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PRZYŁBICA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA
AUTO-DARKENING WELDING HELMET
САМОЗАТЕМНЯЮЩЕЙСЯ СВАРОЧНОЙ МАСКИ
LYG-4 / LYG-5 / LYG-8
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
OPERATING AND SAFETY INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Nr artykułu
Model
Номер артикула

Źródło zasilania
Aktywne pole widzenia
Rozmiar filtra
Stan transparentny (rozjaśniony)
Stan zaciemnienia (ściemniony)
Czas przełączania
Czas opóźnienia
Czas reakcji
Temperatura pracy

LYG-4

LYG-5

LYG-8

Bateria słoneczna
92mm x 42,5mm
110mm x 90mm x 9mm
DIN4
DIN9-13
<0.5ms
0.2s~0.8ms
<1/10000s
-10°C - +60°C (23°F - 131°F)

Przed użyciem lub montażem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i użytkowania.
Read this manual and follow all the Safety rules and Operating Instructions before using this
product.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Instrukcja oryginalna // www.aw-narzedzia.com.pl // www.awtools.pl
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Drodzy Państwo!
Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy dobrego wyboru. Nabyty przez Państwa sprzęt
został zaprojektowany i wyprodukowany według najnowszych technologii gwarantujących wysoką jakość
wykonania oraz niezawodność.
Przed rozpoczęciem użytkowania naszego produktu prosimy o zapoznanie się z procedurami
eksploatacji zawartymi w Instrukcji Obsługi i Użytkowania.
Zespół AW-Tools

Dear Clients!
Thank you for choosing our product. You've made a great choice. This equipment has been designed
and manufactured using the latest technology to ensure high quality and reliability.
Before using our product, please read carefully and understand all the instruction for the correct
handling, preparation and maintenance of transmission jack.
AW-Tools Team

Уважаемые господа!
Мы благодарим Вас за приобретение устройств нашей компании и поздравляем с хорошим
выбором. Приобретённый вами продукт запроектирован и произведён по современной технологии,
что гарантирует высокое качество и высоконадёжность.
Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками и
инструкцией по эксплуатации.
Коллектив AW-Tools

Symbole ostrzegawcze / Warning symbols / Предупреждающие знаки:

1 - Należy zapoznać się z
Instrukcją obsługi i
użytkowania
2 - Używać rękawic
ochronnych
3 - Nosić buty ochronne
4 - Uwaga! Niebezpieczeństwo
5 - Nie używać podczas
opadów atmosferycznych

1 - Please read the Operating
and safety instruction carefully
and make sure you understand
the instructions before using
this product
2 - Always wear protective
gloves
3 - Always wear non-skid
safety shoes
4 - Attention! Danger
5 - Do not use in a bad weather
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1 - Прочитайте инструкцию
по эксплуатации
2 - Используйте защитные
перчатки
3 - Используйте защитную
обувь
4 - Предупреждение,
опасность!
5 - Бензопилу нельзя
использовать во время
осадков
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POLSKI

Instrukcja obsługi i użytkowania

OPIS PRODUKTU

Przyłbice spawalnicze samościemniające przeznaczone są do zapewnienia ochrony oczu
i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem powstałym w normalnych
warunkach spawania.
Przyłbice spawalnicze AW-Tools (LY500) nadają się jako środki ochrony osobistej podczas
procesów spawania i cięcia łukowego.
Zabronione jest użytkowanie przyłbic samo ściemniających jako środki ochrony
osobistej podczas procesów spawania i cięcia gazowego, spawania i cięcia laserowego.
Przyłbicę można stosować również, jako środek ochrony osobistej podczas drobnych
i krótkotrwałych prac szlifierskich (szlifowanie powierzchni metalowych przy użyciu tarcz
listkowych, nie nadaje się do ochrony osobistej podczas procesu cięcia metali tarczami
szlifierskimi).
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Dla własnego bezpieczeństwa, przed użyciem przyłbicy samościemniającej należy
bezwzględnie zapoznać się, zrozumieć i postępować zgodnie z informacjami dostępnymi w
niniejszej Instrukcji obsługi i użytkowania. Należy przestrzegać podstawowych zasad BHP.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu przyłbicy,
wątpliwości dotyczących prawidłowego użycia należy zgłosić to przełożonemu, skontaktować się z
dystrybutorem bądź z lokalnym autoryzowanym serwisem. Użycie nieoryginalnych części
zamiennych unieważni gwarancję.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Zabronione jest użytkowanie przyłbicy niezgodne z przeznaczeniem.
Przed każdym przystąpieniem do pracy należy dokonać oceny sprawności technicznej
przyłbicy samościemniającej.
W zależności od procesu spawalniczego do jakiego przystępuje użytkownik, dobrać
odpowiedni stopień przyciemnienia filtra.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu przyłbicy.
W szczególności niepoprawnego działania filtra samościemniającego (Na przykład: brak
zaciemnienia filtra, zbyt późne zaciemnienie, zbyt wczesne rozjaśnienie), uszkodzenia
korpusu przyłbicy itp. należy przerwać pracę i zgłosić problem do przełożonego.
Przyłbica nie zabezpiecza przed urządzeniami wybuchowymi lub żrącymi cieczami
Nie wolno kłaść przyłbicy oraz filtra samościemniającego na gorącej powierzchni
Chronić filtr przed cieczami lub brudem. Unikać kontaktu z wodą lub nadmierna wilgocią
Regularnie wymieniać ochronną szybę przednią. Używać oryginalnych szyb.
Regularnie czyścić powierzchnie filtrów, nie używać silnych roztworów czyszczących.
Czujniki i ogniwa słoneczne zachowywać zawsze w czystości.
Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji w budowie filtra lub przyłbicy.
Nie używać części zamiennych innych, niż te dostarczone przez autoryzowany serwis.
Nieautoryzowane modyfikacje i części zamienne spowodują utratę gwarancji oraz narażą
operatora na ryzyko obrażeń ciała.
Zabronione jest otwieranie i manipulowanie przy filtrze ściemniającym.
Używać w temperaturze: -10°C - +60°C (23°F - 131°F).
Przechowywać w temperaturze: -20°C - +70°C (-4°F – 158°F).
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BUDOWA I DANE TECHNICZNE
Samościemniająca przyłbica spawalnicza zbudowana jest z trzech podstawowych modułów:
korpusu przyłbicy wykonanego z tworzywa, zespołu zawiasowego z nadgłowiem, filtra
samościemniającego.
Rys. 1

Filtr spawalniczy
Rys.2

DANE TECHNICZNE
Źródło zasilania

Bateria słoneczna

Aktywne pole widzenia

92mm x 42,5mm

Rozmiar filtra

110mm x 90mm x 9mm

Stan transparentny (rozjaśniony)

DIN4

Stan zaciemnienia (ściemniony)

DIN9-13

Czas przełączania

<0.5ms

Czas opóźnienia

0.2s~0.8ms

Czas reakcji

<1/10000s

Temperatura pracy

-10ºC - + 60ºC (23ºF - 131ºF)
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OBSŁUGA PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ
Przyłbica jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do użycia. Jednak przed
rozpoczęciem użytkowania należy wykonać następujące czynności:
1. Przeczytać ze zrozumieniem załączoną instrukcję obsługi.
2. Sprawdzić stan techniczny przyłbicy.
3. Dokonać regulacji nadgłowia z zespołem zawiasowym, aby była optymalnie dopasowania
do głowy użytkownika.
4. Dokonać odpowiednich ustawień czułości, czasu zwłoki oraz poziomu zaciemnienia filtra
spawalniczego.
ZASADA DZIAŁANIA FILTRA SPAWALNICZEGO SAMOŚCIEMNIAJĄCEGO
Samościemniający filtr spawalniczy, w który wyposażona jest przyłbica działa automatycznie,
przełączając się ze stanu rozjaśnionego do zaciemnionego lub odwrotnie.
Przejście w stan zaciemniony zachodzi w chwili pojawienia się łuku spawalniczego. Przejście
w stan rozjaśniony zachodzi po wygaśnięciu łuku spawalniczego.
REGULACJA DOPASOWANIA PRZYŁBICY (REGULACJA OPASKI)
Obwód całkowity opaski na głowę operatora można zwiększać lub zmniejszać, poprzez
pokrętło znajdujące się w tylnej części opaski. Prawidłowe ustawienie obwodu opaski, jest wtedy,
gdy przyłbica spawalnicza nie spada z głowy operatora, a opaska nie powoduje nadmiernego
ucisku.
Zbyt wysokie umiejscowienie przyłbicy na głowie operatora może powodować spadanie maski,
zbyt niskie umiejscowienie przyłbicy może powodować niewygodę w użytkowaniu. Optymalne
umiejscowienie przyłbicy na głowie operatora, można ustawić poprzez opaskę, mieszczącą
się w górnej części nadgłowia.
Należy sprawdzić dopasowanie opaski na głowę podnosząc i opuszczając kilkukrotnie
przyłbicę, kiedy znajduje się na głowie. Jeżeli opaska jest prawidłowo wyregulowana, przyłbica
powinna trzymać się stabilnie głowy operatora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
ponownie wyregulować opaskę.
WYBÓR POZIOMU ZACIEMNIENIA PRZYŁBICY
Wybrać poziom zaciemnienia odpowiedni dla danego procesu spawania,
korzystając z "Tabeli doboru poziomów zaciemnienia".
Przekręcić pokrętło zaciemnienia znajdujące się z boku przyłbicy
i ustawić na odpowiednim numerze zasłony ściemniającej.
USTAWIENIE CZUŁOŚCI I CZASU OPÓŹNIENIA
USTAWIENIA CZUŁOŚCI
W warunkach normalnego spawania, czułość powinna być zawsze ustawiona
na
wartość
HI
(HIGH)
(w
maksymalnym
położeniu).
W sytuacjach, np. podczas spawania w bardzo naświetlonym miejscu, można
zmniejszyć czułość maski.
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USTAWIENIA CZASU OPÓŹNIENIA
Po zakończeniu procesu spawania, okno przyłbicy zmienia się automatycznie
z ciemnego na jasne, ale dopiero po upływie ustawionego czasu opóźnienia
przez użytkownika. Czas opóźnienia kompensuje efekt poświaty powstały na
elemencie spawanym. Ustawienie MIN (minimalna wartość czasu zwłoki),
MAX (maksymalna wartość czasu zwłoki).
PROBLEMY I ŚRODKI ZARADCZE
1.

Nieregularne zaciemnianie
A) Opaska na głowę została ustawiona nieprawidłowo i występuje nierówna odległość od oczu
do szyby filtra (Zmienić ustawienie opaski na głowę, aby zmniejszyć różnice odległości od
filtra).

2.

Filtr samościemniający nie zaciemnia się lub występuje migotanie
A) Szyba przednia jest zabrudzona lub uszkodzona (wymienić).
B) Czujniki są zabrudzone (wyczyścić powierzchnię czujników).
C) Prąd spawania jest zbyt niski (przestawić przełącznik czułości do położenia "HI").

3.

Wolna reakcja
A) Temperatura robocza jest zbyt niska (nie używać przyłbicy w temp. poniżej -10°C).

4.

Słaba widoczność
A) Szyba przednia / wewnętrzna i/lub filtr są zabrudzone (wymienić szyby).
B) Oświetlenie otoczenia jest niewystarczające.
C) Numer zasłony ściemniającej jest nieprawidłowo nastawiony (przestawić numer zasłony
ściemniającej).

5.

Przyłbica zsuwa się z głowy
A) Opaska na głowę nie jest wyregulowana prawidłowo (wyregulować opaskę).

TABELA DOBORU POZIOMÓW ZACIEMNIENIA
Rekomendowane stopnie przyciemnienia dla określonej metody spawalniczej i wartości prądu
spawania. W zależności od warunków w jakich odbywa się proces spawania, może zaistnieć
konieczność zwiększenia/zmniejszenia stopnia przyciemnienia.
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KONSERWACJA
Regularnie i starannie należy dokonywać prac konserwacyjnych przyłbicy. Pozwoli to na
zachowanie maski w dobrym stanie technicznym. Wymiany i instalacji wkładu filtrującego,
powinien dokonywać wykwalifikowany i przeszkolony personel.
CZYSZCZENIE
Czyścić przyłbicę, używając miękkiej ściereczki. Regularnie czyścić powierzchnie wkładu.
Nie używać silnych roztworów czyszczących Czyścić czujniki i ogniwa słoneczne spirytusem
metylowym i czystą ściereczką, a następnie wycierać do sucha niestrzępiącą się ściereczką.
EKOLOGIA
Nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego razem z normalnymi odpadami!

Zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i jej
zastosowaniem w świetle przepisów krajowych, zużyty sprzęt elektryczny podlega osobnej zbiórce
i powinien trafić do zakładów recyklingu, zapewniających przetwarzanie w sposób przyjazny dla
środowiska. Jako właściciel urządzeń powinieneś otrzymać informacje o zatwierdzonym systemie
zbiórki od naszego lokalnego przedstawiciela. Stosując się do tych wytycznych chronisz
środowisko i zdrowie człowieka!
W związku z powyższym firma AW-Narzędzia Walenty Androsiuk dostosowała się do wymogów
w/w przepisów i została zarejestrowana w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod
numerem: E0005586WZBW oraz podpisała umowę ze spółką ELEKTROZŁOM z siedzibą
w Ślemieniu, ul. Spacerowa 1. Firmie tej powierzono wykonywanie obowiązków ciążących na
AW-Narzędzia Walenty Androsiuk w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
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ENGLISH

Operating and safety instruction

PRODUCT DESCRIPTION
Darkening welding helmets are designed to protect the eyes and face from sparks, spatter
and harmful radiation resulting in normal welding.
Welding helmets AW-Tools (LY500) suitable for use as personal protection during welding
and cutting arc.
It is forbidden to use the same dimming helmets as a means of personal protection
during welding and gas cutting, welding and laser cutting.
Visor can also be used as a means of personal protection during minor and short grinding
(grinding metal surfaces using a serrated discs, not suitable for personal protection during metal
cutting discs grinding).
GENERAL SAFETY INFORMATION

For your safety, before using this product read, understand, and follow all the information
provided with the Operating and safety instruction completely and familiarize yourself thoroughly
with the product, its components and recognize the hazards associated with its use.
The owner and operator of this equipment shall have an understanding of this porta power jack
health and safe operating procedures before attempting to use it.
Inspect before each use. Prior to each use, visually inspect for damaged, loose or missing
parts. In case of any irregularities in the functioning of the helmet, doubts about its proper use, you
should report it to your supervisor, contact your dealer or local authorized service center. Non
authorized parts may be dangerous and will invalidate warranty.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

It is forbidden to use non-approved helmet.
Before starting any work necessary to assess technical efficiency darkening helmet.
Depending on the welding process which joins the user to select the appropriate degree of
darkening filter.
In case of any irregularities in the functioning of the helmet. In particular, the autodarkening filter incorrect (for example: no blackouts filter blackout too late, too early to
lighten), damage to the body of the helmet, etc. discontinue use and report the problem to
your supervisor.
The helmet does not protect against explosive devices or corrosive liquids.
Do not put the helmet and auto-darkening filter on a hot surface.
Protect filter from liquids or dirt. Avoid contact with water or excessive moisture.
Renew a protective windscreen. Using the original glass.
Regularly clean the surfaces of the filter, do not use strong cleaning solutions.
Sensors and solar cells behave always clean.
Do not make any modifications in the construction of the filter or the helmet. Do not use
parts other than those supplied by an authorized service center. Unauthorized modifications
and replacement parts will void your warranty and expose the operator to the risk of injury.
It is forbidden to open and manipulate the filter dimming.
Use at: -10°C - +60°C (23°F - 131°F).
Store at: -20°C - +70°C (-4°F – 158°F).
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ASSEMBLY DIAGRAM AND SPECIFICATION
Darkening welding helmet is made up of three basic modules: the body of the helmet made
of plastic hinge assembly of headband, auto-darkening filter.
Fig. 1

Welding filter
Fig. 2

SPECIFICATION
Power source

Solar battery

Active field of view

92mm x 42,5mm

Filter size

110mm x 90mm x 9mm

Transparent status (lightened)

DIN4

Shade level (dims)

DIN9-13

Switching time

<0.5ms

Setting the time delay on switching to „lightened”

0.2s~0.8ms

Sensitivity

<1/10000s

Working temperature

-10ºC - + 60ºC (23ºF - 131ºF)
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INSTRUCTION OF USE
Helmet is supplied fully assembled and ready to use. However, before you start, do the
following:
1.
2.
3.
4.

Read and understand the enclosed instructions.
Inspect the helmet.
Adjust headband the hinge assembly to make it perfectly fit the wearer's head.
Make the appropriate settings for sensitivity, time delay and the darkness of the welding
filter.

PRINCIPLE OF AUTO-DARKENING FILTER
Darkening welding filter that comes with the helmet works automatically by switching the state
of darkened or lightened to reverse.
Entering the darkened occurs at the time that the welding arc. Entering the lightened occurs
after the expiration of the welding arc.
ADJUSTING THE FIT
Total circumference of the headband operator can increase or decrease by a dial located at
the back of the band. The correct setting of the circuit bands, is when welding helmet does not fall
from the head of the operator, and the band does not cause excessive pressure.
Too high position of the helmet on the head of the operator can result in falling mask,
the location of the helmet is too low can cause discomfort to use. The optimal location of the helmet
on the head of the user can be set by the band, located in the upper part of the headband.
Check the fit of the headband repeatedly raising and lowering the visor when it is on your
mind. If the band is properly adjusted, the helmet should keep your head steady operator. In case of
irregularities, re-adjust the band.
SELECT ON THE DARKNESS OF THE HELMET
Select the shade level appropriate for the welding process using the "Table
selection of levels of darkness." Turn the shade on the side of the helmet and
set the appropriate number darkening curtains.

SENSITIVITY ADJUSTMENT AND TIME DELAY
SENSITIVITY SETTINGS
Under normal welding, the sensitivity should always be set to HI (HIGH) (the
maximum setting). In exceptional circumstances such as when welding dim
lighting in place, you can reduce the sensitivity of the mask.
TIME DELAY SETTINGS
After the welding process, window visor automatically changes from dark to
light, but only after a preset time delay by the user. Time delay compensates
for the effect of the glow created the welded component. Setting the MIN
(minimum delay), MAX (maximum delay).
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PROBLEMS AND REMEDIES
1.

Irregular darkening
A) The headband is set properly, and there is not equal distance from the eye to the glass filter
(Change the setting of the headband to reduce the differences in the distances from the
filter).

2.

Darkening filter does not darken or flicker
A) Windshield is dirty or damaged (replace).
B) The sensors are dirty (clean the sensors).
C) Welding current is too low (the switch sensitivity to the "HI").

3.

Slow response
A) Operating temperature is too low (do not use the helmet below -10°C.)

4.

Poor visibility
A) Windshield / internal and / or the filter is dirty (replace the glass).
B) Ambient lighting is insufficient.
C) Number darkening curtains is not properly set (darkening curtains move number)

5.

Helmet slides off the head
A) Headband is not adjusted correctly (adjust the band).

TABLE SELECTION OF SHADE LEVELS
Recommended steps of dim for a particular method of darkening welding and welding current.
Depending on the conditions in which the welding is done, you may need to increase / decrease
the degree of darkening.
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MAINTENANCE
Regular and careful maintenance to the helmet keeps the mask in good condition. Replacement
and installation of the filter, it should be made by qualified and trained personnel.
CLEANING
Clean the helmet with a soft cloth. Regularly clean the surface of the cartridge. Do not use
strong cleaning solutions clean the sensors and solar cells with methylated spirits and a clean cloth,
then wipe dry lint-free cloth.
ECOLOGY
Do not dispose of electrical equipment together with normal waste!

In accordance with the DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL 2012/19/UE of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and
its application in the light of national legislation, end of life electrical equipment is subject
to separate collection and should appeal to the recycling providing treatment in an environmentally
friendly manner. As the owner of the equipment should receive information on approved collection
systems from our local representative. By following these guidelines protect human health and the
environment!
Therefore, the company AW-Narzedzia Walenty Androsiuk adapted to the requirements w / in laws
and is registered in the register of the Chief Inspector for Environmental Protection at:
E0005586WZBW and signed a contract with ELEKTROZLOM with its registered office in
Slemien, ul. Spacerowa 1. The company entrusted with the responsibilities incumbent upon
AW-Narzedzia Walenty Androsiuk to the collection of waste electrical and electronic equipment.
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Русский

Инструкция по эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА
Самозатемняющаяся сварочная маска предназначена для защиты глаз и лица от искр,
брызг и вредной радиации при нормальных условиях сварки.
Сварочные маски предназначены для индивидуальной защиты во время сварки и дуговой
резки (TIG, MIG, MAG, MMA, SAW, PAC).
Запрещено использовать самозатемняющуюся маску для индивидуальной
защиты во время газовой и лазерной сварки/резки.
Можно использовать маску как средство индивидуальной защиты при мелких
и коротких шлифовальных работах (шлифование металлических поверхностей
с использованием лепесткового шлифовального круга, маска не пригодна для
индивидуальной защиты в резке металла шлифовальным кругом).
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием самозатемняющейся маски внимательно sознакомьтесь с данной
инструкцией. Следует соблюдать правила безопасности на рабочем месте. В случае
появления каких-либо неисправностей в работе маски или вопросов касающихся ее
использования, обратитесь к Вашему работодателю или свяжитесь с локальным
авторизированным сервис-центром.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Запрещается использовать маску не по назначению
Перед каждым использованием маски следует проверить ее техническую исправность.
Исправность работы фильтра можно проверить с помощью функции "ТЕСТ".
В зависимости от типа сварочных работ, установите необходимую степень
затемнения фильтра.
В случае обнаружения каких-либо неисправностей в работе маски. В случае
неисправности самозатемняющегося фильтра (Например: фильтр не затемняется,
затемняется за поздно или заранее), повреждение корпуса маски и т.д. следует
прекратить работу и сообщить о проблеме работадателю.
Маска не служит для защиты от взрывоопасных веществ и агрессивных жидкостей.
Не кладите маску и самозатемняющийся фильтр на горячие поверхности.
Предохраняйте фильтр от жидкостей и загрязнений. Не погружайте светофильтр в
воду.
Регулярно проводите замену переднего защитного стекла. Используйте оригинальные
стекла.
Регулярно чистите поверхность фильтров, не используйте агрессивное моющее
средство.
Сохраняйте в чистоте датчики и фотоэлементы.
Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию фильтра и маски.
Не использовать неоригинальные заменные части. Неавторизированные изменения
и использование неоригинальных комплектующих и запчастей влечет за собой
потерю гарантии и риск получения травм.
Запрещено вскрывать и раскручивать самозатемняющийся фильтр.
Использовать при температуре: -5°С до +55°С.
Температура хранения: -20°С до +70°С.
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КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Самозатемняющаяся сварочная маска состоит из трех главных компонентов: корпус маски
сделанный из материалов, наголовный держатель и самозатемняющийся фильтр.
Рисунок 1.

Сварочный фильтр
Рисунок 2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания

Солнечная батарея

Области просмотра

92mm x 42,5mm

Размер фильтра

110mm x 90mm x 9mm

Степень проникновения света

DIN4

Степень затемнения в выключенном состоянии
Время включения

DIN9-13
<0.5ms

Время задержки

0.2s~0.8ms

Время срабатывания

<1/10000s

Рабочая температура

-10°C - +60°C (23°F - 131°F)
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ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Маска находится в собранном состоянии и готова к использованию. Однако перед
началом работы следует:
1.
2.
3.
4.

Внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации.
Проверить техническое состояние маски.
Настроить наголовный держатель так чтобы маска оптимально подходила по размеру
головы сварщика.
Установить чуствительность, время задержки и уровень затемнения сварочногo
фильтра.

ПРИНЦИП РАБОТЫ САМОЗАТЕМНЯЮЩЕГОСЯ СВЕТОФИЛЬТРА
Самозатемняющийся светофильтр, которым оснащена маска, работает автоматически
переключаясь из светлого состояния в темное и наоборот.
Светофильтр
автоматически переключается из светлого состояния в темное при
зажигании дуги. Переход в светлое состояние осуществляется после окончания сварки.
РЕГУЛИРОВКА МАСКИ ПОД РАЗМЕР ГОЛОВЫ
Длину окружности оголовья можно увеличить или уменьшить, вращая регулятор на
затылочной части оголовья (Рис. 3 «Y»). Правильная регулировка ремня оголовья будет
тогда, когда маска не сваливается с головы оператора, а также за сильно не давит.
Если оголовье сидит на голове оператора слишком высоко, маска будет падать, а если
слишком низко, оператору будет неудобно. Оптимальное отрегулируйте ремень "W”,
который проходит через макушку.
Проверьте подгонку оголовья несколько раз приподнимая и опуская сварочную маску
в надетом положении.
ВЫБОР УРОВНЯ ЗАТЕМНЕНИЯ МАСКИ
Выберите уровень затемнения маски, необходимый для выбранного
сварочного процесса, пользуясь "Таблицей выбора уровня затемнения".
Установите регулятор затемнения, расположенный на боковой стенке
маски, напротив требуемой величины коэффициента затемнения.
РЕГУЛИРОВКА ЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ
РЕГУЛИРОВКА ЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ
В нормальных условиях сварки, чуствительность должна быть
установлена на уровне HI (HIGH)
(максимальное положение).
В исключительных условиях, например во время сварки в сильно
освещенном месте, можно уменьшить чуствительность маски.
РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ:
При прекращении сварки окно маски автоматически светлеет, но только
после определенного отрезка времени, установленного пользователем.
Время
задержки
компенсирует
яркое
послесвечение
в зоне сварочного шва. Задержка может быть MIN (минимальное время
задержки), MAX (максимальное время задержки).
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НЕИСПРАВНОСТИ И ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ
1.

Неравномерное затемнение
A) Разное расстояние от глаз до фильтра из-за неправильной регулировки крепления.
(Отрегулируйте наголовник, чтобы уменьшить расстояние между глазами и
светофильтром).

2.

Светофильтр не затемняется или мерцает
A) Внешнее стекло загрязнено или повреждено (заменить внешнее стекло).
B) Датчики загрязнены (очистите поверхность датчиков).
C) Слишком низкий ток сварки (изменить регулятор чуствительности на коэффициент
"HI").

3.

Медленный отклик
A) Рабочая температура окружающей среды слишком низкая (не используйте маску при
температуре ниже -5°С).

4.

Плохой обзор.
A) Загрязнение внешнего/внутреннего стекла или фильтра (замените стекло).
B) Недостаточное освещение.
C) Неверная установка степени затемнения (отрегулируйте степень затемнения).

ТАБЛИЦА ВЫБОРА УРОВНЯ ЗАТЕМНЕНИЯ
Рекомендуемые степени затемнение для конкретный типа сварки и величина сварочного
тока. В зависимости от условий в которых проводятся сварка, возможно потребуется
увеличить/уменьшить степень затемнения.

Пояснения:
MIG (heavy) – промышленная сварка металлическим электродом в инертном газе
MIG (light) – бытовая сварка металлическим электродом в инертном газе
TIG, GTAW – дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа
SAW – полуавтоматическая дуговая сварка металлическим покрытым электродом
PAC – плазменная дуговая резка
PAW – плазменная дуговая сварка
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Регулярно и бережно ремонтируйте маску. Это позволит сохранить маску в хорошем
техническом сосотянии. Замену и инсталирование фильтрующего компонента должен
проводить квалифицированный и подготовленный персонал.
ОЧИСТКА
Протирайте маску мягкой тканью. Регулярно очищайте рабочие поверхности.
Применение концентрированных моющих растворов не допускается. Датчики и солнечные
батареи протирайте чистой тканью и метиловым спиртом, после чего протрите насухо
тканью, не содержащей волокон.
ЭКОЛОГИЯ
Не выбрасывай электрооборудование совместно с обычными отходами!

Согласно Директиве 2012/19/EU Европейского Парламента и Совета от 4 июля 2012 года по
отходам электрического и электронного оборудования (WEEE) и ее применения,
использованное электрооборудование подлежит отдельному сбору и должно попасть на
завод, обеспечивающий переработку благоприятную для окружающей среды Как владелец
оборудования, вы должны получить информацию об утвержденной системе сбора мусора от
нашего локального представителя. Следуя этим требованиям, вы защищаете окружающую
среду и здоровье человека!
В связи с вышесказанным, фирма AW-Инструменты Валенты Андросюк соответствует
требованиям в/п правил и была зарегистрирована в реестре Главного Инспектора Охраны
Окружающей Среды под номером: E0005586WZBW, а также подписала договор с компанией
ELEKTROZŁOM с офисом в Слеменю, ул. Спацерова 1. Этой фирме поручено исполнять
обязанности фирмы AW-Инструменты Валенты Андросюк в сфере приема использованного
электрического и электронного оборудования.
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DEKLARACJA ZGODNOŚĆI WE
Producent:
Nazwa:

AW-Narzędzia Walenty Androsiuk

Adres:

ul. Sławińskiego 8, 15-349 Białystok, Polska

Z pełną odpowiedzialnością oświadcza, że produkt:
Nazwa:

Przyłbica spawalnicza samościemniająca

Model:

LYG-4 / LYG-5 / LYG-8

Spełnia zasadnicze wymogi następującej dyrektywy:
 Dyrektywa dotycząca Środków ochrony indywidualnej (PPE) 89/686/EWG
Spełnia wymogi następujących norm zharmonizowanych:
 DIN EN 175:1997 Ochrona indywidualna – środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w
procesach pokrewnych
 DIN EN 166:2001 Ochrona indywidualna oczu – Wymagania
 DIN EN 379:2003 + A1:2009 Ochrona indywidualna oczu – Automatyczne filtry spawalnicze
Procedury oceny zgodności zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej:
Nazwa:

ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik

Adres:

Hüttfeldstraße 50, 73430, Aalen, Germany

Numer identyfikacyjny:

1833

Numer certyfikatu/badań:

C1578.1SLY / C1493.1SLY / C1579.1SLY / C11720.1MEIXIN / C1393.1SLY

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem
Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do urządzenia w stanie, w jakim zostało wprowadzone do obrotu i nie obejmuje
części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.
Osobą upoważnioną do przygotowywania i przechowywania dokumentacji technicznej jest: Marcin Perkowski.
Białystok, 25 czerwiec 2014

Marcin Perkowski

miejsce, data

imię, nazwisko
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WARUNKI GWARANCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Gwarancji na sprawne działanie produktu eksploatowanego zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi
w Instrukcji Obsługi i Użytkowania udziela firma AW-Narzędzia Walenty Androsiuk.
Konsumentowi zostaje udzielona gwarancja na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę bądź wymianę uszkodzonych części i elementów, których uszkodzenie wynika z
wad fabrycznych producenta (materiałowych i montażowych).
W zakres gwarancji nie wchodzą takie czynności jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja
i czyszczenie, a także przeglądy.
Gwarancja nie obejmuje naturalnie zużywających się części i podzespołów produktu tj. pęknięcia maski, uchwyty
regulacyjne, opaska regulacyjna, szybka ochronna filtra spawalniczego.
Tylko urządzenia czyste podlegają naprawom gwarancyjnym. W przypadku urządzeń silnie zabrudzonych
zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta kosztami czyszczenia urządzenia.
Gwarancja traci ważność za wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika tj. eksploatacja produktu niezgodnie z
jego przeznaczeniem np. do celów zarobkowych oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione.
Podstawą uzyskania gwarancji jest oryginalny dowód zakupu wraz z podpisanym drukiem niniejszej gwarancji wydanej
przez Autoryzowanego Dystrybutora. Druk gwarancji musi posiadać wszystkie wypełnione pola.
Producent zastrzega sobie prawo do unieważnienia gwarancji w przypadku uszkodzenia produktu z winy klienta.
Wszelkie uszkodzenia podlegające naprawom w ramach gwarancji będą wykonywane w ciągu 14 dni roboczych od daty
dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy, jeżeli w okresie trwania gwarancji dokonanych zostanie
co najmniej pięć napraw, a produkt będzie dalej wykazywał wady które uniemożliwiają wykorzystanie go zgodnie z
przeznaczeniem bądź usunięcie wady jest niemożliwe.
Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów i
koszt ich wymiany oraz wartość zużycia sprzętu.
Jeżeli wymiana produktu jest nie możliwa, to Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Gwarancja na sprzedaż towaru konsumpcyjnego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.

............................................................

............................................................

Nazwa sprzętu *

Model *

............................................................

............................................................

Data sprzedaży *

Nr urządzenia *

.........................................................................................................................................
Nabywca (Nazwisko, Nazwa Firmy) *

.........................................................................................................................................
Adres *
Oświadczam, że urządzenie odebrałem w pełni sprawne i kompletne wraz z Instrukcją Obsługi i Użytkowania oraz dowodem
zakupu od oficjalnego Autoryzowanego Dystrybutora sprzętu ogrodniczego firmy AW-Tools i akceptuje warunki niniejszej gwarancji.

(pieczątka i podpis sprzedawcy)

(podpis nabywcy)

* wypełnia sprzedawca
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NOTATKI / NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ
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