AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ
SVÁŘECÍ KUKLA

EF9242F (5893)

CARBON

89/686/EEC

EF9242F (5894)
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: 92 x 42 mm

velikost ﬁltru: 110 x 90 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 : 0,1 až 1,0 s. / dlouhá – krátká /

Pracovní teplota. – 5 až +55 C
Celková hmotnost: 520g

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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ZÁRUČNÍ LIST
Záruka výrobku:
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 odpovednost za vady po dobu 24 mesícu
(u právnických osob 12 mesícu). Reklamace budou posouzeny naším reklamacním
oddelením (viz níže) a uznané bezplatně proaví seris firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, vcetne odstranení
vady, musí být vyrízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatnení reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhute. Kupující muže uplatnit reklamaci osobne nebo zasláním
zboží k reklamaci prepravní službou na vlastní náklady, v bezpecném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný
výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontakní údaje (zpátecní adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhute 30 dnu (dobu lze po vzájemné dohode prodloužit). Po
projevení skryté vady materiálu do 6 mesícu od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vymenen za
nový
(vady, které existovaly pri prevzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotrebením). 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 udržování podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným úcelum, než ke kterým je urcen nebo
používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé pusobením vnejších mechanických, teplotních ci chemických vlivu - vady
byli zpusobeny nevhodným skladování ci manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec pripustného zatížení

PRODEJCE:

Výrobní číslo:
Datum prodeje:

Razítko:
Podpis:

AUTOMATICKÁ SAMOSTMIEVACIE
ZVÁRACIA KUKLA

EF9242F (5893)

CARBON
EF9242F (5894)
89/686/EEC
DIN EN 379:2003-12

STRUČNÝ OBSAH
Samočinně stmievací zváračská helma je ochranná pracovná pomôcka novej generácie. Sú tu využité nové a vysoko
vedecké a technologické poznatky ako LCD, optoelektronická identifikácia, solárne dobíjanie, mikroelektronika atd.
Samostmievacie zváračská helma jenom efektívne nechráni zvárač oči od škodlivých zábleskov elektrického oblúka, ale
vďaka nej má zvárač obe ruky voľné a môže ich používať k presnému zváranie. Preto môže podstatné stúpať kvalita
výrobkov a práce. Táto helma má široké použitie pri rôznom zváranie, rezanie, striekanie, vyrezávanie drážok el. oblúkom
atd.

UPOZORNĚNIE
Pred použitím helmy si prosím prečítajte všetky pokyny:
- uistite sa, že tmavá clona šošoviek očí na zváracie prilbe je vhodná pre vaše použitie,
- táto zváracia helma nie je vhodná pre zváracie práce laserom, laserové rezanie alebo Autogénové zvárania
- tieto zváracie prilby sú konštruované pre ochranu očí a tváre od iskier, prskanie a škodlivého žiarenia za normálnych
zváracích podmienok. Neochraňuje od rizika priameho nárazu vrátane kúskov kovu odletujúcich pri brúsení a nesmú nikdy
použiť pri brúsení,
- prilba nechráni proti třaskavinám alebo leptavým kvapalinám (žieravinám). Ak existujú tieto riziká pri vašej práci
- vyhnite sa pracovným pozíciám, kedy vystavíte nechránenú časť Vášho tela iskrám, prskanie a / alebo spätnému žiarenia.
Použite adekvátnu a vhodnú ochranu ak sa nemôžete vyhnúť vystaveniu pôsobenia týchto javov.
- prekontrolujte tesnosť osvietenie pred každým použitím. Ďalej pred každým použitím skontrolujte či
je ochranný štítok čistý, a že žiadna nečistota nezakrýva senzory na prednej strane šošovky,
- skontrolujte všetky činné časti pre známky opotrebovania alebo poškodenia pred každým použitím,

- každý škrabanec, prasklina alebo poškodené časti musia byť okamžite vymenené,
- nerobte žiadne úpravy ani na zváracie helme ani na čočce. Neautorizované modifikácie a výmena súčastí so
sebou prináša neplatnosť záruky a vystavuje užívateľa riziku úrazu / zranenia,
- ak ochranná šošovka nestmavne, keď zvárate, okamžite zastavte prácu
- tento model nie je vode odolný, neponárajte ochrannú clonu
- nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá na ochrannej clone ani na súčastiach helmy- odporúčaná prevádzkový teplotné
rozpätie pre zváracie ochrannú clonu je -5 ° C-55 °. Nepoužívajte tieto zariadenia mimo tento teplotný limit,
- pri opomenutie alebo zanedbanie týchto upozornení a pokynov môže dôjsť aj úrazu alebo zranenia.

POPIS
Táto samočinne stmievací prilba je vybavená filtračnou vložkou, ktorá je zatmavovací. Pred samotným zváraním je
samostmievacie clona priehľadná, takže zvárač môže jasne vidieť pracovnú plochu a akonáhle začne zvárať,
samostmievacie clona okamžite automaticky stmavne. Prepínací čas potrebný od priehľadnej clony k zatmavené je okolo
0,0001 sekundy. Prepínací čas potrebný od zatmavené clony k priehľadnej môže byť nastavený na 1,1-0,9 sekundy. Helma
je vybavená priebežne nastaviteľnou samostmievacie jednotkou, takže operátor si môže vybrať ľubovoľné zatmavenia
v rozpätí od č. 9 do č.13.

Samočinne zatmievacia zváracie prilba poskytuje operátorovi neustálu úplnú ochranu proti UV / IR za obvyklých
podmienok. Úroveň ochrany od UV / IR je až do DIN 13. Napájanie je vykonávané solárnymi panelmi, takže užívateľ nemusí
vymieňať batérie, zapínať alebo vypínať dobíjanie ani vykonávať žiadnu inú činnosť.
Helma je vybavená 2-mi sety snímača osvetlenia, ktoré reagujú na el. oblúk. Naviac je prilba vybavená vonkajším
ochranným krytom s carbonu. Tento kryt je odolný proti obnosenia, odolný proti teplu a nelepí sa na neho
"odštiepky'', takže má veľmi dlhú životnosť.
OBSLUHA
1. dobíjanie
Dobíjanie tejto helmy zaisťujú solárne panely s 2-mi 3V lítiovými batériami. Jeho zapnutie alebo vypnutie je automaticky
kontrolované elektronickým obvodom. Túto helmu môžete používať na prácu vždy, keď potrebujete a uložiť po skončení
práce - je bezobslužná.
2. Voľba zatmavenia
Zapálením oblúku zorné pole okamžite stmavne. V tomto okamihu operátor nastaví podľa technických
požiadaviek gombík nastavenia zatmavenia pre optimálne zatmavenia.
3. Voľba času oneskoreni
Nastavenie gombíka oneskorenia (DELAY, 16) na zadnej časti kazety môže byť čas potrebný pre zosvetlenie clony po zváraní
upravený v rozmedzí 0,1-0,9 sekundy.
Nastavenie na MIN: Čas potrebný pre zosvetlenie clony po zváraní bude skrátený. Najkratší čas je okolo
0,1 sekundy závisiace na teplote zváraného bodu a nastavenia zatmavenia. Tieto nastavenia je ideálna pásové zváranie
alebo zváranie pri výrobe s krátkymi zvarmi.
Nastavenie na MAX: Čas potrebný pre zosvetlenie clony po zváraní bude predĺžený. Najdlhší čas je okolo 0,9 sekundy
závislých na teplote zváraného bodu a nastavenia zatmavenia. Tieto nastavenia je ideálny pre zváranie za vysokej intenzity
prúdu, kde je po zváraní žiar.
4. Voľba citlivosti
Nastavenie gombíka voľby citlivosti (SENSIVIT, 15) na zadnej časti kazety môže byť pozmenená citlivosť voči okolitému
svetlu.
Nastavenie na MIN: citlivosť bude nižšia. Toto je vhodné pre vysokú intenzitu elektrického prúdu a pri zváraní za jasného
svetla (svetlo lampy alebo slnečné žiarenie).
Nastavením na MAX: citlivosť bude vyššia. Toto je vhodné pre zváranie za nízkej intenzity elektrického prúdu a použitie za
osvetlenie.

Technická špecifikácia:
Veľkosť okna filtra: 92 x 42 mm

Veľkosť filtra: 110 x 90 mm

UV/IR ochrana: DIN 16 po celou dobu

voliteľné nastavenie: DIN 9 – 13

Napájanie: solárny článok

Zapnutie: plne automatické
zosvetlenie nastaviteľné: 0,1 až 1,0 s. / dlhá – krátka / pracovná

stmievací čas:0.25 – 0.5 ms

teplota. – 5 až +55 C
Celková hmotnosť: 520g
VAROVANIE
Nepoužívajte kuklu ak:
- dochádza k nepravidelnému stmievanie
- nie je dodržaná rovnomerná vzdialenosť očí a filtra
- pomalá odozva (pracovná teplota je nízka)

- zlé okolité svetlo
- znečistený vonkajší kryt
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ZÁRUČNÍ LIST Záruka výrobku:
Dna 1.1.2014 vstúpil do platnosti zákon c. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje
na Vami zakúpený výrobok zodpovednost za vady po dobu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru (u právnických
osob 12 mes.). Reklamácie budú posúdené naším reklamacným oddelením (pozri nižšie) a uzvávané bezplatne
opraví servis firmy XTline s.r.o.
Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstánenia
vady,
musí byt vybyvená bez zbytocného odkladu, najneskor do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie, pokial sa
predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci može uplatnit reklamáciu osobne alebo zasláním
tovaru na reklmáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpecnom balení. Zásielka musí obsahovat
reklamovaný výrobok, predajné dokumenty, podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatocná adresa, telefón).
Vady , ktoré možno odstránit , budú opravené v zákonnej lehote 30 dní ( dobu môžu po vzájomnej dohode
predlžit ) .
Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja , ktorá sa nedá odstránit bude výrobok
vymenený za nový ( vady , ktoré existovali pri prevzatí tovaru ,
nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním ) . Na neodstránitelné vady a
vady , ktoré si je kupujúci schopný opravit sám môžu po vzájomnej dohode uplatnit primeraná zlava z kúpnej ceny
Nárok na reklamáciu zaniká, ak :
- Výrobok nebol používaný a udržiavaný podla návodu na obsluhu
- Výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné úcely, než na ktoré je urcený
- K poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatocnej údržby ,
alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív apod
- Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických , teplotných ci chemických vplyvov - Chyby boli
spôsobené nevhodným skladovaním , ci manipulácio s výrobkom
- Výrobok bol použitý nad rámec prípustného zataženia

PREDAJCA:

výrobné číslo:
Dátum predaja:

pečiatka:
Podpis:

ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV: Svařovací helma
TYP: JA5893, JA5894
PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE):
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO:
VÝROBCE
XTline s.r.o.

NÁZEV:
ADRESA:

Jinošov 95, 67571 Náměšť nad Oslavou

IČ:

26246937

DIČ CZ:

26246937

prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:

nařízení vlády č.21/2003 Sb, přejímajícím Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných
prosředků, ve znění směrnic 93/68/EHS a Směrnice Evropského parlamentu a rady 96/58/ES a příslušným předpisům a normám, které
z tohoto nařízení (směrnice) vyplývají.

POPIS OSOBNÍHO OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU
Skládá se s ochranného skeletu s průzorem ve kterém je ochranné sklo
s ochranným filtrem.

FUNKCE OSOBNÍHO OCHRAN.PROSTŘEDKU
Helma slouží jako ochrana proti svařování.

Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem
ČSN EN 379+A1 Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry

Zařízení je v kategorii pro použití - určení střídavého a stejnosměrného napětí do 50V~ a 75V=

Zvolený postup posuzování shody
Posouzení shody za stanovených podmínek ( výrobcem nebo oprávněným zástupcem výrobce ). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)

Jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.
Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou. Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21
Údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.

místo:
datum:

Náměšť nad Oslavou
2013-05-16

Jméno:

Funkce:
jednatel

Podpis:

