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KULLANICI BİLGİ FORMU
İlgili standartlar hakkında ayrıntılı bilgi için ürün etiketine bakın. Yalnızca aşağıdaki ürün ve kullanıcı bilgileri üzerinde bulunan standartlar ve 
simgeler geçerlidir. Tüm bu ürünler Yönetmelik (AB 2016/425) şartlarına uygundur.
Uygunluk bildirimini @ www.portwest.com/declarations adresinden indirin

KULLANMADAN ÖNCE BU AÇIKLAMALARI LÜTFEN OKUYUNUZ
1.AÇIKLAMALAR
Otomatik kararan kaynak başlığı kaynak esnasında ortaya çıkan kıvılcımlar ve zararlı radyasyondan sizleri korumak için dizayn edilmiştir. 
Otomatik kararan aparat kaynak yapımı durduğunda kendiliğinden normale döner.
PW65 BizweldPlus Kaynak Başlığı bileşenleri
*Kaynakçı başlığı/Baret kod: PW65H - EN175:1997 sertifikalı
* Otomatik kararan filtre kod:PW65F - EN379:2009 sertifikalı
* Dış koruyucu lens kod: PW66 - EN166:2001 sertifikalı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYARILAR:
1. Otomatik kararan Kaynak maskesi PW65, taşlama işleri   aşındırıcı diskler, patlayıcı cihazlar veya aşındırıcı sıvılar gibi ciddi çarpma 
tehlikelerine karşı koruma sağlamaz. Bu tehlikeler mevcut olduğunda makine koruyucuları veya göz  koruması kullanılmalıdır.
2. Otomatik kararan kaynak filtreleri ark kaynağı veya kesme uygulamaları için tasarlanmıştır. Ünite MIG, MAG, TIG, SMAW, Plazma Arkı ve 
Karbon Arkı gibi tüm ark kaynağı işlemleri için uygundur.
3. Bu ürün zamanla yıpranabilir, parçalar hasar görebilir.Bu durum ortaya çıktıktan sonra Ürün etkili bir koruma sağlayamayacaktır. 
Kullanıcılar hemen kullanmayı bırakmalıdır.
4. Kaskı ve otomatik kararan filtreyi sıcak bir yüzeye asla koymayın.
5. Kaynak esnasında kask kararmazsa, derhal kaynağı durdurun ve amirinize veya satıcınıza başvurun.
6. Filtrelerin yüzeylerini düzenli olarak temizleyin; Güçlü temizlik çözeltileri kullanmayın. Sensörleri ve güneş panellerini daima tozdan 
uzak tutun ve temiz, hav bırakmayan bez kullanarak temizleyin.
7. Kullanıcının cildine temas edebilecek malzemeler, hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
8. Bu ürün baş üstü pozisyon kaynağı veya kesme işlemi için kullanılamaz. Bu ürün baş üstü kaynak yapmak veya kesme işlemi yapmak 
için kullanılıyorsa, filtreler erimiş metal damlasından yanabilir ve kaynakçı yaralanabilir.
9. Filtre veya kask kırılırsa, kullanıcılar ürünü hemen kullanmayı bırakmalıdır. Sıçrayan cüruf filtrenin yüzeyine ve kullanıcının cildine 
ciddi  zarar verebilir.
10. Bu ürün ısıya dayanıklıdır ve alev geciktirici özelliği vardır, ama açık alev veya yüksek sıcaklık  durumunda, maskede yanık veya erime 
olabilir. Bu tür riskleri azaltmak için lütfen düzgün bir şekilde saklayın ve kullanın.
11. Standart dışı kullanım, kullanıcının vücuduna zarar verebilir ve hatta her türlü hastalığa neden olabilir.
12. Lütfen her kullanımdan önce filtreyi inceleyin, işlevini yitirmiş ve iyi görünmeyen filtreyi derhal kullanmayı bırakın.
13. Lütfen bu ürünü güneş ışığına maruz bırakmayın.
14. servis ömrünü aşılması (yetersiz koruma); hasar ve hizmet süresi için her kullanımdan önce göz koruyucusunu kontrol edin.
15. Optik radyasyona karşı filtrelemeden bir göz koruyucusunun kullanılması (gözlere zarar);Her kullanımdan önce, göz koruyucusunun 
sağlık ve güvenlik uzmanı ile  gerekli skala sayısına sahip olup olmadığını kontrol edin, aksi takdirde koruma garanti edilemez.
16. Ürünü su sıçramalarına karşı kullanma (yetersiz koruma); Şüphe duymanız halinde Sağlık ve güvenlik uzmanı ile , daima doğru 
korumanın sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin.
17. Ürünü büyük toz parçacıklarına karşı kullanma (yaralanma, kaza); Göz koruma cihazı sadece kullanım talimatlarında açıklanan 
çalışmalar için kullanılmalıdır. Talimatlar dışında kullanım  yaralanma veya kazalara neden olabilir.
18. Hasarlı ürünlerin kullanımı (yetersiz koruma); hasar ve kullanım ömrü için her kullanımdan önce göz koruyucusunu kontrol edin.
19. Göz koruyucuların yanlış kullanılması (yaralanma, kaza); Göz koruma cihazı sadece kullanım talimatlarında açıklanan çalışmalar için 
kullanılmalıdır. Talimatlar dışında kullanım yaralanma veya kazalara neden olabilir.
20. Otomatik kararan kaynak filtresi her zaman orijinal iç ve dış kapak lensleri ile kullanılmalıdır.
21. Üretici, kaynak filtresinde yapılan değişiklikler veya orijinal parçalardan farklı bileşen parçalarının kullanımı nedeniyle oluşacak  
herhangi bir arızadan sorumlu değildir.

KAYNAKÇI BAŞLIĞI/ BARET İŞARETLERİ (KOD:PW65H) EN 175:1997
PW EN 175 F CE  PW = Üretici Kimliği  EN 175= Testing standardı
F= Yüksek hızdaki parçalara karşı koruma 45m/s CE: CE işareti

OTOMATİK KARARAN FİLTRE KOD: PW65F EN 379:2009 STANDARDINA GÖRE İŞARETLERİ
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 =Işık durumu  9-13 =Kararma durumu (ayarlanabilir) PW=Üreticinin kimliği  1 = optik klas, 1 = Işık sınıfı 
difizyonu, 1 = Homojenite klas, 2 = Açı durumu sınıfı 379=Test standardı CE: CE işareti
DIŞ KORUYUCU LENS KOD PW66 - EN 166:2001’E GÖRE İŞARETLERİ
PW 1 S CE PW = Üretici Kimliği 1=Optik klas S=Arttırılmış dayanıklılık CE: CE işareti

UYARILAR:
- F ve B sembolleri lens ve çerçevede ortak değillerse düşük seviyede göz koruması sağlayan bir seviye olarak tanımlandığı anlaşılmak-
tadır. Uyarı F ve B sembolleri lens ve çerçevede ortak değillerse düşük seviyede göz koruması sağlayan bir seviye olarak tanımlandığı 
anlaşılmaktadır.
Yüksek hızdaki parçacıklara karşı koruma sağlayan gözlük normal gözlük üstünde kullanıldığında darbeyi içeri iletmesi olasıdır.
If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye-protector should be marked with 
the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector 
shall only be used against high speed particles at room temperature.- 
ADF dış koruması yalnızca uygun bir iç gözlük ile kullanılmalıdır
2.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
1.Dış hassasiyet kontrol düğmesi kullanıcıyı operasyon esnasında daha rahat hissetmesini sağlamaktadır.
2. Yüksek performans solar hücreli başlık 2 adet 3V lityum pil içermektedir. Pil ömrü yeni limitlerine yükseltilmiş olup değişim gerek-
tirmeyebilir. 5000 saaten fazla servis süresiyle kullanıma hazırdır.
3. Çeşitli kararma kontrolu DIN9 ve DIn13 arası mevcuttur.Bu kontrol düğmesi ile yönetilebilir.
4. Bu ürün bütünüyle DIN, ISO, EN379 ve ANSI Z87.1-2003 standartlarına uygun ve sertifikalıdır.
5. Ultra yüksek performanslı UV/IR otomatik kararan filtre kullanıcısının yüz ve gözlerini kaynak esnasında UV/IR radyasyon ışınlarına 
karşı korumaktadır. UV/IR koruması 13(DIN) seviyesine kadar arttırılabilir. Bu konforlu bir çalışmayı sağlamaktadır.
6.Geniş görüş açısı sunan panaromik görüntülü lense sahiptir

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD PW65F
Görüş alanı (mm) 91x42
Kartuş alanı (mm) 110×90×9
Işık durumu DIN.4
Kararma durumu Kararma dereceleri DIN.9-13
Aydınlanma süresi (s) 0.3~0.4s
Reaksiyon zamanı 1/25000s
Kararma kontrolü External Variable
Hassasiyet kontrolü Low — High Adjustable：Step-less：
Güç on/off Fully Automatic
Pil Solar Cell & Lithium Battery
UV/IR Koruması DIN13
Ark sensörü 2
Düşük amper TIG 10amp
Düşük volüm alarmı NO
ADF otomatik kontrol NO
Operating Tep. -50C~+550C
Storing Tep. -200C~+700C
Ağırlık (g) 500
Ölçüler (mm) 330×230×230
Uygulama alanı MIG; MAG/CO2; SMAW; Air Carbon Cutting; TIG ; PLASMA Arc Welding/Cutting/polish/

also suitable for 5A low current

IV. Uygulama talimatları
1.0 HAZIRLIK
1.1 İç ve dış lenslerde bulunan koruyucu filmlerin çıkarıldığına emin olunuz
1.2 Uzun süre kullanıma ara verildiyse pillerde yeterli enerji olduğundan emin olunuz
1.3 Uzun süre kullanıma ara verildiyse cihazın çalıştığından emin olunuz.
1.4 Uzun süre kullanım ara verildiyse ürünün çizilmediğini, arızalanmadığını, kırılmadığını ve parça değişikliğine uğramadığını kontrol ederek emin 
olunuz. Ayrıca sensörlerin tozla kaplanmadığını da dikkatle kontrol ediniz. Hafif nemli bir bezle silerek çalışmaya başlayınız.
1.5 Tüm parçaları inceleyin ve zarar görmediğinden emin olun. Arızalı parça varsa yedek parçaları ile değiştiriniz.Dış lens parça numarası PW66. Birden 
çok parça zarar gördüyse yenisi ile değiştiriniz. PW65 kod numarası
1.6 Optik özellikleri ve ışık hassasiyeti için her kullanımdan önce kontrol ediniz
1.7 Kullanmadan önce düğmeyi çevirerek ilgili kararma derece ayarını yaptığınızdan emin olun.
1.8 Başlığı kafanıza taktıktan sonra arkadaki düğmeyi kullanarak gerekli beden ayarını yapınız.Gözleriniz kararan lensin tam merkezine gelecek 
şekilde pozisyonlanmış olmalıdır. 
 
2. KOYULUK AYARININ SEÇILMESI
2.1 Koyuluk derecesi DIN 9-13 arasında manuel olarak düğme kullanılarak seçilebilir. Düğme uygun pozisyona geldiğinde ilgili numara 
geçerli olacaktır.
2.2 Lenin ayarını yapmak için karanlık durumda düğmeyi kullanınız. Yapacağınız kaynak çeşidine göre gerekli pozisyonu seçiniz.

3. HASSASIYET AYARI
HASSASİYET yaptığınız kaynak çeşidine ve ortam ışığına göre ilgili düğme kullanılarak seçilmelidir.
3.1 Minimum derece: Yüksek voltajlı kaynakta ve çok aydınlık ortamlar için uygundur. (Yanda başka kaynak işlemi ışığı olduğu durumlar)
3.2 Maksimum derece: Düşük voltajla yapılan kaynak uygulamaları için uygundur, ya da az ışıklı ortamlarda da seçilebilir. ( Örneğin TIG 
kaynak ugulamaları)
3.3 Orta derece: İç ve dış mekanda bir çok kaynak uygulaması için uygundur.

4. SEÇIMINIZI YAPTIKTAN SONRA UYGULAMANIZA BAŞLAYABILIRSINIZ.

4.1 İşin çeşidine göre kararma ayarı yönergesi

Mevcut 
hassasiyet

(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 - ağır 
uygulama-

lar

10 11 12 13 14

MIG - hafifi 
uygulama-

lar

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

YORUMLAR
“Ağır uygulamalar” çelik, alaşımlı çelik, bakır vb.
Daha üst ve daha düşük dereceler kullanımın koşullarına göre hızlıca kullanılabilir;
Boş seçenekler ile ilgili uygulamayı ilgili kaynakta deneyebilirsiniz.

V. BAKIM
1. Yumuşak bir mendil ya da gözlük temizleyicisi ile gerekli tüm parçaları nazikçe temizleyebilirsiniz. 
2. Doğal deterjan ile başlık ve başbandını temizleyebilirsiniz.
3. Düzenli olarak iç ve dış koruyucuları değiştirmeniz önerilir.
4. Elektronik parçaları asla suya batırmayınız. Asla aşındırıcı, solvent ve benzeri temizleyiciler kullanmayınız.
5. Otomatik kararan parçayı başlıktan ayırmayınız ve içini açmaya çalışmayınızç
6. Kullanım ömrü: Doğru saklanan ve bakımı yapılan ürünlerin üretim tarihinden itibaren 3 yıl raf ömrü vardır.

VI. ARIZA TANIMLAMA
1 OTOMATİK KARARAN PARÇAYI KULLANMADAN ÖNCE KONTROL EDİN 
 ADF çalışıyorsa doğrulama kontrol edilebilir, yoğun ışığa maruz kaldığında kararır (doğrudan güneş ışığı veya kaynak parlaması)

2 OTOMATİK KARARAN FİLTRE ÇALIŞMIYORSA
  Lens kapağını ark sensörünü tıkayabilecek kir veya sıçrama için kontrol edin.  
 Sensör kirliyse yumuşak bir mendille temizleyin
 Hassasiyet ayarları önerilerini kontrol edin ve hassasiyeti artırmak mümkündür
 - Objektif gecikmesinin 0.1-0.3 saniye artırılması, titremeyi de azaltabilir
 Pillerin iyi durumda ve çalışır olduğundan emin olun 
 Piller ya da yuvalarda kir-pas varsa hemen temizleyin
 Cihazı yaptığınız kaynak işlemine göre 5-13 arasında ayarlayın

3 EĞER LENS KAYNAK İŞLEMİ BİTTİKTEN SONRA DA KARARMIŞ DURUMDAYSA
 Hassasiyet ayarlarında küçük artışlarla ince ayar yapın. Aşırı ışık koşullarında, çevredeki ışık seviyelerini azaltmak gerekebilir 
 
4. ZAYIF GÖRÜŞ 
 Kapak merceği ve filtre kartuşu kirli veya hasar görmüşse; Kirli parçaları temizleyin veya hasarlıysa değiştirin. 
  Ortam ışığının çok düşük olmadığından emin olun.
 Koyuluk numarasının doğru olduğundan emin olun, uygun şekilde ayarlayın.

5 DENGESİZ KARARMA
 Kafa bandı düzensiz ayarlanmış olabilir, bu nedenle gözler ve lens arasındaki mesafe soldan sağa farklıdır
 - tekrar ayar yapınız

VIII. PW65 BIZWELD PLUS KAYNAK BAŞLIĞI: PARÇALAR
1. Kaynak Yüz Koruması / Baret ( Kod:PW65H )
2. Başlık
3. Başlık ve ayarlama düğmesi
4. ADF ( Otomatik kararan filtre) Kod: PW65F
5. Dış Koruma Lensi (Kod: PW66)
6. Yuva
7. Başlık ayar topuzu

TROTOMATIK KARARAN KAYNAK BAŞLIĞI

ÜRETİCİ ADRESİ   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Belgeyi veren bağımsız kuruluşun Adı - Adresi
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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