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9602005 Ställbar automathjälm

VARNING
Vänligen läs igenom all information noggrant före användandet av  automat-
hjälmen.

Viktig information
Automathjälmen skyddar inte vid allvarliga kollisionsolyckor t.ex trasiga kugg-
hjul eller slipskivor, explosiva anordningar eller frätande vätskor. Maskinvakter 
eller ögonskydd måste finnas tillgängliga där dessa olycksrisker finns.

Automathjälmen är konstruerad för användning i samband med bågsvetsning 
t.ex MIG/MAG, TIG, PLASMA, kolbåge samt pulverbågsvetsning.

Använd denna hjälm som ansikts- och ögonskydd mot skadlig strålning och 
mot svetsloppor vid svetsning eller skärning.

Automathjälm med automatkassett är inte lämplig att använda vid under-upp-
svetsning, lasersvetsning samt laserskärning.

Om elektroniskt problem skulle uppstå, så är svetsaren fortfarande skyddad 
mot IR strålning upp till Din 16.

Automatkassetten ska alltid användas med original skyddsglas både det inre 
och yttre.

Tillverkaren är inte ansvarig om några ändringar görs på filtren eller om glasen 
används i andra hjälmar.

Säkerheten kan äventyras om icke godkända ändringar görs.



Bruksanvisning

1. Ställ in hjälmen efter dina egna önskemål. Huvudbandet kan ändras i både 
diameter och höjd. Vinkeln mellan hjälmen och ansiktet bör vara 10-12 grader.

2. PÅ/AV
Helt automatiskt, är alltid påslagen.

3. Välj Din-tal
Välj bland fem olika Din-tal 9,10,11,12 och 13. Du väljer själv med hjälp av rat-
ten på utsidan av hjälmen. En pil indikerar vilket Din-tal du valt.

4. Välj omställningstid
Ni kan själv bestämma vilken omställningstid automatkassetten ska ha, med 
en knapp på baksidan av automatkassetten. Där väljer ni mellan snabb och 
långsam omställningstid.
Snabb: Automatkassetten reagerar på mellan 0,25-0,35 sekunder beroende 
på temperaturen i omgivningen och Din-talet. Denna inställning är perfekt vid 
häftsvetsning.
Långsam: Automatkassetten reagerar på mellan 0,5-0,8 sekunder beroende 
på temperaturen i omgivningen och Din-talet. Denna inställning är perfekt vid 
svetsning med hög amp, där det blir efterglöd.

5. Välj känslighet
Ni kan själva bestämma vilken känslighet automatkassetten ska ha, med 
knapp på baksidan av automatkassetten. Där väljer ni mellan låg och hög 
känslighet beroende på ljuset i omgivningen.
Låg: Lämpar sig vid svetsning med hög Amp och skarpt solljus.
Hög: Lämpar sig vid svetsning med låg Amp och svag belysning. Bra vid bl.a 
Tigsvetsning.



Översyn och service
Byte av frontglas
- Tag bort hjälmfronten genom att lyfta i handtaget i nederkant.
- Tag ur frontglaset.
- Kolla så skyddsplasten är avtagen på det nya glaset innan du
   monterar det.
- Sätt tillbaka hjälmfronten, börja med att vinkla in överdelen sedan
   trycker ni försiktigt in underdelen.

Viktigt - Använd inte hjälmen utan att frontglaset och hjälmfronten är på 
plats.

Byte av inre skyddsglas
- Inre skyddsglaset tas bort genom att överdelen viks utåt och sedan
   lyfts glaset.
- Skyddsplasten tas bort innan glaset monteras tillbaka. Börja med
   att placera ena kortsidan på plats. sedan böjs andra sidan
   försiktigt på plats.

Byte av automatkassett
Automatkassetten byts genom att man tar ur hjälmfronten och frontglaset. 
Kappen som ni väljer Din-talet med från utsidan av hjälmen tas också bort. Nu 
trycker ni spärren som sitter mitt på automatkassettens högra sida inåt och 
utåt samtidigt, så kommer kassetten att hoppa ut.

      Reservdelar             Art.nr
1.   Huvudband     9602124
2.   Inre skyddsglas     9602123
3.   Automatkassett     9602120
4.   Frontglas     9602122
      Svettband     9602121
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