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I. Bevezetés

Az automatikus hegesztő fejpajzs célja az arc és a szem védelme a fénytől, a hőtől és az elektromágneses 
sugárzástól a hegesztés folyamán. Az automatikus szűrő elsötétedik, ha a hegesztőív létrejön, és kivilágosodik, 
ha a hegesztőív kialszik.

OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

II. Termékjellemzők

1. A kezelő beállíthatja a kivilágosodás idejét.

2. A kezelő beállíthatja a szűrő érzékenységét. 
3. Választható hegesztés / köszörülés üzemmód . 
4. A fejpajzs áramforrása egy nagyteljesítményű napelem, amely 2db 3V-s akkumulátort 
táplál. Normális használati körülmények között az akkumulátor élettartama kb. 5000 
üzemóra. 
5. Változtatható sötétségi fokozat (DIN) DIN9-től 13-ig, vagy DIN5-től 13-ig, az 
állítógomb segítségével.  
6. Az automata UV/IR szűrőfilter teljes védelmet nyújt az ultraibolya és infravörös 
sugárzással szemben, még a fejpajzs kikapcsolt állapotában is .Az UV/IR védelem 
mindig a DIN16 szintnek felel meg.

II. Műszaki adatok

Filter típusa ADF-150G ADF-400H ADF-800K
Látómező 94×37mm 100×60mm 98×88mm
Filterkazetta méret 110×90×9mm 110×90×9mm 114×133×10mm
Világos állapot DIN4 DIN4 DIN4
Sötétségi fokozat DIN9-13 DIN5-8/9-13 DIN5-8/9-13
Kivilágosodás 0.2-1.0s, fokozatmentesen állítható
Érzékenység Alacsony/magas, fokozatmentesen állítható
Köszörülési mód Igen Igen Igen
Vágási mód / Igen Igen
Filter önellenőrzés Igen Igen Igen
Töltöttség riasztás Igen Igen Igen
Ki/be kapcsolás automatikus
Áramellátás Napelem + újratölthető Li-ion akkumulátor
Üzemi hőmérs. -5C°~+55C°
Tárolási hőmérs. -20C°~+70C°
Tömeg 490g±5g 500g±5g 550g±5g



IV. A FILTER FELÉPÍTÉSE

1. Sötétségi fokozat / köszörülés 
kapcsoló

2. Filterellenőrző gomb

3. Alacsony töltöttség figyelmeztetés

4. Érzékenység állítás

5. Késleltetés állítás

6. ElemtartóADF-150G

ADF-400H

ADF-800K

1. Érzékenység állítás

2. Sötétségi fokozatkapcsoló

3. DIN9-13 / DIN5-8 / köszörülés 
váltókapcsoló

4. Késleltetés állítás

5. Filter ellenőrző gomb

1. Sötétségi fokozatkapcsoló

2. Érzékenység állítás

3. Késleltetés állítás

4. Hegesztő / vágó üzemmódváltás

5. Alacsony töltöttség figyelmeztető

6. Filter ellenőrzőgomb

7. Hegesztés / köszörülés váltás



V. HASZNÁLAT

1. Hegesztés előtt

1.1 Távolítsa el a védőfóliát a külsőésbelsőplexilencsékről.

1.2 Ellenőrizze az akkumulátorokat. Az automata LCD filter 5000 üzemórát működik normál körülmények 
között, energiaellátását napelem biztosítja, amely tölthető akkumulátort lát el feszültséggel. Ha az 
akkumulátor töltöttsége alacsony, a jelzőfény világítani kezd. Mivel ilyenkor a filter működése gyengül, az 
akkumulátort ki kell cserélni (ld. Karbantartás, akkucsere fejezet). 

1.3 Távolítson el minden lerakódást vagy szennyeződést a szenzorokról.

1.4 Állítsa be a fejpántot, hogy biztonságos és kényelmes legyen.

1.5 Ellenőrizze az alkotóelemek épségét. Ha sérült, repedt, megkarcolódott stb. alkatrészeket talál, ezeket 
haladéktalanul cserélje ki.

1.6 Állítsa be az eljárásnak megfelelő sötétségi fokozatot (ld az alábbi táblázatot). Ellenőrizze, hogy a 
fokozat megfelel-e a hegesztési eljárásnak.

Sötétségi fokozatok – tájékoztató táblázat

Megj: *SMAW-bevontelektródás hegesztés.*TIG GTAW- AWI (TIG) hegesztés.
*MIG(Heavy)-fogyóelektródás (CO) hegesztés vastag munkadarabokon.
*SAM - félautomata védőgázas hegesztés.
*MIG(Light) – fogyóelektródás hegesztés vékony munkadarabokon. 

*PAC - plazmavágás

2. Érzékenység

A filter érzékenysége a környezeti világítás és a hegesztési eljárás függvénye.

2.1 Alacsony fokozat – nagy áramerősséggel végzett hegesztéshez, illetve erős napsugárzásban végzett 
szabadtéri tevékenység esetén.

2.2 Közepes fokozat – a legtöbb beltéri és szabadtéri hegesztési feladatra.

2.3 Magas fokozat – alacsony amperes hegesztéshez, gyengén megvilágított beltéri munkahely esetén, 
továbbá AWI hegesztéshez javasolt.



3. Ellenőrző gomb

3.1 Állítsa be a sötétségi fokozatot bármire DIN9-13 között.

3.2 Nyomja meg a TEST gombot, hogy ellenőrizze, a filter elsötétedik-e.

3.3 Engedje el a TEST gombot, hogy ellenőrizze, a filter kivilágosodik-e.

4. Köszörülés / csiszolás üzemmód

A fejpajzs arra is használható, hogy köszörülés, vágás, csiszolás stb. esetén védje az arcot a szikráktól. A 
köszörülés (Grind) üzemmódban a filter nem sötétedik el a fényes szikrák hatására. 

5. Késleltetés

A késleltetés az az időtartam, amely alatt a filter kivilágosodik. Maximális értéke 1mp.

5.1 A minimum 0.15 - 0.2mp, ez ponthegesztéshez vagy rövid varratok készítéséhez megfelelő.

5.2 A maximum 0.85 - 1.0mp, ez nagy amperes hegesztéshez alkalmas, ill. olyan eljárásokhoz, ahol sok fény 
keletkezik.

5.3 A minimum és maximum értékek szabadtéri és zárttéri hegesztésekhez egyaránt megfelelnek.

6. A fejpánt beállítása

6.1 A felső pánton található lyukak és patent segítségével állítsa be a kényelmes szélességet és magasságot. 

6.2 A dőlésszög-állítóretesszel állítsa be a pajzs szemtől való távolságát. 

6.3 A hátsó fejpánton található csavarral szorosra vagy lazábbra állíthatja a fejpántot. 

7.Akkumulátor cseréje

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a filter belső oldalán figyelmeztető LED kezd világítani. A gyenge akku 
hátrányosan befolyásolja a filter működését, ezért haladéktalanul cserélje ki egy újra.



1. Elemtartó fedél

A cseréhez vegye ki a filtert a fejpajzsból, és vegye le az elemtartó fedelet. Vegye ki a régi akkumulátort és 
CR2032, vagy CR2450 típusú akkumulátorral pótolja (ld. a fenti ábrát).

A pozitív( + ) pólus felfelé, azaz a fejpajzs belseje felé mutat. 

Tegye vissza az elemtartó fedelét, nyomja meg a TEST gombot – a filternek egyszer el kell sötétednie. 
Helyezze vissza a filtert a fejpajzsba

Elkezdheti a hegesztést.

Karbantartás

1. Tisztítás, fertőtlenítés: a filtert felületeit tartsa tisztán. A tisztításhoz ne használjon oldószereket. A szenzorokat 
és a napelemet tiszta, száraz, nem bolyhozó textillel törölje le. A tisztításhoz alkoholt szabad használni.

2. Vegyileg semleges tisztítószerrel (pl. mosogatószer) tisztítsa meg a fejpántot és a fejpajzsot.

3. A külső és a belső védőplexiket rendszeresen cserélje.

4. A filtert ne mártsa vízbe vagy más folyadékba. Ne használjon oldószeres, olajos vagy abrazív hatású 
tisztítószereket.

5. A filtert lehetőleg ne vegye ki a fejpajzsból (kivéve egyes esetekben pl. akkumulátor csere). A filter burkolatát 
ne nyissa fel!

VI. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

－ A javasolt használati élettartam 3 év. A gyakorlatban a tényleges élettartam ettől eltérhet, a használat 
intenzitásától, a tisztítás, tárolás, karbantartás minőségétől függően. A sérült, elkopott alkatrészeket mindig 
cserélje ki.

－A fejpajzs gyártásánál felhasznált anyagok allergiás reakciókat válthatnak ki, erre érzékeny személyeknél. 

－Az orvosi szemüveg fölött viselt fejpajzs, vagy védőszemüveg továbbíthatja az ütések energiáját a 
szemüvegre, ezért ezek együtt viselése balesetveszélyes lehet.



1. Az automata fejpajzs nem alkalmas lézer- ill. lánghegesztésre.

2. Ne tegye a fejpajzsot vagy a filtert forró felületre. 

3. Ne nyissa fel az automata filtert.  A filter módosítása, átalakítása tilos.

4. Használat előtt ellenőrizze az üzemmód kapcsoló (hegesztés/köszörülés) helyzetét. Az automata fejpajzs 
ütések és más erős kinetikus behatások ellen nem véd.

5. A fejpajzs nem nyújt védelmet robbanószerek és korrozív oldatok ellen.

6. A fejpajzs és a filter átalakítása, módosítása tilos! Csak eredeti alkatrészeket használjon a fejpajzshoz. 

7. Az engedély nélküli módosítás és a nem megfelelő alkatrészek használata balesetveszélyes és ezért tilos! 
Ilyen esetben a termékgarancia érvényét veszti.

8. Amennyiben a fejpajzs hegesztéskor nem sötétedik be, azonnal hagyja abba a hegesztést és forduljon a 
szakszervizhez.

9. Ne merítse a filtert vízbe vagy bármilyen folyadékba.

10. Ne használjon oldószereket tisztításhoz. 

11. Használati hőmérséklet: -5°C ~ + 55°C 

12. Tárolási hőmérséklet:  - 20°C ~ +70°C 

13. Védje a filtert folyadékok vagy szennyeződések behatásától.

BIZTONSÁGI MEGHATÁROZÁSOK

Kérjük, figyelmesen olvassa el, jegyezze meg és tartsa be az itt látható biztonsági tudnivalókat. Be nem 
tartásuk, balesetveszélyt okoz.

VII. GYAKORI HIBÁK ÉS ELHÁRÍTÁSUK

1. Az automata nem sötétedik el vagy gyakran kivilágosodik. 

1.1 Valamelyik védőplexi karcos vagy szennyezett (cserélje ki).

1.2 A szenzorok beszennyeződtek (tisztítsa meg a felületüket).

1.3 Alacsony a hegesztőáram (állítsa az érzékenységet HIGH fokozatba).

2. Lassan működik a filter

Az üzemi hőmérséklet túl alacsony. Ne használja -5°C hőmérséklet alatt. 

4. Homályos látvány

4.1 Valamelyik védőplexi szennyezett vagy sérült (cserélje ki).

4.2 Nem elegendő a környezeti fény.

4.3 Helytelen a beállított sötétségi fokozat (ellenőrizze és állítsa be újra). 

5. Csúszkál a fejpajzs

A fejpánt nincs helyesen beállítva (állítsa be megfelelően).

FIGYELEM! Ha a fenti hibák bármelyike az elhárítására tett kísérlet után is fennáll, ne használja tovább 
a fejpajzsot, hanem forduljon a forgalmazóhoz ill. szakszervizhez.



VIII. TERMÉK JÓTÁLLÁS

1. A gyártói jótállás a felhasznált alapanyagokra, alkatrészekre és a gyártási folyamat során előforduló hibákra 
vonatkozik. 

2. A jótállás nem terjed ki olyan hibákra, sérülésekre és károkra, amelyek a termék nem rendeltetésszerű 
használatából, átalakításából, módosításából, sérüléséből erednek. Az ezekből valamint a használati utasítás 

be nem tartásából származó sérülésekért, károkért, a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget. 

Vonatkozó minőségi szabványok: EN175, EN379

A jelzés jelentése:

4/5-8/9-13 TN 1/1/1/2/379 (magyarázat: 4= világos állapot, 5-8/9-13= sötétségi fokozatok TN= gyártói 
azonosító, 1= optikai besorolás, 1= fénytörési besorolás, 1= egyenletességi besorolás, 2= látószög besorolás, 

379= a teszt szabványa)

A fejpajzs jelzése   TN EN175 S CE

TN= gyártói azonosító, EN175= tesztelés szabványa, F= mechanikai ellenállóerő (18m/s) CE

- amennyiben a terméken ill. egyes komponensein eltérő mechanikai ellenállási besorolás látható, akkor a 
teljes termékre mindig a leggyengébb az érvényes (jelen esetben F). 

Megjegyzés:

A gyártó fenntartja az előzetes értesítés nélküli termék- és dokumentáció módosítás jogát.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezet védelmében hasznosítsa újra a terméket élettartama végén. 

HATÉKONY HEGESZTÉSTECHNIKAI MEGOLDÁSOK
www.syrius.hu | info@syrius.hu | +36 46 500 820


