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AVERTIZARE

AVERTIZARE

 

 

 
culoare.

 
va proteja împotriva pericolelor cauzate de un impact sever.

 
explozibile sau a lichidelor corozive.

 

 

 -

cu supervizorul sau cu distribuitorul dvs.
 
 

mastii.
 A se utiliza doar la temperaturi de: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

 Temperatura de depozitare: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). 

 
 -

scame.
 

sparte/zgâriate/cu neregularitate.
 Materialele care pot intra în contact cu pielea utilizatorului pot 

 
 

transmite impactul, creând în acest fel un pericol pentru utilizator.
 

 În cazul în care simbolurile F sau B nu sunt comune pentru dispo-

Mastile de sudura care se închid în mod automat la culoare sunt 

închide automat la culoare de la starea deschis la starea închis când 

durate mai lungi de timp.

Câmpurile mai întunecate corespund acelor zone în care nu se po-

Mastile Böhler Welding sunt adecvate, dar nu sunt limitate la 

 Pulsurile de curent AC/DC
 Invertoarele WIG/TIG
 
 Argon/Heliu
 

-
graful 1.4 din Anexa II la Regulamentele CE.

-
-
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sunt dotate cu un dispozitiv de acoperire a capului care poate fi 

-
zitivului de acoperire a capului, pentru a se potrivi cu diversele di-

deteriora componentele. În cazul în care este utilizat în mod adecvat, 
-

zare a sa.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

fabricare.
6. 

7. 

8. 

(OFF).

-

înlocuite.

-

(ceea ce este recomandat).

INLOCUIRE BATERIE ADF

1. Este esential ca la inlocuire bateria sa fie montata corect, con-
form ilustratiei. (p.4)

MARCAJUL ADF

BÖHLER WELDING ANSAMBLU (p.5)

Lentile capac frontal - 32423
Lentile capac interior - 32425

Echipamentul de acoperit capul complet - 32406

1. 

 

2. 

întunecate când nu este prezent niciun arc. 

 
 

vânzare de pe plan local.

1 – Clasa de difuzie a luminii

B – Este clasa impactului mediu de energie

GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche 
Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik

Laborator de testare acreditat de DAkkS D-PL-19590-02-00
Notificat de Central
Authority of the Federal States for Safety Technologies
(ZLS – Autoritatea Statelor Federale pentru Tehnologiile referitoare 

ZLS-NB-0156

-
tivei 89/686/ EWG

Dioptrii  +1,0 - 32444
Dioptrii  +1,5 - 32445
Dioptrii  +2,0 - 32452
Dioptrii  +2,5 - 32456


