
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ref. G01875 / 77 / 78

DADOS TÉCNICOS:
Grau de escurecimento em condições de luz: 4 de acordo com DIN
Grau de escurecimento em condições de sombra: 9 - 13 de acordo com DIN
Atraso comutação (claro / escuro): 1/10000
Atraso comutação (escuro / claro): 0,1 - 0,8
Proteção ocular padrões: EN379
Proteção para o rosto padrões: EN175
Proteção UV / IR: cheia
Temperatura de trabalho: -10° C a + 65° C
Campo de visão: 92,5 x 42,5mm
Dimensões do filtro: 110 x 90 x 9mm
Sensibilidade: regulação suave
Peso: 0,98 kg

Antes de usar o produto, leia o manual de instruções!
Não desmonte o produto, pois isso pode resultar em danos ou perigo de segurança e falha do seu funcionamento.
Para evitar perigo, siga as recomendações abaixo.

Capacete de soldagem auto-regulável muito fácil de usar. Protege contra radiação UV e IR, respingos e calor. 
Tem um interruptor automático que lhe dá uma sensação de conforto durante o trabalho. A possibilidade de ajustar os parâmetros, assim como o 
tamanho da máscara, permite adaptar o produto ao tipo de trabalho realizado e às expectativas do cliente.

BENEFÍCIOS
- Amplo campo de visão
- Liga / desliga automático
- Ajuste do grau de escuridão e sensibilidade dos fotossensores
- Adaptação automática ao modo de soldagem
- Capacidade de ajustar tamanho ao usuário
- Proteção contra radiação UV e IR
- Facilidade de uso

USO:
O capacete é montado antes da utilização, e precisa ser configurado e adaptado à cabeça do usuário antes do uso.
A faixa da cabeça pode ser aumentada ou diminuída girando o botão na parte de trás. O usuário pode fazê-lo com o capacete na cabeça, o que ajuda 
a ajustar a faixa para que ela se mantenha corretamente na cabeça.
Se a faixa estiver muito alta ou muito baixa na cabeça, ajuste-a na parte superior da cabeça. Para fazer isso, afrouxe a extremidade da fita empurrando 
a cabeça de fixação no orifício da fita. Mova as duas partes da fita para uma largura maior ou menor conforme necessário e empurre a cabeça de 
travamento para o orifício mais próximo.
Verifique o ajuste da cabeça levantando e abaixando a viseira algumas vezes enquanto estiver na sua cabeça. Se a faixa se mover enquanto a viseira 
está inclinada, reajuste-a para torná-la estável.
Para ajustar a distância entre a viseira e a face,  desaperte a contraporca na posição inferior. Solte a contraporca do outro, e mova a viseira para mais 
perto ou longe do rosto. É importante que os olhos estejam a uma distância uniforme da viseira, caso contrário poderão ocorrer efeitos de 
escurecimento irregulares. Aperte a contraporca após o ajuste.
Se o vidro da máscara não estiver posicionado corretamente em relação aos olhos, o ângulo também pode ser ajustado numa de três posições usando 
a placa defletora. Atrás de cada botão rotativo nas laterais do capacete há um parafuso que passa pelo lado da máscara e por um dos orifícios da 
placa defletora. Gire cada parafuso parcialmente no sentido anti-horário para que ele deslize para fora da placa de deflexão, mas permaneça no lado 
da máscara. Gire as fitas de forma que uma das posições alternativas esteja alinhada com o parafuso. Gire os parafusos no sentido horário para 
passar pelos furos, fixando assim a posição da placa de deflexão.
Para selecionar o nível de tonalidade apropriado para o processo de soldagem, gire o botão na lateral da viseira e ajuste-o no número apropriado da 
cortina de escurecimento. Depois de parar a soldagem, a janela do visor muda automaticamente de escuro para brilhante, mas somente após o tempo 
de atraso definido, que compensa o efeito de brilho no elemento soldado. O tempo de atraso pode ser ajustado para "rápido" ou "lento", e a 
sensibilidade da máscara pode ser definida para alta ou baixa, usando o botão na parte de trás. 
A configuração alta é uma configuração normal para o uso diário. A configuração baixa destina-se a situações em que a máscara é obstruída por luz 
ambiente excessiva ou outro equipamento de soldadura próximo.

PROBLEMAS RESOLUÇÕES
Escurecimento irregular: a faixa de cabeça foi definida de forma irregular, portanto a distância dos olhos ao vidro também é irregular - altere a 
configuração da faixa de cabeça para ajustar a distância.
O filtro de escurecimento automático não escurece nem pisca:
1. O visor está sujo ou danificado - deve ser substituído.
2. Os sensores estão sujos - limpe a superfície dos sensores.
3. Corrente de soldagem muito baixa - mova o interruptor para a posição "lenta".
Reação lenta: A temperatura de operação é muito baixa - não use o capacete em temperaturas abaixo de 5° C ou 23° F.
Má visibilidade:
1. A viseira ou o filtro estão sujos - limpe ou substitua o vidro.
2. A iluminação ambiente é insuficiente.
3. O nível da cortina de escurecimento está definido incorretamente - altere o número da cortina de escurecimento.
O capacete desliza para fora da cabeça: A faixa da cabeça não está ajustada corretamente - ajuste a faixa.
NOTA! Pare de usar o capacete e entre em contato com o revendedor se não conseguir resolver um dos problemas listados acima.

MANUTENÇÃO
Por favor, preste atenção à manutenção diária, a fim de prolongar a vida da máscara. Retire a bateria quando o produto não for usado por um longo 
periodo de tempo. Não deixe água entrar no produto, ou isso causará danos permanentes. Não exponha o produto sob a luz do sol. 

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
A faixa de temperatura de armazenamento é -20° C a +70° C.



GERAL
A válvula de luz (LCD) neste produto pode mudar de claro para escuro no momento de ligação elétrica, com o princípio de fotoelétrico.
O grau de escurecimento pode ser ajustado entre DIN 9 e 13.
O conjunto de filtragem UV-IR consiste em vidro revestido reflexivo, válvula de luz multicamadas (LCD) e polarizador, e pode efetivamente bloquear a 
radiação ultravioleta e os raios infravermelho de passar, protegendo os olhos dos trabalhadores contra os danos da radiação.

O capacete de escurecimento automático possui uma cobertura mais ampla do que o capacete comum. Pode ser usado para proteger o rosto e 
pescoço contra os danos do arco de eletricidade e melhorar a qualidade do produto e eficiência de trabalho. Este produto é amplamente utilizado por 
muitos países desenvolvidos atualmente.
A faixa de temperatura de trabalho é -5° C a + 55° C.
A faixa de temperatura de trabalho limitada é de -10° C a 60° C.
O intervalo de humidade relativa é de 20% a 80%.

PRINCÍPIO DE TRABALHO
O capacete pode converter o arco de eletricidade resultante da soldagem em sinais electrónicos. E após esses sinais serem ampliados, eles serão 
passados para o circuito de acionamento de LCD, no qual a válvula de luz será transformada de claro para escuro, evitando assim os danos nos olhos 
dos trabalhadores.

NOTA!
PROTECÇÃO DO AMBIENTE NATURAL
O símbolo de latão cruzado significa que, antes de descartar a ferramenta, você deve se familiarizar com as regulamentações
locais relativas ao descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos. O dispositivo não pode ser descartado em lixo doméstico,
deve ser devolvido a um ponto de coleta designado.

FILTRO DE SOLDAGEM

ARCO DE LUZ

SENSOR

LCD OLHO

LENTE
CIRCUITO DE
CONTROLE

CIRCUITO DA
DRIVE DO LCD

CIRCUITO DA
FONTE DE ALIMENTAÇÃO

BOTÃOBOTÃO BOTÃO

BOTÃO

ALMOFADA

VISEIRA

SENSOR

MÁSCARA


	Página 1
	Página 2

