
FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

HEGESZTÉS ELŐTT

JELLEMZŐK

FIGYELEM

Az automatikusan sötétedő hegesztőpajzs megvédi a szemet és az arcot a szikráktól, a fröccsené-
sektől és a káros sugárzástól, normál hegesztési körülmények között. Az automatikusan sötétedő 
szűrő világosból sötétre vált, ha a hegesztőív megjelenik, majd a hegesztés befejezésekor visszavált 
világos állapotba.

• Ez a sisak nem alkalmas a lézerrel vagy acetilén oxiddal való 
hegesztéshez

• Soha ne tegye a sisakot forró felületre
• A sisak nem véd a robbanás vagy korrozív folyadékok ellen
• A sisak nem véd erős fizikai behatásoktól, beleértve az elre-

pülő csiszolókorong szilánkokat, és soha nem szabad ilyen 
munkához használni

• Mindenféle hegesztéshez megfelelő
• Amikor a hegesztőív megjelenik, az automatikus szűrő besötétedik, kevesebb mint 0,3ms alatt
• A fokozat DIN 9-13 szabályozható
• A szűrő teljes szem- és arcvédelmet biztosít az UV és IR sugarak ellen a teljes hegesztés alatt, 

még világos állapotban is

• Ellenőrizze, hogy a védőüveg és a két érzékelő a szűrőbetét elején nem koszolódott-e el
• Állítsa be a kívánt sötétítési szintet a hegesztés típusa alapján.
• A felhasználó fejformája miatt szükséges lehet a fejpánt átállítása:

1. A fejpánt felső lyukát úgy állítsa be, hogy a sisak a teljes fejet letakarja
2. A sisakot tolja előre vagy hátra, hogy az üveg és a szemei közötti távolságot beállít-

hassa. Ezután szorítsa meg a fejpánt összekötő csavarjait mindkét oldalon a sisak 
téglalap lyukának rögzítéséhez.

3. Használja a racsnis kereteket a fejpánt hátulján. Állítsa be a méretet, hogy megfelelő 
legyen. A sisak szorosan legyen a fején.
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Karbantartása

Műszaki jellemzők:

A sisak részei

• Ne használjon oldószert az üveg vagy a sisak egyéb részeinek megtisztításához.
• Ne tegye a szűrőt forró felületre
• Ha nem használja, tartsa száraz helyen, ne legyen kitéve erős fénynek, hogy ne kelljen felesle-

gesen állítgatni

1. Első védőüveg
2. Automatikusan sötétedő szűrőbetét
3. Sisak
4. Forgógomb

5. Pozicionáló alátétek
6. 2 db csavar
7. Állítható fejpánt
8. Sötétedés állító gomb

• Betét mérete: 110x90x9mm
• Üvegfelület: 90x40mm
• UV/IR védelem: DIN15 vagy több
• Világos állapot: DIN4
• Állítható sötétítés: DIN9 - DIN13 fokozatmentesen állítható
• Áramforrás: napelemek, akkumulátor töltést nem igényel
• Ki/bekapcsolás: teljesen automatikus
• Reakcióidő: elsötétedés <0,3ms, kivilágosodás 0,2-0,4s
• Működési hőmérséklet tartomány: -5 és +55°C között
• Tárolási hőmérséklet tartomány: -20 és +70°C között
• Tömeg: 475g
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