να οριστεί χειροκίνητα μεταξυ DIN9-13. Επιλέξτε έναν αριθμό σκίασης περιστρέφοντας τη λαβή σκίασης έως ότου 
το βέλος να δείχνει προς την επιθυμητή ρύθμιση.
2.2 Χρησιμοποιήστε τη λαβή σκίασης για να προσαρμόσετε τη σκίαση του φακού στη σκούρα κατάσταση. Διαλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση 
ελέγχου με άση την διαδικασία συγκόλλησης σας.
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Η ευαισθησία επιλέγεται με βάση την διαδικασία συγκόλλησης και το περιβάλλον φως, μέσω της λαβής ευαισθησίας
3.1 Επιλέξτε την κατώτατη ευαισθησία: κατάλληλη για συγκόλληση υψηλής τάσης ή συγκόλληση σε δυνατό περιβάλλοντα φως. (Π.Χ. Υπάρχει 
έκθεση σε φως από άλλους συγκολλητές σε κοντινή απόσταση)
3.2 Επιλέξτε την ανώτατη ευαισθήσια: κατάλληλη για συγκόλληση χαμηλής τάσης, συγκόλησση σε συνθήκες ελλείπους φωτός (Π.Χ συγκόλληση 
σωλήνων όπου μέρος της καμπύλης δεν φαίνεται) και σε περιπτώσεις σταθεροποίσησης της καμπύλης συγκόλλησης (Π.Χ συγκόλληση τύπουTIG).
3.3 Επιλέξτε την μεσαία ευαισθησία: Κατάλληλη για τους περισσοτέρους τύπους συγκόλλησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

4. ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ.

4.1 Οδηγός σκίασης ανα πεδίο εφαρμογής

Τρέχουσα 
ένταση

( Αμπερ - Α)

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

( Αμπερ - Α) 9 10 11 12 13 14

SMAW 10 11 12 13 14

MIG σε 
βαρέα 

μέταλλα

10 11 12 13 14

MIG σε 
ελαφρά 
μέταλλα

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

ΣΧΟΛΙΑ
Η έκφραση “βαρέα μέταλλα” περιλαμβάνει ατσάλια, κράματα χάλυβα καθώς και χαλκό και τα κράματα του κτλ.
Υψηλότερες ή χαμηλότερες τιμές σκίασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε σχέση με τις συνθήκες χρήσης.
Τα καινά σημεία ανταποκρίνονται σε κυμάνσεις χρήσης που δεν χρησιμοποιούνται συχνα στη καθ’ αυτή χρήση.
V. Συντίρηση
1. καθαρίστε και αποστυρώστε το φίλτρο και τις πλάκες προστασίας με ένα πάνι για φακούς ή με ένα καθαρό μαλακό πανί και καθαριστικό 
φακών. 
2. Χρησιμοποιήστε ελαφρύ καθαριστικό για να καθαρίσετε το σκεύος συγκόλλησης και την ώνη κεφάλης .
3. Αντικαταστήστε τις πλακες εσωτερικής και εξωτερικής προστασίας κατά καιρούς.
4. Μην βυθίσετε τους φακούς σε νερό ή κάποιο άλλο υγρό. Πότε μην χρησιμοποιήσετε λειαντικά, διαλύτες και καθαρηστικά με βάση το λάδι.
5. Μην αφαιρέσετε το φίλτρο αυτόματης σκίασης από το κράνος. Ποτέ μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το φίλτρο αυτόματης σκίασης.
6. Περίοδος αχρήστευσης: το παρόν προϊόν έαν αποθηκευτεί σωστά και συντηριθεί, μπορεί να μείνει στο ράφι για 3 χρόνια απο την ημερομηνία 
παραγωγής.
VI. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ:

1 Ελέγξτε πριν χρησιμοποιήσετε το φίλτρο AUTO DARKENING 
 Εάν ο ADF λειτουργεί, μπορεί να ελεγχθεί η επαλήθευση, σκουραίνει όταν εκτίθεται σε έντονο φως (άμεσος ήλιος ή φλας συγκόλλησης) 
2 ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ AUTO DARKENING ΔΕΝ ΜΕΙΖΕΤΑΙ Ή ΦΙΛΤΡΑ
  Ελέγξτε το κάλυμμα του φακού για ακαθαρσίες ή ρουτίνες που ενδέχεται να μπλοκάρουν τον αισθητήρα τόξου.  
 - Εάν οι αισθητήρες είναι βρώμικοι, καθαρίστε τις με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδια.
 Ελέγξτε τις συστάσεις ρυθμίσεων ευαισθησίας και αυξήστε την ευαισθησία
 Η αύξηση της καθυστέρησης του φακού 0.1-0.3 δευτερόλεπτα μπορεί επίσης να μειώσει την τρεμόπαιξη
 Ελέγξτε τις μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι έχουν εγκατασταθεί σωστά. 
 Εάν οι ακροδέκτες των μπαταριών και η επιφάνεια επαφής του φίλτρου είναι βρώμικες ή οξειδωμένες, καθαρίστε τις.
 Βάλτε κράνος στο WELD ή / και στην κατάλληλη απόχρωση από το 5-13.
3 Ο ΦΑΚΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Ή ΟΙ ΦΑΚΟΙ ΤΟΥ 
 ΦΑΚΟΥΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ
 Βελτιώστε τις ρυθμίσεις ευαισθησίας σε μικρές αυξήσεις. Σε ακραίες συνθήκες φωτισμού, μπορεί να χρειαστεί να μειώσετε τα επίπεδα  
 φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου  
4. ΚΑΚΗ ΟΡΑΣΗ 
 Εάν ο φακός του καλύμματος και η κασέτα φίλτρων είναι βρώμικα ή φθαρμένα, καθαρίστε τα βρώμικα εξαρτήματα ή τα αντικαταστήστε  
 εάν είναι κατεστραμμένα. 
  Βεβαιωθείτε ότι το φως περιβάλλοντος δεν είναι πολύ χαμηλό.
 Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σκίασης είναι σωστός, ρυθμίστε ανάλογα.
5 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΦΑΛΜΑ
 Η κεφαλή έχει ρυθμιστεί ανομοιογενώς, οπότε η απόσταση μεταξύ των ματιών και του 
 φακού είναι διαφορετική από την αριστερή προς τη δεξιά πλευρά
 να διορθώσετε σωστά.

i EN 175: 1997
EN 379: 2009
EN 166: 2001
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