
HBM AVTOMATSKA VARILNA MASKA
MODEL 1

VARILNA MASKA
S SAMODEJNO ZATEMNITVIJO

NAVODILA ZA UPORABO



I Povzetek
Varilna maska za samodejno zatemnitev na sončno energijo, je niz tehnologij 
spektralnega filtriranja, fotoelektrične induktivne tehnologije nadzora, tehnologije za 
nadzor svetlobe s tekočimi kristali, v enem visokotehnološkem izdelku. Filter za 
samodejno zatemnitev (ADF) deluje po principu fotoelektrične indukcije, zaradi česar 
se tekoči kristal ob sprejemu svetlobe obloka spremeni iz svetlega v temno stanje in se 
samodejno vrne v temno stanje, ko je varjenje končano. S tem ščiti oči in kožo obraza 
uporabnika pred lokom, brizganjem in infrardečim/ultravijoličnim sevanjem.

II Lastnosti izdelka
1 Z napajanjem iz litijeve/alkalne baterije in sončne baterije, brez zamenjave, dolga 
življenjska doba 5000 ur, 15-20 minut s funkcijo samodejnega zapiranja, indikacija 
nizke napetosti.

2 V notranjem ali zunanjem upravljalnem gumbu, se lahko izvede na senčenju 9-13, 
lahko izberete nadzor občutljivosti in zakasnitve, funkcije varjenja / brušenja.

3 Fotoelektrična senzorska tehnologija, visokokakovosten dvojni LCD in filter,
ki varilcu zagotavljajo jasno vidno polje in učinkovito zaščito,
Zaščita pred ultravijoličnimi žarki do DIN16.

4 Dve sondi za zaznavanje obloka, nenehno zaznavata indukcijo obloka pri uporabi, to
omogoči, da čas preklopa filtra doseže 1/25000s iz svetlega v temno stanje,
da zaščitite oči pred poškodbami obloka.

5 Razred svetlega stanja filtra je DIN4, traja 0,1-1,0 s po prednastavitvi od temnega
stanje v svetlo stanje, ko lok izgine.

6 Normalna delovna temperatura je od minus 5 stopinj do 55 stopinj. Širok 
obseg uporabe, kot je ročno obločno varjenje, zaščiteno s plinom obločno 
varjenje, argonsko obločno varjenje in plazemsko rezanje.

7 Prenosna in uravnotežena oblika, popolnoma nastavljiva pokrivala zagotavlja
udobno nošenje in lajša utrujenost.

8 Izdelki izpolnjujejo varnostni in tehnični standard EN379,
ANSI Z87.1, CSAZ94.3



III Navodila za uporabo
1. Pred varjenjem
1.1 Preverite, ali je zaščitna folija odstranjena z notranjega in zunanjega zaslona. 
1.2 Pred uporabo preverite, ali je moč zadostna.
1.3 Preverite, ali je prikaz filtra normalen.
1.4 Preverite, ali so zaščitne folije popolne, sončna celica poškodovan ali 
blokirana s prahom, še posebej preverite, ali je obločni senzor onesnažen.
1.5 Preverite ali so vsi deli obrabljeni ali poškodovani. Če so kateri opraskani ali 
zlomljeni deli, jih je treba takoj zamenjati. Tako se ne povzroči kakršno koli 
osebno poškodbo.
1.6 Pred vsako uporabo preverite tesnost svetlobe.
1.7 Glede na tip stroja in varilni tok izberite pravo številko odtenka.

2. Izbor številke zatemnitve
2.1 Številko odtenka je mogoče ročno nastaviti od 9-13., gumb za nastavitev je 
zunaj/ znotraj maske, tako da zavrtite nastavitveni gumb, da nastavite ustrezno 
številko senčenja.
2.2 Nastavite masko na pravilen odtenek za postopek varjenja
s sklicevanjem na Tabela 1

Opomba: * SMAW zaščiteno kovinsko obločno varjenje. *TIG, GTAW-
plinsko volframovo obločno varjenje (GTAW) (TIG).
*MIG(težka)-MIG na težke kovine *PAC-plazemsko obločno rezanje. *PAW-
plazemsko obločno varjenje
*MIG(lahka)—MIG na lahkih zlitinah



3. Čas zakasnitve
Čas zakasnitve je, da čelada preklopi iz popolne temne v polno svetlobo.
glede na varilni tok in dolžino moči, z "DELAY" gumbom hitro ali počasi.
3.1 Izberite minimalno, čas zakasnitve je nastavljen na 0,1-0,25 s, primeren za točkovno 
varjenje, kratko varjenje ali šivno varjenje.
3.2 Izbira maksimalnega časa je zakasnitev nastavljena na 0,85-1,0 s. primeren
za visokotokovno varjenje ali preprečevanje utrujenosti oči zaradi loka.
3.3 Izbira medija, primernega za večino notranjih varjenj in varjenje na prostem.

4. Občutljivost
Glede na postopek varjenja in svetlobo okolice, skozi regulacijo gumba "SENSITIVITY" za 
nastavitev, privzeta občutljivost je na najnižje stanje.
4.1 Izberite Min, primeren za visokotokovno varjenje ali pri močni svetlobi okolja pri 
varjenju ali iz drugih virov motenj okolja.
4.2 Izberite Max, primeren za varjenje z nizkim tokom ali pri šibki svetlobi okolja pri 
varjenju, zlasti nizkotokovno argonsko obločno varjenje.
4.3 Izbira srednjega razreda, primerna za večino varjenja v zaprtih prostorih in na prostem

5. Set za varjenje / brušenje
Med rezanjem ali brušenjem morate gumb postaviti v položaj "brušenje". Opomba: 
nekateri izdelki so brez te funkcije glejte tabelo tehničnih parametrov.
6.Test
6.1. Nastavite številko senčenja na poljubnem mestu 9-13, pritisnite gumb TEST, preverite, 
ali se LCD spremeni iz svetlega v temno in se samodejno vrni v svetlo stanje.
6.2. Za filter brez funkcije samotestiranja, prosimo, nastavite senčenje na poljubno
pred uporabo postavite med 9-13, nato uporabite navadno žarilno nitko,
vir svetlobe več kot 40 W, v bližini obločnega senzorja filtra, preverite, ali LCD postane 
temen in se po odstranitvi svetlobnega vira samodejno vrne v svetlo stanje.



7 Prilagoditev naglavnega traku
7.1 Velikost naglavnega traku je mogoče ročno prilagoditi, da ustreza različnim ljudem. 
Zmerno pritisnite vrtljivo prestavo in prilagodite tesnost po občutku udobno. Vrtljivo 
orodje ima samozaklepno funkcijo. Vrteti je na silo prepovedano, da bi se izognili 
poškodbam orodja.
7.2 Na strani čelade so luknje za pozicioniranje, skozi nastavitev fiksne plošče na mestu 
stranske luknje, lahko spremeni kot vida, prilagajanje zornega kota.
7.3 S prilagajanjem zategnjenosti vijaka lahko spremenite naklon obrazne maske, prav tako 
jo lahko obrnete navzgor ali navzdol. Idealen kot pri varjenju so oči in spoji, povezani z 
ravno črto, pravokotno na filter.
8 Zamenjava baterije
8.1 Del ADF uporablja 2 kosa 3V litijeve baterije ali 2 kosa AAA alkalne baterije kot 
rezervno napajanje, del ADF uporablja nezamenljivo baterijo.
Opomba: odpadne baterije se odlagajo v skladu z lokalnimi vladnimi zakoni, filtri pa 
morajo biti v skladu z elektronsko obdelavo odpadnega materiala.
8.2 Akumulator lahko normalno uporabljate neprekinjeno 5000 ur. Nizkonapetostna 
žarnica ne deluje, ko je napajanje zadostno in baterijo je treba zamenjati, ko je nizka 
napetost, lučka je prižgana.
Opomba: nekateri izdelki nimajo funkcije alarma nizke napetosti.
IV Vzdrževanje
1 Za čiščenje filtra uporabite robčke, papir za leče ali čist mehak bombaž.
2 Za čiščenje ohišja varilne maske in trakov uporabite nevtralni detergent.
3 Redno menjajte zunanjo in notranjo zaščitno ploščo, znojne trakove.
4 Za redčenje detergenta ne uporabljajte jedkega topila ali bencina.



V Pozor
1 Varilna čelada s samodejno zatemnitvijo ni primerna za lasersko varjenje in 
varjenje s kisikovim acetilenom.
2 Varilnega pokrova in filtra ne postavljajte v bližino toplote ali vlažnega 
prostora.
3 Ne odstranjujte filtra iz varilnega pokrova in ne odpirajte škatle s filtrom brez 
pooblastila, pred uporabo preverite, ali je izbrana funkcija varjenja ali brušenja 
pravilna.
5 Za zaščito filtra pred poškodbami je treba namestiti zaščitno ploščo.
6 Ne spreminjajte ali zamenjajte pokrova za varjenje ali ADF brez avtorizacije.
7 Takoj prenehajte uporabljati masko, če se filter ne more spremeni v temno in 
kontaktirajte trgovca.
8 Za čiščenje filtra ne uporabljajte alkohola, bencina ali razredčila, ne potapljajte
to v vodi.
9 Delovna temperatura: -5 °C ~ + 55 °C (23 °~131 °F, F) reakcija ADF se bo 
upočasnila, če je temperatura okolice prenizka. Ampak to ne vpliva na zaščitno 
delovanje.
10 Takoj zamenjajte zaščitno folijo, če je zlomljena ali opraskana, saj lahko 
vpliva na pogled in resno zmanjša zaščitno delovanje.
11 Takoj zamenjajte zaščito, če je zlomljena ali opraskana. Ne uporabljajte trdih 
predmetov za stik s površino filtrske leče, da preprečite poškodbe filtra.
12 Redno čistite površino filtra, senzorje in sončne celice.
13 Čelada ne more preprečiti resnih udarcev, eksplozivnih ali jedkih poškodbe 
tekočine.
Opomba: če uporabniki ne bodo upoštevali navodil, bodo nastale resne 
telesne poškodbe zgoraj omenjene pozornosti.

FAQ Napake in rešitve
FAQ

Filtri ne potemnijo 
ali utripajo

Počasna odzivnost

Filter ni čist

Varilni pokrov drsi

NAPAKE REŠITVE
Zaščita je onesnažena ali poškodovana.

Obločni senzor ni čist.

Varilni tok je premajhen.

Baterija je prazna

Temperatura okolice je prenizka.

Nastavitev občutljivosti je prenizka.

Ščitnik je umazan.

Zaščitna folija ni odstranjena.

Filterske leče imajo madeže.

Osvetlitev okolice je nezadostna.

Št. senčila ni pravilno nastavljena.

Trak za glavo ni nastavljen.

Očistite ali zamenjajte.

Očistite površino senzorja.

Nastavite občutljivost na max.

Zamenjava baterije.

Ne uporabljajte pod -5 stopinj.

Pravilno povečanje občutljivosti

Očistite ali zamenjajte ščitnik

Odtranite zaščitno folijo.

Očistite obe strani zaščitne leče

Prilagoditev osvetlitve delovnega mesta

Ponovno nastavite št. senčenja

Nastavitev fiksnih matic pokrivala



IX Strukturni graf čelade

Serija VOGUE

1. Telo čelade
2. Pokrivala
3. Gumb za nastavitev pokrivala
4. Gumbi za nastavitev kota pokrivala
5. Prilagoditev senčenja
6. Zaščitna plošča
7. Sončna plošča
8. Fiksna plošča
9. Okvir
10. UV/IR filter
11. Zaponka zaščitne plošče



POZOR! Izdelek morate takoj prenehati uporabljati in
se obrnite na prodajalca, če zgornjih vprašanj ni mogoče rešiti.
VII Garancija za izdelek
1 Če pride do kakršne koli težave s kakovostjo od datuma nakupa v 2 letih,
proizvajalci bodo zagotovili brezplačno popravilo ali zamenjavo.
2 Škoda, ki jo povzroči človek kot posledica nepravilne uporabe, naravnih nesreč, oz
ni v skladu z navodili in povzročena škoda ni
v garancijskem roku se zaračunajo stroški popravila.
3 Dobro shranite garancijsko kartico. Prenos ni dovoljen. In samo
veljaven, če so ga izdali pooblaščeni distributerji ali zastopniki.

VIII Tehnične specifikacije



X Varilne strukturne figure

1. LCD
2. Gumb za upravljanje časa zakasnitve
3. Gumb za upravljanje občutljivosti
4. Sončna celica
5. UV/IR filter
6. Senzor
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