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VIII. PW65 BIZWELD PLUS SVEISEHJELM: MONTERINGSTEGNING
1. Ansiktsskjerm/hjelm for sveising (kode: PW65H)
2. Hodeplagg
3. Justeringsknottene for hodeplaggets vinkel
4. ADF (automatisk blendingsfilter) Kode PW65F
5. Utvendig beskyttende linse (kode: PW66)
6. Fast plate
7. Hodeplaggets knott

NOAUTOMATISK NEDBLENDENDE SVEISEHJELM

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

Navn og adresse til kontrollorganet som utstedte EC-sertifikatet:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, 
kontrollorgannummer 0196

BRUKSANVISNING
Se produktets etikett for detaljert informasjon om tilsvarende standarder. Bare standarder og ikoner som vises både på produktet og 
brukerinformasjonen nedenfor, gjelder. Alle disse produktene oppfyller kravene i forordning (EU 2016/425).
Last ned konformitetserklæring på: www.portwest.com/declarations

LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK
I. BESKRIVELSE
Automatisk nedblendende sveisehjelmer er designet til å beskytte øynene og ansiktet fra gnister, sprut og skadelig stråling under vanlige 
sveiseforhold. De automatisk blendingsfiltre automatisk endrer fra en mørk til en lys tilstand når sveisebuen forsvinner.
PW65 Bizweld Plus sveisehjelm består av følgende:
– Ansiktsskjerm/hjelm for sveising (kode: PW65H) – godkjent iht. EN 175: 1997
– Automatisk blendingsfilter (kode: PW65F) – godkjent iht. EN 379: 2009
– Utvendig beskyttende linse (kode: PW66) – godkjent iht. EN 166: 2001

Risikovudering advarsel:
1. Automatisk nedblendende sveisehjelm PW65 beskytetr ikke mot kraftige støtskader som ødelagte hjuldeler elelr slipeskiver, 
eksplosjoner eller korrosjon væsker. Maskinvakt elelr øyebeskyttelse må brukes når disse farer er tilstede
2. Sveisefilter er designet for arc-sveising. Passer til prosesser som MIG, MAG, TIG, SMAW, Plasma og Carbon Arc
3. Produktets materiale vil eldes over tid - hvis du ser slike tegn bør produktet byttes.
4. Plasser aldri hjelm eller filter på varmt underlag
5. Hvis hjelmen ikke mørkner ved en eventuell arc kontakt din forhandler. 
6. Hold overflaten ren til enhver tid - bruk ikke sterke vaskemidler. Hold sensorer og solceller rene ved å benytte en ren klut som ikke loer.
7. Materialer som kommer i kontakt med brukerens hud kan forårsake allergiske reaksjoner.
8. Dette produktet kan ikke benyttes for over-hodet sveising. Flytende metall kan gå gjennom filtre hvis dette gjøres.
9. Hvis filter eller hjelmen er ødelagt må bruk avsluttes umiddelbart.
10. Produktet har visse varme- og flammehemmende egenskaper men kan brenne elelr smelte ved høye temperaturer. Bruk og oppevar 
for å unngå risiko.
11. Bruk som ikke gjøres korrekt kan skade bruker og forårsake sykdom.
12. Vennligst inspiser filter før hver bruk - hvis produktet ikke møter standardene må bruk avsluttes umiddelbart.
13. Ikke bruk i sterk sol
14. Sjekk øyebeskyttelse før hver bruk.
15. Ved bruk av øyebeskyttelse sjekk at brillene har nødvendig beskyttelse, ved usikkerhet kontakt HMS ansvarlig.
16. Ved bruk av produkter mot sprut sjekk med HMS-ansvarlig at produktet har nødvendig beskyttelse.
17. Ved bruk av produkter mot større partikler som støv og annet må utstyret ha tilstrekkelig beskyttelse for å unngå skade.
18. Bruk av skadede produkter kan forårsake skade eller sykdom på bruker.
19. Øyebeskyttelse må kun benyttes for oppgaver beskrevet i instruksjonen. Alt annet kna forårsake skader.
Auto nedblendingsfilter skal alltid benyttes med orginalt inner og ytterlinse
21. Produsenten er ikke ansvarlig for noen feil ved endring av filter eller bruk av komponenter som ikke er orginale.

MARKERINGER PÅ ANSIKTSSKJERM/HJELM FOR SVEISING (KODE: PW65H) – IHT. EN 175: 1997
PW EN 175 F CE  PW = produsentidentifikasjon  EN 175= Test standard
F = beskyttelses mot partikler i høy hastighet 45 m/s CE: CE-merking

MARKERINGER PÅ DET AUTOMATISKE BLENDINGSFILTERET (KODE: PW65F) – IHT. EN 379: 2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = lys tilstand  9–13 = mørke tilstander (justerbar) PW = produsentidentifikasjon  1 = optisk klasse, 1 = 
lysdiffusjon klasse, 1 = homogenitet klasse, 2 = vinkel avhengighet klasse 379 = test standard CE: CE-merking

MARKERINGER PÅ DEN UTVENDIGE BESKYTTENDE LINSEN (KODE: PW66) – IHT. EN 166: 2001
PW 1 S CE PW = produsentidentifikasjon 1 = optisk klasse S = økt robusthet/styrke CE: CE-merking

ADVARSLER:
- – Hvis symbolene F og B ikke er til stede både på okularet og rammen, skal det laveste beskyttelsesnivået tildeles hele øyevernet.
– Øyevern mot partikler i høy hastighet som brukes over standard optiske briller kan overføre slag, og dermed utgjøre en fare for 
brukeren.
Hvis vern mot partikler i høy hastighet og ved ekstreme temperaturer er påkrevd, skal den valgte vernebrillen være merket med bok-
staven T rett etter bokstaven for slag, for eksempel FT, BT eller AT. Hvis bokstaven for slag ikke etterfølges av bokstaven T skal vernebrillen 
bare brukes mot partikler i høyhastighet ved romtemperatur.- 
– ADF skal bare brukes sammen med en egent bak-linse.

II. PRODUKTEGENSKAPER
1. Utvendig justeringsknott for lysfølsomhet gjør betjening for brukere lettere under bruk.
2. Hjelmen bruker høy-ytelses solceller som strømforsyning og har to innebygde 3 V litium-batterier som reservestrøm. Batterilevetiden 
er økt til en ny og høyere grense, og bytte av batteri er ikke nødvendig. Under normale sveisebetingelser, kan batteriet oppnå en levetid 
på mer enn 5000 timer.
3. Justerbar mørkhetsgrad av skjermen (DIN) fra 9–13 DIN er tilgjengelig ved å vri på den utvendige knotten (justerbar mørkhetsgrad)
4. Produktet er i full overensstemmelse med tilhørende DIN, ISO, EN379 sikkerhetsstandarder og ANSI Z87.1-2003 standarder.
5. Ultra-høy ytelse av UV/IR-autoblendingsfiltre gir brukernes øyner og ansikt full beskyttelse mot UV/IR-stråling under hele 
sveiseprosessen, selv i lys tilstand. UV/IR-beskyttelsesnivået er alltid på skyggegrad 13 (DIN). Det gjør at sveisere er mer komfortabel 
under sveisearbeidet.
6. Stor vindusdimensjon for panoramisk utsyn.

III. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

KODE PW65F
Siktareal (mm) 91 x 42
Patronstørrelse (mm) 110 × 90 × 9
Lys tilstand DIN 4
Mørk tilstand Variabel mørkhetsgrad DIN 9–13
Mørk til lys (s) 0,3 ~ 0,4 s
Responstid 1/25000 s
Kontroll av skyggegrad Ekstern justerbar
Kontroll av følsomhet Lav – høy justerbar (trinnløs)
Strøm på/av Helautomatisk
Strømforsyning Solcelle og litium-batteri
UV/IR-beskyttelse DIN 13
Buesensor 2
Lavstrøms TIG 10 ampere
Lavt volum alarm NEI
ADF selvtest NEI
Betjeningstemp. -5 °C ~ 55 °C
Lagringstemp. -20 °C ~ 70 °C
Vekt (g) 500
Dimensjoner (mm) 330 x 230 x 230
Bruksområder MIG; MAG/CO2; SMAW; Luft karbon skjæring; TIG; PLASMA buesveising/skjæring/

polering/også egnet til 5 ampere svakstrøm

IV. BRUKSANVISNING
1.0 FORBEREDE SVEISING
1.1 Kontroller om linsens beskyttelsesfolie på inn- og utsiden har blitt fjernet.
1.2 Hvis hjelmen ikke skal brukes over lengre tid, kontroller om batteriet har tilstrekkelig ladning for bruk.
1.3 Hvis hjelmen ikke skal brukes over lengre tid, kontroller om displayet fungerer før du tar den i bruk.
1.4 Hvis hjelmen ikke skal brukes over lengre tid, kontroller om solcellene og den beskyttende folien på inn- og utsiden av linsen har blitt skadet, 
trykket inn eller blokkert av støv. Vær spesielt obs. på om sensorene er blokkert av støv. For å sikre vanlig bruksmåte, tørk av støvet før sveising.
1.5 Inspiser alle driftsdeler før bruk for å være sikker på at de ikke er skadet. Alle deler med riper, sprekker eller rust må umiddelbart skiftes før bruk 
(reservedeler tilgjengelig for utvendig linse PW66) – hvis andre komponenten har skader, må hele sveisehjelmen PW65 erstattes med ny hjelm.
1.6 Kontroller for optiske egenskaper og lysfølsomhet for hver bruk.
1.7 Velg egnet mørkhetsgradnummer før bruk ved å vri knotten og forsikre deg om at formørkelsesnummeret er riktig innstilt.
1.8 Bruk en maske og trykk på knotten bak på hjelmen for å justere tilstramming av remmen til hodet ditt. Øynene til brukeren skal være i midten 
av vinduet. 
 
2. VELGE MØRKHETSGRADNUMMER
2.1 Mørkhetsgradnummeret kan manuelt stilles inn til mellom 9–13 DIN. Velg mørhetsgradnummeret ved å vri knotten til pilen peker 
på den påkrevde innstillingen.
2.2 Bruk mørkhetsgradknotten til å justere linsens mørkhet til en mørk tilstand. Velg riktig mørkhetsinnstillinger basert på 
sveiseprosessen din.

3. JUSTER FØLSOMHETEN
FØLSOMHETEN velges iht. sveisesprosessen og omgivelseslyset, og stilles inn med følsomhetsknotten.
3.1 Velge minimum: Egnet til høy-ampere sveising eller sveising i et miljø med sterk lys (f.eks. Det er forstyrrende lys fra andre sveisere 
i nærheten).
3.2 Velge maksimum: Egnet til lavstrømssveising, brukt i forhold med dårlig belysning (f.eks. rørsveising hvor deler av buen er usynlig) og 
hvor sveisebuen blir stabil (f.eks. TIG-sveising).
3.3 Velge middels. Egnet til de fleste sveisejobber innen- og utendørs.

4. NÅR INNSTILLINGEN OVENFOR ER UTFØRT KAN DU BEGYNNE OG FORTSETTE SVEISEARBEIDET

4.1 Veiledning til nødvendig mørkhetsgrad etter bruksområde

Spenning
(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

SMAV 10 11 12 13 14

MIG på 
tungmetall

10 11 12 13 14

MIG på 
lettmetall

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:
Uttrykket «tunge metaller» omfatter stål, stållegeringer, kobber og kobberlegeringer etc.
Mørketsgrader like over eller like under kan brukes avhengig av bruksforholdene;
De tomme feltene tilsvarer bruksområder som ikke vanligvis brukes for tilsvarende bruk.

V. VEDLIKEHOLD
1. Filteret og verneplatene rengjøres og desinfiseres med en linseklut eller en ren myk klut med dertil egnet vaskemiddel for glass. 
2. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel til rengjøring av sveisehjelmen og hoderemmen.
3. De inn- og utvendige verneplatene må byttes ut med jevne mellomrom.
4. Ikke nedsenk linsen i vann eller andre væsker. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, løsemidler eller oljebaserte rengjøringsmidler.
5. Ikke fjern det automatiske blendingsfilteret fra hjelmen. Forsøk aldri å åpne det automatiske blendingsfilteret.
6. Foreldelsesperiode: Hvis dette produktet lagres og vedlikeholdes riktig skal det ha en holdbarhet på 3 år fra produksjonsdato.

VI. FEILSØKING
1 SJEKK FØR BRUK AV FILTER 
 At ADF virker - sjekk at det mørkner ved sterk sol eller sveiseflamme.

2 FILTER BLIR IKKE MØRKE
  Sjekk linsen eller sensor for skitt og smuss  
 Hvis sensorer er skitne, vask med myk klut.
 Sjekke følsomhet innstillinger og øk denne hvis mulig
 Ved å øke forsinkelse 0,1-0,3 sekunder kan linsken også blinke
 Sjekk batterier 
 Hvis batterier er skitne må de vaskes
 Sett hjelmen on WELD og/eller skygge 5-13

3 LINSEN BLIR MØRK OGSÅ ETTER SVEISINGEN ER OVER
 Finjuster følsomheten. I ekstreme lysforhold kan det være nødvendig å justere bakgrunnslys. 
 
4. DÅRLIG SIKT 
 Hvis linsen er skitten eller ødelagt må disse renses eller byttes. 
  Påse at bakgrunnslys ikke er for lavt.
 Påse at skyggenummer er rett

5 IRREGULÆR MØRKING
 Hodebånd er ikke jevnt så avstand mellom øyne og linse er ikke identisk på høyre og venstre side.
 Juster skikkelig

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