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VIII. PW65 BIZWELD PLUS svetshjälm : montering BILD
1.Welder visir / hjälm (kod: PW65H)
2. Huvudbonader
3. Huvudbonader vinkel justeringshjul
4. ADF (automatisk mörknande filter) Kod PW65F
5. Yttre skyddande lins (kod: PW66)
6. Fast platta
7. Huvudbonader knopp

SEAUTO SVETSHJÄLM
ANVÄNDAR INFORMATION
Se produktens etikett för detaljerad information om motsvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och 
användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU 2016/425).
Ladda ner försäkran om överensstämmelse @ www.portwest.com/declarations

Läs denna bruksanvisning INNAN DU ANVÄNDER
I. BESKRIVNING
Automatiska svets Hjälmar är utformade för att skydda ögonen och ansikte från gnista, stänka och skadlig strålning under normala 
svetsförhållanden. Auto-mörknande filter ändras automatiskt från mörkt till ljust tillstånd vid svetsning båge försvinner.
PW65 Bizweld Plus Svetshjälm består enligt följande:
- Svetsare visir / hjälm (kod: PW65H) - certifierade enligt EN 175: 1997
- Auto-mörknande filter (kod: PW65F) - certifierat enligt EN 379: 2009
- Yttre skyddande lins (kod PW66) - certifierat enligt EN 166: 2001

Riskbedömning VARNINGAR:
1. Auto-darkening Welding Helmet PW65 does not protect against severe impact hazards, such as fractured grinding wheels or abrasive 
discs, explosive devices or corrosive liquids. Machine guards or eye splash protection must be used when these hazards are present
2. De automatiskt mörkande svetsfiltret är konstruerade för bågsvetsning eller skärning. Enheten är lämplig för alla bågsvetsprocesser 
som MIG, MAG, TIG, SMAW, Plasma Arc och Carbon Arc.
3. Detta produktmaterial kommer att bli åldrande över tiden, som skador på skador, kommer denna produkt inte att kunna få ett effektivt 
skydd efter att situationen uppstod, användarna bör omedelbart sluta använda det.
4. Placera aldrig hjälmen och det självförstärkande filtret på en varm yta.
5. Om denna hjälm inte blir mörkare när du slår en båge, sluta svetsa omedelbart och kontakta din handledare eller din återförsäljare.
6. Rengör filterytorna regelbundet; Använd inte starka rengöringslösningar. Håll alltid sensorer och solceller fri från dammet och rengör 
det med en ren, luddfri vävnad / trasa
7. Material som kan komma i kontakt med bärarens hud kan orsaka allergiska reaktioner mot mottagliga individer.
8. Denna produkt kan inte användas för svetsning över huvudet eller titta på skärsvetsning. Om denna produkt används för svetsning över 
huvudet eller kollapsning, kan smältmetallfallet brinna genom filter och skada och svetsare.
9. Om filtret eller hjälmen är trasig måste användarna sluta använda genast. Splash slagg kan skada filterets yta och användarens hud 
eller till och med allvarligare olyckor.
10. Denna produkt har viss värmebeständig och flamskyddsmedel, men i händelse av öppen låga eller tillgång till högtemperaturobjekt 
kan masken brinna eller smälta. Var god lagra och använd för att minska sådana risker.
11. Non-standard operation may cause damage to the user’s body and even cause all kind of diseases.
12. Vänligen inspektera filtret före varje användning, när funktionen visas och utseendet inte är kvalificerat, vänligen sluta använda 
det omedelbart.
13. Placera inte denna produkt under sol exponering.
14. Överstiger livslängden (otillräckligt skydd); Kontrollera ögonskyddet före varje användning, för skador och livslängd.
15. Använda ett ögonskydd utan att filtrera mot optisk strålning (skada på ögonen); Kontrollera före varje användning att ögonskyddet 
har det nödvändiga skalans talet, om du är i tvivel, kontakta vård- och säkerhetsrepresentanten, annars kan skyddet inte garanteras.
16. Användning av produkten mot stänk (otillräckligt skydd); Kontrollera alltid att du får det korrekta skyddet, om du är i tvivel, kontakta 
vård- och säkerhetsrepresentanten.
17. Användning av produkten mot stora dammpartiklar (skada, olycka); Ögonskyddsanordningen får endast användas för det arbete som 
beskrivs i bruksanvisningen. Eventuell avvikelse från anvisningarna kan orsaka skador eller olyckor.
18. Användning av skadade produkter (otillräckligt skydd); Kontrollera ögonskyddet före varje användning, för skador och livslängd
19. Felaktig användning av ögonskyddet (skada, olycka); Ögonskyddsanordningen får endast användas för det arbete som beskrivs i 
bruksanvisningen. Eventuell avvikelse från anvisningarna kan orsaka skador eller olyckor.
20. Det automatiskt mörkande svetsfiltret ska alltid användas med originella inner- och ytterlinser.
21. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella fel på grund av ändringar av svetsfiltret eller användningen av komponentdelar som skiljer 
sig från originaldelar.

MÄRKNING för svetsare visir / HELMET (KOD: PW65H) - ENLIGT EN 175: 1997
PW SV 175 F CE  PW = Tillverkare identifiering  EN 175 = Testing standard
F= Protection against high-speed particles 45m/s CE: CE marking
MÄRKNING AV AUTO-mörkn FILTER (KOD: PW65F) enligt EN 379: 2009
4 / 9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = Svag state  9-13 = Mörka stater (justerbar) PW = Tillverkare identifiering  1 = optisk klass 1 = 
ljusspridning klass 1 = homogenitet klass 2 = vinkelberoende klass 379 = Testing standard CE: CE marking
MÄRKNING AV YTTRE skyddsgLAS (KOD PW66) - Enligt förfrågnings EN 166: 2001
PW 1 S CE PW = Tillverkare identifiering 1 = Optisk klass S = Ökad robusthet CE: CE-märkning
VARNINGAR:
- - Om symbolerna F och B inte är gemensamt för både okulära och ramen så är det den lägre nivå, vilken ska tilldelad för hela ögon-
skydd. varnar för att om symbolerna F och B inte är gemensamt för både okulära och ramen så är det den lägre nivå, vilken ska
- Ögonskydd mot höghastighetspartiklar bärs över vanliga ögon glasögon kan överföra effekt, vilket skapar en fara för användaren.
- Om skydd mot höghastighetspartiklar vid extrema temperatur krävs då den valda ögonskydd skall märkas med bokstaven T omedelbart 
efter inverkan brev, dvs FT, BT eller AT. Om effekten brevet inte följs av bokstaven T då ögonskyddet endast skall användas m- 
ADF ska endast användas tillsammans med ett lämpligt bakre öga
II. PRODUKTFUNKTIONER
1. Utanför känslighet byta ratten kan göra företagen känner sig mer bekväm under drift.
2. Hjälmen använder högpresterande solcell som strömförsörjning och har två inbyggda 3V litiumbatterier som power back-up. Batteriets 
livslängd höjs till en ny gräns och ingen förändring av batteriet krävs. Under normala svetsförhållanden, livslängden hos batteriet kunde 
mer än 5000 timmar.
3. Variabel skugga (DIN) kontroll från DIN9 till DIN13 finns samtidigt som du vrider skuggan ratten (skugga variabel).
4. Produkten är i full överensstämmelse med tillhörande DIN, ISO, EN379 säkerhetsstandarder och ANSI Z87.1-2003 standarder.
5. Den extremt höga prestanda UV / IR Auto-mörknande filter ger ett fullgott skydd för användarens ögon och ansikte mot UV / 
IR-strålning under hela svetsprocessen, även i ljuset tillstånd. UV / IR-skyddsnivån upp till Shade13 (DIN) vid alla tidpunkter. Det gör 
svetsare trivs i svetsarbete.
6. Stora fönster dimension för enklare panoramavy.

III. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

KODA PW65F
Visningsområde (mm) 91x42
Patronstorlek (mm) 110 × 90 × 9
ljus State DIN.4
mörkt tillstånd Variabel Shade DIN.9-13
Mörkt till ljust (s) 0,3 ~ 0.4s
Respons tid 1 / 25000s
Shade Kontroll extern Variabel
känslighets~~POS=TRUNC Låg - Hög justerbar (Steglös)
Ström på / av Helautomatisk
strömförsörjning Solcell och litiumbatteri
UV / IR skydd DIN13
Arc Sensor 2
Låg Strömstyrka TIG 10amp
Låg volym Alarm NEJ
ADF Själv check NEJ
Drift Tep. -5 0C ~ + 55  0C
Lagra Tep. -20  0C ~ + 70  0C
Vikt (g) 500
Mätning (mm) 330 × 230 × 230
Användningsområde område~~POS=-
HEADCOMP

MIG; MAG / CO2; SMAW; Luft Carbon Cutting; TIG; Plasmabågsvetsning / Kapning / 
polish / också lämplig för 5A låg ström

IV. BRUKSANVISNINGEN

1,0 FÖRBERED SVETSNING
1,1 Kontrollera om insidan och utsidan skyddsfilm av linsen har tagits bort.
1,2 Vid långtids icke-användning, se till att batteriet har ström före användning.
1,3 Vid långvarig icke-användning, kontrollera om displayen fungerar före användning.
1,4 Vid långtids icke-användning, kontrollera om solceller och insidan / utanför skyddsfilm av linser har skadats, deprimerad, eller blockeras av 
damm. Var särskilt uppmärksam på om sensorerna har blockerats av damm. För att säkerställa normal användning av processen, vänligen torka bort 
dammet innan svetsning.
1,5 Inspektera alla drift delar innan du använder för att se till att de inte är skadade. Alla repad, sprucken, eller urkärnade delar bör bytas ut omedel-
bart före användning (reservdelar tillgängliga för yttre lins PW66 - om annan komponent är skadade, behöver hela svetshjälmen PW65 bytas ut.
1,6 Kontrollera optiska egenskaper och ljuskänslighet före varje användning.
1,7 Välj lämplig skugga innan du använder genom att vrida av skuggan ratten och se till att skuggan numret är rätt inställning.
1,8 Använd en mask och tryck på ryggen för att justera åtdragningen av bandet för att passa ditt eget huvud, bör bärarens ögon placeras i den centrala 
positionen av visningsfönstret.  
2. MÖRK NYANS ANTAL VAL
2.1 skugga Numret kan ställas in manuellt mellan DIN 9-13. Välj en nyans nummer genom att vrida skugga ratten tills pilen pekar på 
önskad inställning.
2,2 Använd skuggan ratten för att justera linsen skugga i mörkt tillstånd. Välj rätt nyans kontroll inställning baserad på svetsprocessen.
3. JUSTERA KÄNSLIGHET
KÄNSLIGHET väljs enligt svetsprocess och miljö ljus, via känsligheten ratten.
3,1 Välj minimum: Lämplig för hög strömstyrka svetsning eller svetsning i starkt omgivningsljus (t.ex. Det finns störande ljus från närhet 
med andra svetsare).
3,2 Välj max: Lämplig för låg strömstyrka svetsning, med hjälp av i dåliga ljusförhållanden (t ex rörsvetsning där en del av bågen skyms 
från vy) och där svetsbågen blir stabil (eg.TIG svetsning).
3,3 Välj medium: Passar de flesta typer av svetsning inomhus och utomhus.

4. EFTER OVANSTÅENDE INSTÄLLNINGAR, BÖRJA OCH FORTSÄTTA SVETSARBETET.

4,1 Shade Vägledning per Användningsområde

ströminten-
sitet

(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 på 
tungmet-

aller

10 11 12 13 14

MIG på 
lättmet-

aller

9 10 11 12 13 14

TIG, GTAW 10 11 12 13 14

MAG / CO2 10 11 12 13 14

FICK SYN PÅ 11 12 13

PAC 8 9 10 11 12 13 14

KOMMENTARER:
Uttrycket “tungmetaller” inkluderar stål, legerat stål, koppar och dess legeringar, etc.
Omedelbart överlägsna eller underlägsna skugga nummer kan användas beroende på användningsförhållandena;
De tomma fälten motsvarar intervall användnings som normalt inte används för motsvarande programtypen.

V. UNDERHÅLL
1. Rengör och desinficera filtrera och skyddsplåtar av en lins vävnad eller en ren mjuk trasa med ordentlig glas rengöringsmedel. 
2. Använd ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra svets skal och pannband.
3. Byt yttre och inre skyddsplattor med jämna mellanrum.
4. Doppa inte linsen i vatten eller annan vätska. Använd aldrig slipmedel, lösningsmedel eller oljebaserade rengöringsmedel.
5. Ta inte bort den automatiska mörknande filter från hjälmen. Försök aldrig att öppna den automatiska mörknande filter.
6. Inkuransreserv period: detta objekt, om korrigerat lagras och underhållas det ska ha en hållbarhet på 3 år från tillverkningsdatum.

VI. FEL ERKÄNNANDE

1 KONTROLLER FÖRE ATT ANVÄNDA AUTOMARKERINGSFILTEREN 
 Om den automatiska dokumentmataren fungerar kan den kontrolleras verifieras, den mörknar vid exponering för starkt ljus 
(direktsol eller svetsflits)

2 AUTO DARKENING FILTER BLIR VARKEN MÖRKARE ELLER LJUSARE
  Gå igenom Linsen så att smuts skräp som kan emot verka skyddet emot Ljus  
 - Om sensorerna är smutsiga, rengör dem med en mjuk luddfri trasa.
 Kontrollera inställningarna för känslighetsinställningar och öka känsligheten är möjlig
 - Ökad linsfördröjning 0,1-0,3 sekunder kan också minska flimmer
 Kontrollera batterierna och se till att de är i bra skick och korrekt installerade. 
 Rengör dem om batterierna och filterets kontaktyta är smutsiga eller oxiderade.
 Ställ hjälm på svets och / eller rätt nyans från 5-13.

3 LINSEN FÖRBLIR MÖRK EFTER  ARC ÄR EXTINGUISHED ELLER LINSEN FÖRBLIR MÖRK, OM INGEN ARC ÄR BLIR DÄR
 Finjustera känslighetsinställningarna i små steg. Vid extrema ljusförhållanden kan det vara nödvändigt att minska omgivande  
 ljusnivåer 
 
4. ENKLA VERSIONEN 
 Om skyddsglaset och filterpatronen är smutsiga eller skadade, rengör de smutsiga komponenterna eller byt ut dem om de är  
 skadade. 
  Se till att omgivande ljus inte är för lågt.
 - Se till att skugganummeret är korrekt, justera enligt.

5 OREGULERANDE MÖRKNING
 Huvudbandet har ställts ojämnt, så avståndet mellan ögonen och linsen skiljer sig från vänster till höger sida
 Justera på Rättsätt

TILLVERKARE ADRESS   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Namn och adress till det anmälda organ som har problem EG-intyg:
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, 
Anmält organ 0196i EN 175: 1997

EN 379: 2009
EN 166: 2001
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