
Návod k obsluze

Castolin 95 S4
ESC: 760139



Uživatelská příručka 95000 S4
Kukla 95 S4 slouží k bezpečnosti a pohodlí svářeče. Svařovací kukla 95 
S4 by měla být používána pouze pro svařování elektrickým obloukem

zde je ukázán výběr nejvhodnějšího odstínu pro svařování:

svařovací proud [A]

SVAŘOVÁNÍ MIKROPLAZMOU

MMA- obalené elektroda

MIG
svařovální ocelí a slitin mědi 

ŘEZÁNÍ PLAZMOU

drážkování- uhlíkové elektrody

MIG
svařovální slitin hliníku, niklu,... 

TIG (WIG)



informace
Kukla 95 S4 poskytuje spolehlivou ochranu očí při svařování elektrickým 
obloukem. Jakmile je přední kryt sklopen, nabízí kukla trvalou ochranu 
před UV paprsky a infračervenému záření. Proti teplu a projekcím, ve 
světlém nebo tmavém odstínu.
Odstíny kazety 95000S4 byly zvoleny tak, aby se předešlo riziku úrazu 
elektrickým obloukem. Nikdy se nedívejte přímo na záření vycházející z 
oblouku svařování bez ochrany: to by způsobilo zánět rohovky a nena-
pravitelné poškození sítnice, které mohou vést k šedému zákalu.
Kukla 95000S4 poskytuje svářeči přesnější pohled na začátek svařování a 
šetří čas. Boční otvory poskytují svářeči širší zorné pole při zachování a
ochrana před svařovacím zářením.

samostmívací kazeta kukly S4:
Aby se zajistilo správné fungování azety S4, nesmí být zakaryty 4 oblou-
kové senzory na přední straně kazety. Jakmile svařovací oblouk sepne 
kazetu S4 bude nastaven DIN, který jste si předem vybrali pomocí tabul-
ky 1. Po dokončení svařovací fáze se vrátí na výchozí hodnotu DIN 4Vy-
berte odstín svařování
Vyberte odstín svařování

použití:
kukla 95000S4 může být použita v následujících svařovacích aplikacích:
MMA- obalená elektroda, MIG, MAG, TIG
Kukla 95000S4 není vhodná pro laserové svařování
Kukla 95000S4 by se nikdy neměla používat jako sluneční brýle. Za jízdy
může způsobit nesprávnou identifikaci barev signalizace.
Kukla 95000S4 může být použita při slabém nebo silném slunečním 
světle.

Nastavení čelenky:
Kukla 95000S4 je vybavena pohodlným hlavovým křížem s čelenkou, 
která svářeči nabízí 4 nastavení: šířka, výška, náklon a podélné nastavení.



1. Vyberte odstín svařování 
na kazetě S4 je svařovací odstín vybírán otáčením centrálního knoflíku 
SHADE. 5 odstínů
svařování je k dispozici: od DIN 9 do DIN 13.
Otáčením ve směru hodinových ručiček odstín zesiluje a tmavne. Oto-
čením proti směru hodinových ručiček odstín ztenčuje a stává se světlej-
ším. Nejvhodnější barva svařování je uvedena v tabulce na straně 2 této 
příručky. Nastavení odstínu lze změnit během svařování.

2. Sensitivity
Kukla S4 nabízí režim broušení otočením knoflíku proti směru hodino-
vých ručiček. Otočit vlevo SENSITIVITY až na doraz. Jakmile je aktivo-
ván režim broušení a buňka, svítí zelená LED. Broušení probíhá v odstí-
nu DIN 4.

3. Návrat do počátečního stavu
návrat může zpomalen až na 1 sekundu. Otáčením proti směru hodino-
vých ručiček dobu návratu snižujete a může být snížena na 0,1s
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