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MAGNUM LUX
MAGNUM VIPER

INSTRUKCJA OBS UGI
AUTOMATYCZNEJ

PRZY BICY
SPAWALNICZEJ
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UWAGA: Przeczytaj uwa nie poni sz  instrukcj . Zwró  uwag  na wymagania
bezpiecze stwa i obs ugi, ostrze enia i ograniczenia. U ywaj tego produktu zgodnie

z jego przeznaczeniem. Odst pstwa od tych zasad mog  spowodowa  uszkodzenie
sprz tu lub obra enia cia a, a tak e uniewa nienie gwarancji. Zachowaj instrukcje
obs ugi do wykorzystania w przysz ci.

1. Wprowadzenie

Automatyczna przy bica spawalnicza jest produktem najnowszej generacji przeznaczonym do
ochrony osobistej. W przy bicy tej zastosowano najnowsz  technologi  tak  jak LCD,
detektory optoelektroniczne, zasilanie solarne, mikroelektronik  itp.
Automatyczna przy bica spawalnicza nie tylko efektywnie chroni oczy operatora przed
szkodliwym dzia aniem promieniowania uku elektrycznego, lecz równie  „uwalnia” jego
obie r ce. W wyniku tego mo liwe jest uzyskanie znacznie wy szej jako ci, oraz
efektywno ci wykonywanej pracy.

2. Wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa pracy

Przed u yciem upewnij si , czy ustawiony jest w ciwy stopie  zaciemnienia.
Przy bica spawalnicza chroni oczy i twarz przed iskrami, py em, promieniowaniem
wyst puj cym w trakcie procesu spawalniczego, oraz stanowi ochron  w trakcie
szlifowania.
Przy bica nie chroni przed uderzeniami rozp dzonych przedmiotów.
Przy bica nie stanowi ochrony przed substancjami cymi ani wybuchowymi.
W trakcie pracy przy bicy, zawsze musi by  zamontowany zewn trzny filtr
ochronny. Praca bez zamontowanego zewn trznego filtra ochronnego mo e
skutkowa  awari  przy bicy i utrat  gwarancji.
Nale y unika  pozycji które umo liwiaj  dostanie si  odprysków spawalniczych i
promieniowania do niezabezpieczonych cz ci cia a. Je li jest to niemo liwe nale y
zastosowa  dodatkowe zabezpieczenie.
Przed ka dym u yciem oczy  przy bic  z zabrudze  i sprawd  czy sensory
umieszczone na froncie przy bicy nie s  zakryte.
Przed ka dym u yciem sprawd  stan techniczny przy bicy, bezzw ocznie usuwaj c
wszelkie uszkodzenia.
Je li przy bica nie zaciemnia si  w trakcie pracy natychmiast przerwij prac ,
a przy bic  przeka  do serwisu.
Chro  przy bic  przed wilgoci  – ten model nie jest wodoodporny.
Chro  przy bic  i jej elementy przed rozpuszczalnikami, do czyszczenia u ywaj
mi kkiej wilgotnej szmatki.
Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji przy bicy, u ywanie jej niezgodnie z
przeznaczeniem, nie stosowanie si  do zalece  podanych w tej instrukcji, nara a

ytkownika na obra enia cia a, oraz skutkuje utrat  gwarancji.

3. Charakterystyka automatycznej przy bicy spawalniczej

Automatyczna przy bica spawalnicza wyposa ona jest w filtr spawalniczy maj cy mo liwo
zmiany stopnia zaciemnienia. Filtr przed spawaniem jest transparentny, wiec spawacz ma
mo liwo  dok adnej obserwacji obszaru roboczego. W momencie powstania uku
elektrycznego filtr natychmiast zaciemni si . Gdy uk elektryczny wyga nie filtr znowu zrobi
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si  transparentny. Operator przy bicy ma mo liwo  p ynnej zmiany zaciemnienia w zakresie
9-13 DIN.
Automatyczna przy bica spawalnicze MAGNUM zapewnia kompletn  ochron  przed
promieniowaniem UV/IR (ultrafioletowe/podczerwone), nawet wówczas gdy filtr jest
rozja niony.
Przy bica jest zasilana przez ogniwa solarne co eliminuje konieczno  wymiany baterii przez

ytkownika, w czania i wy czania przy bicy itp.
Automatyczna przy bica spawalnicza  wyposa ona jest w dwa zestawy fotosensorów.
Ponadto przy bica jest zrobiona z termo stabilnego, odpornego na zu ycie polimeru, w który
nie wtapiaj  si  odpryski spawalnicze.

4. Parametry techniczne

Typ przy bicy MAGNUM LUX MAGNUM VIPER
Rozmiar filtra zewn trznego ochronnego 110x90 mm 110x90 mm
Rozmiar filtra wewn trznego ochronnego 104x47 mm 104x47 mm
Stan transparentny 4 DIN 4 DIN
Najni sze zaciemnienie 9 DIN 9 DIN
Najwy sze zaciemnienie 13 DIN 13 DIN
Regulacja zaciemnienia ynna ynna
Ochrona UV/IR Sta a - 15 DIN Sta a - 15 DIN
Pr dko  zaciemnienia 0,0001 s 0,0001 s
Pr dko  przej cia z zaciemnienia
do stanu transparentnego 0,1-0,9 s 0,1-0,9 s
Czu /opó nienie Regulowane Regulowane
Funkcja „szlifowanie” Nie Tak
Temperatura u ytkowania -10ºC÷55ºC -10ºC÷55ºC
Zasilanie Fotoogniwo i bateria Fotoogniwo i bateria
Waga 530 g 530 g

5. Obs uga techniczna - u ytkowanie

1. Przed monta em przy bicy zapoznaj si  z jej budow . Pokazana jest ona na rysunkach
poni ej. Przy bice MAGNUM LUX i VIPER maj  analogicz  budow .

2. Zasilanie przy bicy odbywa si  poprzez dwie wbudowane niewymienne baterie litowe
adowane ogniwami solarnymi. W czanie i wy czanie jest automatycznie
kontrolowane przez czujnik. Mo esz u ywa  tej przy bicy kiedykolwiek zechcesz,
rozpoczynanie i ko czenie pracy nie wymaga jakichkolwiek operacji. Przy bica ta jest
w  100% bezobs ugowa.

3. Wybór stopnia zaciemnienia.
Po za eniu przy bicy i zainicjowaniu uku elektrycznego okno obserwacyjne ulegnie
zaciemnieniu. Wówczas pokr em „5” ustaw optymalny stopie  zaciemnienia.

4. Funkcja szlifowanie – dost pna tylko w modelu VIPER.
Pokr o „5” przestaw w pozycj  szlifowanie - grinding.

5. Wybór opó nienia rozja nienia.
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Poprzez pokr o „16” mo na ustawi  opó nienie rozja nienia przy bicy po spawaniu
w zakresie 0,1÷0,9 sekundy. Cz sto bezpo rednio po spawaniu rozgrzany metal mo e

lepi , dlatego funkcja regulowanego opó nienia bywa bardzo przydatna.
6. Wybór czu ci.

Poprzez pokr o „15” mo na ustawi  czu  przy bicy tzn. na wiat o o jakim
nat eniu ma reagowa . Na minimum ustawiamy w przypadku u ywania wysokich
ampera y, oraz w przypadku spawania w mocno o wietlonym pomieszczeniu, lub w

cu.
Na maximum pokr o ustawiamy w przypadku spawania przy niskich ampera ach,
przy s abym o wietleniu zewn trznym. Takie ustawienie zalecane jest równie  do
spawania metod  TIG

7. Dopasowanie przy bicy
Automatyczna przy bica spawalnicza wyposa ona jest w nag owi  umo liwiaj ce
dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb, zapewniaj c ka demu u ytkownikowi

ciwy k t obserwacji oraz wygod .
Regulacja przy bicy w pionie odbywa si  poprzez przepi cie zatrzasku „8” w dan
pozycj .
Regulacja w poziomie odbywa si  za pomoc  pokr a „10”. Pokr o to nale y
wcisn  i przekr ci  w celu ustawienia danego po enia.
Regulacja k ta odbywa si  poprzez przepi cie zatrzasku „9” w dan  pozycj .

rys.1MAGNUM LUX

1. Obudowa filtra automatycznego
2. Filtr zewn trzny ochronny
3. Filtr automatyczny
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4. Filtr  wewn trzny ochronny
5. Pokr o regulacji zaciemnienia i w czania trybu szlifowanie
6. Nakr tka kontruj ca
7. Podk adka ze skal
8. Zatrzask regulacji pionowej
9. Zatrzask regulacji k ta
10. Pokr o regulacji poziomej
11. Nak adka przeciw potna
12. O ki
13. Bolec blokuj cy regulacji k ta
14. Nakr tki dociskowe
15. Pokr o regulacji czu ci
16. Pokr o regulacji opó nienia rozja nienia

rys.2 MAGNUM VIPER
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5.1 Wymiana zewn trznego filtra ochronnego
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6. Rekomendowane stopnie zaciemnienia

Aplikacja Nat enie pr du [A] Zalecane zaciemnienie DIN
- 40 9

40-60 10
60-175 11

175-300 12
MMA

300-500 136

- 100 10
100-175 11
175-250 12

250-350 13
MIG

350-500 14

- 20 9
20-40 10

40-100 11
100-175 12
175-250 13

TIG

250- 14

- 60 10
60-125 11
125-175 12
175-300 13
300-450 14

MAG

450- 15
- 175 10

175-225 11
225-275 12
275-350 13
350-450 14

ELEKTRO OBIENIE

450 - 15
- 150 11

150-250 12CI CIE PLAZMOWE
250 - 13
0,5-15 4-9
15-30 10

30-50 11

50-125 12
125-225 13
225-450 14

SPAWANIE PLAZMOWE

450 - 15


