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 Isetumenev keevitusmask Airweld 5 
  

  

Kasutusjuhend  

 

Hoiatus:  

Enne toote kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi!  

Airweld 5 keevitusmask on mõeldud keevitaja silmade ja näo kaitseks sädemete, metallipritsmete, 
soojus- ja valguskiirguse eest normaalses keevituskeskkonnas.Isetumenev valgusfilter lülitub ise 
läbipaistvast olekust tumendatud olekusse, kui keevituskaar süttib, ning uuesti läbipaistvaks, kui 
keevitamine lõpeb.    

Isetumenev keevitusmask müüakse kasutusvalmina, s.t. kasutaja peab vaid reguleerima maski 
pearihmad endale sobivaiks ning valima keevituskaare võimsusele vastava filtri tumedusastme.  

Esmakordse kasutamise eel tuleb eemaldada kaitsekiled maski klaasi välis- ja sisepinnalt! 

 

Enne keevitama asumist  

Veenduge, et maski väline ja sisene kaitseklaas on puhtad tolmust ja mustusest, et miski ei varja 2 
sensorit maski klaasi ülaservas. Kontrollige, et maski klaasiraamid on terved ja klaasid püsivad ees.  

Enne kasutamist vaadake maski töötavad osad üle. Kraabitud, purunenud või keevituspritsmetega 
kaetud osad tuleb välja vahetada.  

Igakordselt enne kasutamist veenduge, et maski osade vahelt ei paistaks valgust läbi.  

Valige maski tumedusaste vastavalt tabelile 1 või isiklikule kogemusele toetudes.  

Seadistage pearihmad selliselt, et mask oleks teie näole ja peale nii lähedal, kui võimalik. Maski 
kaldenurka allalastud asendis saab seada 3 positsiooni.  

 

 

Maski tumedusastme seadmine  

Tumedusastet saab reguleerida astmeliselt, vastavalt DIN normidele 9, 10 11, 12 ,13. Milline 
tumedusaste missugusele keevitusrežiimile sobib, leiate tabelist 1. Siiski on see väga individuaalne ja 
sõltub iga keevitaja silmade valgustundlikkusest ja tööharjumustest. Reguleerimiseks on nupp maski 
vasakul küljel kirjaga DIN 9-13.  

 



Maski omadused/võimalused  

• Maskil on erikujulise hoovastikuga tõste- langetamise mehhanism, mis viib maski tõstetud 
asendis võimalikult madalale, ergonomiliselt sobivaimasse ja keevitajat võimalikult vähe 
segavasse/väsitavasse asendisse.  

• Keevituskaare süttimisel lülitub valgusfilter läbipaistvast olekust tumendatule 1/25000 
sekundi jooksul.  

• On võimalik seadistada ajavahemikku, mille järel valgusfilter lülitub tumendatud olekust 
läbipaistvasse tagasi.  

• Maski välisel paremal küljel on lülitustundlikkuse regulaatori nupp (kirjaga 
„sensitivity“).Sellest on võimalik reguleerida, kui tugeva valgusimpulsi peale maski 
valgusfilter tumedaks muutub. (oluline näiteks, kui mitu keevitajat töötab ühes ruumis).  

• „Keevituse“/“Lihvimise“ režiimide vahel on võimalik valida maski siseküljel oleva, „mode“ 
kirjaga lüliti viimisega asendisse „welding“ või „grinding“ vastavalt. Lihvimisasendis mask ei 
tumene.  

• Keevituse lõppedes lülitub mask tumendatud olekust läbipaistvaks kasutaja poolt valitud 
ajavahemiku järel. Valik toimub maski siseküljel oleva lülitiga „delay time“, millel on 3 
positsiooni. „Short“ tähistab aega 0,25..0,35sek.; „middle“ 0,35..0,5sek.; „long“ 0,5..0,8sek.  

• Mask saab toimimiseks energiat päikeseelemendilt ja 2 liitiumakult. Akude vahetamist pole 
ette nähtud, normaalse kasutamise korral peab nende kasutusiga küündima üle 6 aasta.  

• Toode on täielikus vastavuses järgmiste ohutusstandarditega: DIN; ISO; EN ja vastab ANSI 
Z87.1- 2003 standardile..  

• Maski valgusfilter kaitseb kasutajat ultraviolett- ja infrapunakiirguse eest ka läbipaistvas 
olekus, selle kaitseklass nimetatud kiirguste suhtes vastab DIN 16 astmele kogu aeg.  

 

 

Hoiatus  

• Mask ei sobi kasutamiseks laserkeevitusel ja atsetüleen- hapnikukeevitusel/lõikamisel.  
• Ärge asetage maski kuumale pinnale(näiteks jahtuvale keevitatud detailile).  
• Ärge püüdke valgusfiltrit lahti võtta.  
• Enne töö alustamist veenduge, kas mask on „keevituse“ või „lihvimise“ asendisse lülitatud.  
• Mask ei kaitse tugevate löökide, plahvatuslaine, sööbivate vedelike eest.  
• Ärge muutke maski ehitust ega kasutage remondiks/täiustamiseks tootja poolt tunnustamata 

varuosi. See välistab õiguse garantiile ning võib olla ohtlik kasutaja tervisele.  
• Kui mask ei lülitu tumendatud olekusse, lõpetage otsekohe selle kasutamine ning võtke 

ühendust töölõigu juhi või maski müüjaga.  
• Ärge laske maski valgusfiltril sattuda vette või voolava vee alla.  
• Ärge kasutage maski puhastamiseks lahusteid.  
• Kasutuse temperatuurivahemik -10°C~+55°C (madalamatel temperatuuridel muutub 

lülitumine aeglaseks). 
• Hoiutemperatuur -20°C~+70°C  
• Hoidke maski kokkupuutest vedelike ja mustusega.  
• Puhastage valgusfiltri pinda regulaarselt, ärge kasutage selleks tugevatoimelisi kemikaale. 

Päikeseelemendi ja valgusfiltri pinda puhastage puhta, narmavaba, pehme lapiga.  
• Pragunenud/kraabitud/pritsmetega kaetud välimine kaitseklaas vahetage õigeaegselt välja.  

 



 

Võimalikud probleemid/lahendused 

 

• Probleem:  Halb nähtavus läbi filtri, peegeldused 
 Võimalik viga: Silmade ja maski klaasi vahekaugus liiga suur. 
 Lahendus: Reguleerige mask silmadele lähemale või teise nurga alla 

• Probleem: Valgusfilter ei tumene või vilgub.  
Võimalik viga: Eesmine kaitseklaas must või vigane, sensorid mustunud, keevitusvool nõrk 
Lahendus: Vahetage kaitseklaas, puhastage sensorid, reguleerige tundlikkust 

• Probleem: Mask reageerib aeglaselt  
Võimalik viga: Temperatuur töökohal madal  
Lahendus: Ärge kasutage alla -10C 

• Probleem: Halb nähtavus 
Võimalik viga: Tumedusaste liiga suur  
Lahendus: Reguleerige 

• Probleem: Mask libiseb peas 
Võimalik viga: Pearihm valesti reguleeritud   
Lahendus: Reguleerige  

 

Kasutusjuhendis toodud hoiatuste tähelepanuta jätmine võib viia maski kõlbmatuks 
muutumise ja/või kasutaja vigastamiseni.  

 

Hoiatus  

Kui tabelis toodud vigu ei õnnestu kõrvaldada, lõpetage maski kasutamine ja võtke ühendust 
müüjaga.  

 

 

 

Maski hooldamine  

Eesmise kaitseklaasi vahetamine: Eemaldamiseks tõsta kaitseklaasi keskosa kõrgemale, kuni see 
tuleb raamist välja. Tagasipanekuks suru klaas kergelt kaardu, kuni läheb raami. 

 Sisemise kaitseklaasi vahetus: eemalda 4 kruvi, mis raami hoiavad, keskelt tõmmates eemalda klaas. 
Aseta uus kaitseklaas hoolikalt tagasi Aseta raam kohale. Kinnita raam kruvidega.  

Kaitseklaasid tuleb vahetada, kui need on kraabitud, pragunenud või keevituspritsmetega kaetud.  

Klaaside puhastamiseks sobib pehme, kiude mitte eraldav lapp. Ärge kasutage puhastamiseks 
abrasiive, lahusteid või õlipõhiseid puhastusvahendeid.  

Ärge püüdke avada või eemaldada isetumenevat valgusfiltrit (tegemist on vedelkristall- ekraaniga).  



Tehnilised andmed  

 

• Viewing Area:  95 x36 mm  
• Filtri mõõt:  125 x 120 mm   
• UV/IR-kiirguskaitse:  DIN 16  
• tumedusaste:  DIN 4  
• muutmisvahemik:  from DIN 9 to DIN 16  
• energiaallikas:  Päikeseelement + aku 
• lülitumine:  täisautomaatne 
• Ümberlülitumise aeg   
• tumenemine:  1/25.000s  
• tumedalt heledale:  0,2s~0,8s  
• kasutamine:  Keevitamise/lihvimise valiku võimalus 
• kasutustemperatuur:  -10°Ckuni +55°C  
• ladustamistemperatuur:  -20°Ckuni +70°C  
• Maski materjal:  Löögikindel plastik (polüamiid/nailon) 
• kaal:  470 g  

 

 

 

 

 

 

Garantii  

Valmistajadefektide ilmnemisel garanteerib valmistaja vigase toote asendamise, remondi või raha 
tagastamise.  

Garantii ei kehti vigade puhul, mis on tekkinud toote valest kasutamisest. Palun jälgige 
kasutusjuhendis toodud juhtnööre ja ohutusnõudeid, neist mitte kinnipidamisel garantii katkeb. 
Valmistaja ei võta endale vastutust kahju eest, mis võib tekkida toote kasutamisel.  

Säilitage ostutšeki originaal, see on garantii aluseks. Garantii pole edasiantav ja kehtib ainult isikule , 
kes on selle omandanud maaletoojalt või ametlikult edasimüüjalt.  

Maaletooja: Aircom OÜ Peterburi tee 65 Tallinn tel.605 10 50 www.aircom.ee 

 

 

 

 

 



 

 

Maski osad:  

1. front cover lens  2.isetumenev valgusfilter  

3.sisemine kaitseklaas  4.lülitustundlikkuse reguleernupp  

5.regulaatori kinnitusmutter  6. tundlikkuse regulaator  

7.tumedusastmete skaala  8. 2 x maski kaldenurga reguleerimise mutter  

9.maski korpus  10. klaasi/filtrikomplekti kinnitusraam  

11. 4 x filtri raami kinnituskruvid  12.pearihma laubaosa (polsterdatud)  

13. 2 x maski kaldenurga fiksaator  14. 2 x rihma kinnituskruvid  

1.eesmine kaitseklaas 

15.seadistatav pearihm   

 

  

 

 
 


