AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ
SVÁŘECÍ KUKLA

GL1007M(5893)
89/686/EEC

DIN EN 379:2003-12

STRUČNÝ OBSAH
Samočinněstmívací svářečská helma je ochranná pracovní pomůcka nové generace. Jsou zde využity
nové a vysoce vědecké a technologické poznatky jako LCD, optoelektronická identifikace, solární
dobíjení, mikroelektronika atd. Samostmívací svářečská helma jenom efektivně nechrání svářečovi
oči od škodlivých záblesků elektrického oblouku, ale díky ní má svářeč obě ruce volné a může je
používat k přesnému sváření. Proto může podstatné stoupat kvalita výrobků a práce. Tato helma má
široké užití při různém sváření, řezání, stříkání, vyřezávání drážek el. Obloukem atd.

UPOZORNĚNÍ
Před použitím helmy si prosím pozorně přečtěte všechny pokyny:
- ujistěte se, že tmavá clona čoček očí na svářecí helmě je vhodná pro vaše použití,
- tato svářecí helma není vhodná pro svářecí práce laserem, laserové řezání nebo autogenové sváření
- tyto svářecí helmy jsou konstruovány pro ochranu očí a tváře od jisker, prskání a škodlivého záření
za obvyklých svářecích podmínek. Neochraňují od rizika přímého nárazu včetně kousků kovu
odletujících při broušení a nesmí být nikdy použity při broušení,
- helma nechrání proti třaskavinám nebo leptavým kapalinám (žíravinám). Pokud existují tato rizika
při vaší práci
- vyhněte se pracovním pozicím, kdy vystavíte nechráněnou část Vašeho těla jiskrám, prskání a/nebo
zpětnému záření. Použijte adekvátní a vhodnou ochranu pokud se nemůžete vyhnout vystavení
působení těchto jevů.
- překontrolujte těsnost osvícení před každým použitím. Dále před každým použitím zkontrolujte zda
je ochranný štítek čistý, a že žádná nečistota nezakrývá senzory na přední straně čočky,
- zkontrolujte všechny činné části pro známky opotřebení nebo poškození před každým použitím,
- každý škrábanec, prasklina nebo poškozené části musí být okamžitě vyměněny,
- nedělejte žádné úpravy ani na svářecí helmě ani na čočce.Neautorizované modifikace a výměna
součástí s sebou přináší neplatnost záruky a vystavuje uživatele riziku úrazu/ zranění,
- pokud ochranná čočka neztmavne, když svařujete, okamžitě zastavte práci,
- tento model není vodě odolný, neponořujte ochrannou clonu,
- nepoužívejte žádné rozpouštědla na ochranné cloně ani na součástech helmy,

- doporučená povozní teplotní rozpětí pro svářecí ochrannou clonu je -5°C-55°.
Nepoužívejte tato zařízení mimo tento teplotní limit,
- při opomenutí nebo zanedbání těchto upozornění a pokynů může dojít i úrazu nebo zranění.

POPIS

Tato samočinně stmívací helma je vybavena filtrační vložkou, která je zatmavovací. Před samotným
svářením je samostmívací clona průhledná, takže svářeč může jasně vidět pracovní plochu a jakmile
začne svařovat, samostmívací clona okamžitě automaticky ztmavne. Přepínací čas potřebný od
průhledné clony k zatmavené je okolo 0,0001 sekundy. Přepínací čas potřebný od zatmavené clony
k průhledné může být nastaven na 1,1-0,9 sekundy. Helma je vybavena průběžně nastavitelnou
samostmívací jednotkou, takže operátor si může vybrat libovolné zatmavení v rozpětí od č. 9 do č.13.

Samočinně zatmívací svařovací helma poskytuje operátorovi neustálou úplnou ochranu proti UV/IR
za obvyklých podmínek. Úroveň ochrany od UV/IR je až do DIN 13. Napájení je prováděno solárními
panely, takže uživatel nemusí vyměňovat baterie, zapínat nebo vypínat dobíjení ani provádět žádnou
jinou činnost.
Helma je vybavena 2-mi sety fotosenzorů, které reagují na el. oblouk. Navíc je helma vybavena
venkovním ochranným krytem s carbonu. Tento kryt je odolný proti obnošení, odolný proti teplu a
nelepí se na něj „odštěpky‘‘, takže má velmi dlouhou životnost.

OBSLUHA
1. Dobíjení
Dobíjení této helmy zajišťují solární panely s 2-mi 3V lithiovými bateriemi. Jeho zapnutí nebo
vypnutí je automaticky kontrolováno elektronickým obvodem. Tuto helmu můžete používat pro práci
vždy, když potřebujete a uložit po skončení práce – je bezobslužná.
2. Volba zatmavení
Zapálením oblouku zorné pole okamžitě ztmavne. V tomto okamžiku operátor nastaví dle
technických požadavků knoflík nastavení zatmavení pro optimální zatmavení.
3. Volba času zpoždění

Nastavení knoflíku zpoždění (DELAY, 16) na zadní části kazety může být čas potřebný pro zesvětlení
clony po sváření upraven v rozmezí 0,1-0,9 sekundy.
Nastavení na MIN: Čas potřebný pro zesvětlení clony po sváření bude zkrácen. Nejkratší čas je okolo
0,1 sekundy závisejíce na teplotě svařovaného bodu a nastavení zatmavení. Tato nastavení je ideální
pásové svařování nebo svařování při výrobě s krátkými sváry.
Nastavení na MAX: Čas potřebný pro zesvětlení clony po sváření bude prodloužen. Nejdelší čas je
okolo 0,9 sekundy závisejíce na teplotě svařovaného bodu a nastavení zatmavení. Tato nastavení je
ideální pro sváření za vysoké intenzity proudu, kde je po sváření žár.
4. Volba citlivosti
Nastavení knoflíku volby citlivosti (SENSIVITY, 15) na zadní části kazety může být pozměněna
citlivost vůči okolnímu světlu.
Nastavení na MIN: citlivost bude nižší. Toto je vhodné pro vysokou intenzitu elektrického proudu a
při svařování za jasného světla (světlo lampy nebo sluneční záření).
Nastavením na MAX: citlivost bude vyšší. Toto je vhodné pro svařování za nízké intenzity
elektrického proudu a použití za osvětlení.

Technická specifikace:
Velikost okna filtru: 90 x 40 mm

velikost filtru: 120 x 97 mm

UV/IR ochrana: DIN 16 po celou dobu

Volitelné nastavení: DIN 9 – 13

Napájení: solární článek

Zapnutí : plně automatické

Stmívací čas:0.25 – 0.5 ms

Zesvětlení stavitelné : 0,25 až 0,8 s. / short – long /

Pracovní teplota. – 5 až +55 C
Celková hmotnost: 480g

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte kuklu jestliže:
- dochází k nepravidelnému stmívání
- není dodržena rovnoměrná vzdálenost očí a filtru
- pomalá odezva (pracovní teplota je nízká)

- špatné okolní světlo
- znečistěný vnější kryt
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Všeobecné záruční podmínky
Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců
(u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním
oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace,
včetne odstranení vady, musí být vyřízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode
dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhutě.
Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou
na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek,
prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhutě 30 dnů (dobu lze po vzájemné
dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsícu od data prodeje, která
nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží,
nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady,
které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohode uplatnit primerenou slevu z
kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnejších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byli
zpusobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec připustného za

