
NAUDOTOJO INFORMACIJA
Produkto etiketėje rasite išsamesnės informacijos apie atitinkamus standartus. Galioja tik tie standartai ir ikonos, kurie nurodyti ant produkto 
ir naudotojo informacijos lape. Visi šie produktai atitinka EU 2016/425 normatyvo reikalavimus.
Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

PRIEŠ NAUDODAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
I. APRAŠYMAS
Automatiškai tamsėjantis suvirintojo šalmas yra sukurtas akių ir veido apsaugai nuo kibirkšties, tiškalų ir pavojingos radiacijos esant 
normalioms suvirinimo sąlygoms. Automatiškai tamsėjantys filtrai, esant elektros iškrovai automatiškai pasikeičia iš tamsių į šviesius, 
kai tik elektros iškrova dingsta.
PW65 Bizweld Plus Suvirintojo šalmas sudarytas iš:
Suvirinimo veido skydelis/Šalmas (kodas: PW65H), sertifikuotas pagal EN 175:1997
Automatiškai tamsėjantys filtrai (kodas: PW65F), sertifikuotas pagal EN 379: 2009
Išorinės apsauginės linzės (kodas PW66), sertifikuota pagal EN 166: 2001
Rizikos įvertinimo įspėjimai:
1. Automatiškai tamsėjantis suvirinimo šalmas PW65 neapsaugo nuo stipraus šlifavimo diskų poveikio, sprogstančių priemonių ar 
korozinių skysčių poveikio. Esant šiems pavojams turi būti dėvima apsauga nuo staklių ir akių apsauga. 
2.Automatiškai tamsėjantys suvirinimo filtrai skirti suvirinimo ar pjovimo darbams. Tinka visiems suvirinimo procesams: MIG, MAG, TIG, 
SMAW, Plasma Arc ir Carbon Arc.
3.  Po įvykusio sprogimo žalos, šis produktas nebeturi efektyvios apsaugos, darbuotojas privalo jo nebenaudoti.
4. Niekada nedėkite šalmo ir automatiškai tamsėjančių filtrų and karšto paviršiaus.
5. Jei šalmas suvirinant netamsėja, nedelsiant nustokite suvirinimo darbus ir susisiekite su savo vadovu ar atstovu.
6. Reguliariai valykite filtro paviršių. Nenaudokite koncentruotų valymo skysčių. Saugokite sensorius ir saulės elementus nuo dulkių ir 
valykite juos su švaria, pūkelių neturinčia šluoste.
7. Medžiagos kurios turi kontaktą su darbuotojo oda jautriems individams gali sukelti alergines reakcijas.
8. Šis produktas negali būti naudojamas jei suvirinimo ar pjovimo darbai yra atliekami virš darbuotojo galvos. Lydyto metalo tiškiai gali 
užtikšti ant  filtrų, juos pradeginti ir sužeisti suvirintoją.
9. Jei filtras ar šalmas yra pažeistas, nustokite jį naudoti. Tiškalų šlakas gali sugadinti filtro paviršių ir nudeginti darbuotojo odą ar sukelti 
dar didesnę nelaimę.
10. Šis produktas yra atsparus tam tikram karščiui ir ugniai, bet esant atvirai liepsnai ar labai aukštai temperatūrai gali užsidegti arba 
išsilydyti. Laikykite produktą ir naudokitės juo saugiai, kad taip nebūtų.
11. Nenumatytas panaudojimas gali sukelti kūno sužalojimus ar net įvairias ligas.
12. Prieš kiekvieną  naudojimą patikrinkite filtrą. Jei jo išvaizda ar funkcija pakitusi, jo nebenaudokite.
13. Nelaikykite šio produkto saulėje.
14. Jei naudojatės ilgiau nei nurodytas tarnavimo laikas prieš kiekvieną naudojimą (nepakankama apsauga), patikrinkite ar akių 
protektoriaus apsauga yra nepažeista. 
15. Naudojant akių protektorių  be filtro nuo optinės radiacijos (žala akims), prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, kad akių protektorius 
turėtų būtiną skalės numerį. Jei abejojate, pasikonsultuokite su sveikatos ir saugumo specialistu. Kitu atveju apsauga gali būti 
negarantuota.
16. Naudojant produktą nuo lydyto metalo tiškalų (nepakankama apsauga), visada pasitikrinkite, kad būtumėte saugus. 
17. Naudojant produktą apsisaugojimui nuo dulkių dalelyčių (sužeidimai, nelaimingi įvykiai ) akių apsauga privalo  būti naudojama  tik 
atliekant  instrukcijose nurodytus darbus. Bet koks instrukcijų nesilaikymas gali sukelti sužeidimą ar nelaimingą įvykį.
18. Jei naudojami pažeisti produktai (nepakankama apsauga) kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite akių apsaugos galiojimo 
laiką ir ar nėra pažeidimų.
19. Neteisingas akių protektoriaus naudojimas (sužeidimas, nelaimingas įvykis). Akių protektorius turi būti naudojamas tik instrukcijose 
aprašytiems darbams. Bet koks instrukcijų nesilaikymas gali sukelti sužeidimą ar nelaimingą įvykį.
20. Automatiškai tamsėjantis suvirinimo filtras turi būti visada naudojamas su originaliom vidinėm ir išorinėm dengiančiom linzėm.
21.  Gamintojas neatsako už pasekmes jei buvo atliktos  suvirinimo filtro modifikacijos ar naudotos neoriginalios dalys.
ŽYMĖJIMAS ANT SUVIRINIMO VEIDO SKYDELIO/ŠALMO ( KODAS: PW65H) - PAGAL EN 175: 1997
PW EN 175 F CE  PW = Gamintojo identifikacija  EN 175= Testavimo standartas
F= Apsauga nuo greitųju dalelių 45m/s CE: CE žymėjimas
ŽYMĖJIMAS ANT AUTOMATIŠKAI TAMSĖJANČIO FILTRO (KODAS: PW65F) PAGAL EN 379: 2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = Šviesus būvis  9-13 =Tamsūs būviai (reguliuojama) PW =Gamintoji identifikacija  1 = optinė klasė, 1 = 
lengvos klasės difuzija, 1 = vienodumo klasė, 2 = priklausomumo nuo kampo klasė 379 = Testavimo standartas CE: CE žymėjimas
ŽYMĖJIMAS ANT IŠORINIŲ APSAUGINIŲ LINZIŲ (KODAS PW66) - PAGAL EN 166: 2001
PW 1 S CE PW = Gamintojo identifikacija 1= Optinė klasė S= Padidinto stiprumo klasė CE: CE žymėjimas
DĖMESIO:
- Jei ant okuliaro ir rėmelių nėra F ir B simbolių, tuomet tai yra žemesnis lygis, priskiriamas pilnai akių apsaugai.
Akių protektoriai nuo didelio greičio dalelių, jei dėvimi ant medicininių akinių, gali perduoti poveikį, taip sukurdami pavojų dėvėtojui.
Jei reikalinga apsauga nuo didelio greičio dalelių ir ekstremalių temperatūrų, tuomet pasirinktas akių protektorius turi būti pažymėtas 
raide T, po poveikį nurodančio simbolio, pavyzdžiui FT, BT ar AT. Jei po poveikio simbolio raidės T nėra, akių protektorių nuo greitai 
lekiančių dalelių galima naudoti tik kambario temperatūroje.- 
ADF turi būti naudojamas tik su tinkamu okuliaru.
II. PRODUKTO SAVYBĖS
1. Išorės jautrumo mygtukas  suteikia  patogumo dirbant.
2. Šalmas naudoja aukšto našumo saulės elementą ir turi 2 įmontuotas 3V ličio atsargines baterijas. Baterijos yra naujos kartos ir jų keisti 
nereikia. Normaliomis suvirinimo sąlygomis baterijos tarnauja daugiau nei 5000 valandų.
3. Tamsinimą (DIN) nuo DIN9 iki DIN13 galima reguliuoti sukiojant tamsinimo mygtuką (shade variable).
4. Produktas pilnai atitinka DIN, ISO, EN379 saugumo standartus taip pat ANSI Z87.1-2003 standartą.
Aukšto našumo UV/IR atomatinio tamsėjimo filtrai suteikia pilną akių ir veido apsaugą nuo UV/IR radiacijos viso suvirinimo proceso metu, 
net ir lengvo būvio. UV/IR apsaugos lygis visada atitinka Shade 13 (DIN). Tai suteikia suvirintojams patogumo dirbant.
6. Dideli langelio išmatavimai geresniam panoraminiam vaizdui.

III. TECHNINĖ INFORMACIJA

KODAS PW65F
Matomumo plotas (mm) 91x42
Kasetės dydis (mm) 110×90×9
Šviesus būvis DIN.4
Tamsus būvis Kintantis šešėlis DIN.9-13
Nuo tamsaus į šviesų būvį (s) 0.3~0.4s
Reakcijos laikas (s) 1/25000s
Tamsėjimo kontrolė Išorinis kintantis
Jautrumo kontrolė Žemas — aukštas reguliuojama (Step-less)
Išjungta/Įjungta Pilnai automatinis
Pakrovimas Saulės elementas & ličio baterijos
UV/IR apsauga DIN13
Iškrovos sensorius 2
Žemo stiprumo TIG 10amp
Nestiprus signalas NO
ADF patikra NO
Darbo temp. -50C~+550C
Laikymo temp. -200C~+700C
Svoris 500
Matavimas (mm) 330×230×230
Pritaikymas MIG; MAG/CO2; SMAW; Pjovimas oro karbonu; TIG ; PLASMOS iškrovos suvirinimas/

Pjovimas/poliravimas/tinkama 5A žemai srovei

IV. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
1.0 PASIRUOŠKITE SUVIRINIMUI
1.1 Patikrinkite ar nuimta vidinė ir išorinė apsauginė linzių plėvelė.
1.2 Jei ilgai nesinaudojote, pasitikrinkite bateriją.
1.3 Jei ilgai nesinaudojote, patikrinkite ar veikia displėjus.
1.4 Jei ilgai nesinaudojote, patikrinkite ar veikia saulės elementas, ar nepažeista, nesuspausta ar neapdulkėjusi vidinė ir išorinė linzių plėvelė. Ypač 
atkreipkite dėmesį, kad nebūtų apdulkėję sensoriai. Jei apdulkėję, nuvalykite dulkes.
1.5 Patikrinkite visas dalis ir atkreipkite dėmesį, kad jos nebūtų sugadintos. Jei yra bet koks įbrėžimas, įlinkimas ar nelygus paviršius, dalys turi būti 
nedelsiant pakeistos (atsarginės dalys išorinėm linzėm PW66, jei pažeisti kiti komponentai - visas šalmas PW65 turi būti pakeistas.
1.6 Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite optines savybes ir jautrumą šviesai.
1.7 Pasirinkite tinkamą užtamsinimo numerį pasukdami mygtuką.
1.8 Naudokite kaukę, ir pasirinkę tinkamą diržo tamprumą atitinkant jūsų galvą, paspauskite užpakalinėje dalyje esantį mygtuką. Akys turi būti ties 
langelio viduriu.  
2. TAMSAUS ŠEŠELIO NUMERIO PASIRINKIMAS
2.1 Šešėlio tamsumo numeris gali būti parenkamas rankiniu būdu tarp DIN 9-13. Sukite šešėlio mygtuką iki reikiamo šešėlio parinkimo.
2.2 Sukite šešėlio mygtuką, kol sureguliuosite linzių šešėlį tamsioje būklėje. Parinkite tinkamą šešėlį suvirinimo procesui.
3. NUSTATYKITE JAUTRUMĄ
JAUTRUMAS nustatomas atsižvelgiant į suvirinimo procesą ir aplinkos apšvietimą naudojant jautrumo mygtuką.
3.1 Pasirinkite minimum: Tinka aukšto stiprumo srovės suvirinimui ar esant labai šviesiai aplinkai (pvz. Šalia dirbantys kiti suvirintojai).
3.2 Pasirinkite maksimumą：Tinka žemo stiprumo suvirinimo srovei, esant prastam apšvietimui (pvz. Suvirinant vamzdžius, kur iškrovos iš 
dalies nesimato) ir ten, kur suvirinimo iškrova yra pastovi (pvz. TIG suvirinimas).
3.3 Pasirinkite medium：tinka įvairiems suvirinimo būdams, tiek viduje, tiek lauke.

4. PO AUKŠČIAU APRAŠYTŲ NUSTATYMŲ, PRADĖKITE SUVIRINIMO DARBĄ.

4.1 Informacija apie šėšėlius skirtingoms aplinkoms

Srovės 
intensyvu-

mas
(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 
sunkiems 
metalams

10 11 12 13 14

MIG 
lengviems 
metalams

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

KOMENTARAI:
“Sunkieji metalai” reiškia plieną, lydytą plieną, varį, jo lydinius, ir pan.
Aukštesni ar žemesni šešėlių numeriai naudojami atsižvelgiant į sąlygas
Tušti tarpai reiškia, kad nenaudojama atitinkamai paskirčiai.

V. PRIEŽIŪRA
1. Nuvalykite ir dezinfekuokite filtrą ir apsaugines plokštes su linzėms valyti skirta servetėle ar minkšta šluoste, naudodami stiklo 
valymo priemonę. 
2. Suvirinimo korpusą ir galvos juostą valykite su neutralia valymo priemone.
3. Reguliariai keiskite išorines ir vidines apsaugines plokšteles.
4. Nemerkite linzių į vandenį ir jokį kitokį skystį. Niekada nenaudokite gramdiklių, tirpiklių ir valiklių aliejiniu pagrindu.
5. Nenuimkite automatiškai tamsėjančių filtrų nuo šalmo, jo neatidarinėkite.
6. Tinkamumas naudoti: jei teisingai laikoma, galima saugoti 3 metus nuo pagaminimo datos.

VI. GEDIMO ATPAŽINIMAS
1 PRIEŠ NAUDODAMI TAMSĖJANTĮ FILTRĄ, PATIKRINKITE 
 Įsitikinkite, kad ADF veikia tamsėjančiai paveikdami filtrą intensyvia šviesa (tiesioginė saulė ar suvirinimo kibirkštys)

2 AUTOMATIŠKAI TAMSĖJANTYS FILTRAI NETAMSĖJA AR MIRGA
  Patikrinkite linzių dangtelius, kad nebūtų nešvarumų ar užtiškusių dėmių, galinčių blokuoti arc sensorių.  
 Jei sensoriai yra nešvarūs, nuvalykite juos minkšta šluoste be pūkelių.
 Patikrinkite jautrumo nustatymo rekomendacijas ir jei galima, padidinkite jautrumą.
 Didinant linzių lėtėjimą iki 0,1-0,3 sekundės, galima sumažinti mirgėjimą.
 Patikrinkite baterijas ir įsitikinkite, kad jos yra geros būklės ir teisingai įstatytos. 
 Jei baterijų vieta ir filtro kontaktinis paviršius yra purvini ar oksiduoti, nuvalykite juos.
 Nustatykite šalmą ant WELD ir/ar tinkamo tamsėjimo nuo 5-13.

3 LINZĖS IŠLIEKA TAMSIOS PO ELEKTROS SROVĖS IŠKROVOS AR JOS IŠLIEKA TAMSIOS KAI NĖRA IŠKROVOS
 Jautrumo reguliavimo nustatymai. Esant intensyvios šviesos sąlygomis gali tekti sumažinti supančios aplinkos šviesos lygį. 
 
4. PRASTAS MATYMAS 
 Jei dengiančios linzės ir filtro kasetė yra purvini ar pažeisti, nuvalykite nešvarumus, o pažeistus komponentus pakeiskite   
 naujais. 
  Įsitikinkite, kad aplinkos apšvietimas nėra per mažas.
 Įsitikinkite, kad tamsinimo lygio skaičius yra teisingas, jei ne -nustatykite atitinkamai.

5 NEREGULIARUS TAMSINIMAS
 Nelygiai nustatyta galvos juosta, todėl atstumas tarp akių ir linzių yra skirtingas nuo kairės ir dešinės pusės.
 Nustatykite tinkamai.
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7VIII. PW65 BIZWELD PLUS SUVIRINTOJO ŠALMAS : SURINKIMAS

1.Suvirintojo Veido Apsauga/Šalmas (kodas: PW65H)

2. Šalmas

3. Šalmo kampinio tvirtinimo ratukai

4. ADF (automatiškai tamsėjantis filtras) kodas PW65F

5. Išorinės apsauginės linzės (kodas: PW66)

6. Pritvirtinta lentelė

7. Šalmo mygtukas

LTAUTOMATIŠKAI TAMSĖJANTIS SUVIRINTOJO ŠALMAS

GAMINTOJO ADRESAS   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Sertifikuojanti įstaiga, išduodanti EC sertifikatą, jos pavadinimas ir adresas:
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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