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Włączenie i ustawienia wstępne: 
Po wyjęciu nowej przyłbicy, zacznij od usunięcia przezroczystej folii ochronnej z zewnętrznej osłony wizjera. 
Przyłbica FUSION+ może być używana bezpośrednio po rozpakowaniu. Nie ma potrzeby włączania przyłbicy, filtr 
ciemnieje bezpośrednio w obecności źródła światła. Zalecamy jednak przetestowanie jego działania za pomocą błysku 
światła (z wykorzystaniem zapalniczki, latarki, itp...). 
 
Aby zapewnić idealne dopasowanie, zalecamy wykonanie niezbędnych regulacji nagłowia. 

Konserwacja i obsługa: 

1) Osłona zewnętrzna wizjera: jeśli wizjer jest zabrudzony, uszkodzony lub porysowany, Bollé Safety zaleca jego wymianę. 
W idealnym przypadku osłonę wizjera należy zmieniać co tydzień (1 raz/tydzień) (ref. COVFUSPEXT). 
2) Filtr samościemniający B7VP: filtr samościemniający współpracuje z baterią CR2032. Wskaźnik «LOW BATTERY» na 
filtrze, wewnątrz maski, miga na kilka minut przed całkowitym wyczerpaniem baterii. Przed każdym użyciem sprawdź 
prawidłowe działanie filtra i w razie potrzeby wymień baterię. 
3) Wewnętrzna osłona wizjera: Bollé Safety zaleca regularne czyszczenie ściereczką z mikrofibry i/lub B-Clean (roztwór 
czyszczący, antybakteryjny, antystatyczny) (ref. B100 lub B500). Jeśli ta osłona jest porysowana lub uszkodzona, Bollé 
Safety zaleca jej wymianę co miesiąc (1 raz / miesiąc) (ref. COVFUSPINT). 
Napotniki wymienne: zaprojektowane, aby zapewnić komfort i pochłaniać pot, Bollé Safety zaleca ich wymianę co miesiąc 
w trosce o higienę (ref. BESM). 
 
PRZECHOWYWANIE: maskę, jeśli nie jest używana, należy przechowywać z dala od światła. Najlepiej ustawić pozycję 
filtra na «GRIND», aby uniknąć wyczerpania baterii. Po długim okresie przechowywania zaleca się pozostawienie filtra na 
kilka sekund w świetle, aby naładować ogniwo słoneczne przed użyciem maski. 
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Często zadawane pytania : 
Jeśli Twój filtr elektrooptyczny nie jest ściemnia się, oznacza to że: 
                 - Twoja osłona zewnętrzna wizjera jest uszkodzona, 
                 - czujniki światła są uszkodzone, w tym przypadku upewnij się, że są czyste, możesz je wyczyścić  
 ściereczką B-Clean. 
                 - ustawienie czułości jest zbyt niskie (ustawić wyższą) 
                 - sprawdź ustawienie stopnia przyciemnienia, upewnij się, że nie znajduje się w pozycji «GRIND», 
                 - bateria jest słaba, wymień ją (zalecana, to CR2032). 
Filtr ciemnieje bez efektu łuku: 
               - ustawienie czułości nie jest odpowiednie. Jest za wysokie.  
 Zmniejsz czułość, aby uzyskać prawidłowe ustawienie  
 za pomocą pokrętła «SENSITIVITY». 
Wizjer pozostaje ciemny po zakończeniu spawania: 
                -opóźnienie powrotu do stanu początkowego  
 jest zbyt długie. Zmniejsz opóźnienie  
 za pomocą pokrętła «DELAY». Delay 

Sensitivity 

Twoja przyłbica zsuwa się lub spada z głowy: 
             - Nagłowie nie jest prawidłowo wyregulowane. Obejrzyj film instruktażowy  

https://www.youtube.com/watch?v=YCeRsMvH5DE  Sugestie ustawień: 
Przewodnik po przyciemnieniach 
spawalniczych: 
 

Natężenie (A) 
 

Cięcie plazmą / łukiem plazmowym 
 

Elektrody powlekane 
 

M.A.G. 
 

TIG na metalach lub stopach metali 
 

M.I.G. na metalach ciężkich 
 

M.I.G. na stopach lekkich 
 

Żłobienie ARC-AIR/Arc-Air 
 

Spawanie mikroplazmowe 
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Aby wybrać odpowiedni odcień filtra, najpierw użyj przełącznika wewnątrz przyłbicy, aby wybrać odpowiedni 
zakres odcieni (wybierz między 5-8 lub 9-13). Użyj przycisku ustawień na zewnątrz przyłbicy, aby wybrać 
dokładny odcień. Wybierz pozycję «Grind», aby uzyskać odcień 4 (filtr czysty). 
Na przykład, aby wybrać zaciemnienie 9, ustaw przełącznik filtra wewnątrz hełmu w pozycji «9-13», a następnie 
zewnętrznym pokrętłem wybierz pozycję 9. Aby wybrać zaciemnienie 4, po prostu wybierz pozycję «Grind» na 
zewnętrznym pokrętle. 
 
Zalecane ustawienie do spawania TIG lub spawania ciągłego: 
         - czas powrotu: pozycja «MAX» 
         - najwyższa czułość: pozycja «HI» 
 
Zalecane ustawienie do zgrzewania punktowego: 
         - czas powrotu: pozycja «MIN» 
         - najwyższa czułość: pozycja «HI» 
 

Zalecane ustawienie do spawania MIG/MAG: 
         - czas powrotu: pozycja «MAX» 
         - najwyższa czułość: pozycja «HI» 
 

Zalecane ustawienie do spawania plazmowego: 
         - czas powrotu: pozycja «MAX» 
         - najwyższa czułość: pozycja «HI» 
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Generalnie zaleca się, aby dla każdego rodzaju spawania ustawić czułość (Sensitivity) na najwyższym 
poziomie, w pozycji „HI”. 
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