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VIII. PW65 BIZWELD PLUS ЗАВАРЪЧЕН ШЛЕМ: МОНТАЖ 
ФИГУРА
1.Заваръчен Лицев Щит / Шлем (код: PW65H)
2. Конектор за Глава
3. Ролки за регулиране на ъгъла на Конектора за Глава
4. ADF (филтър за автоматично потъмняване) Код PW65F
5. Външна защитна леща (код: PW66)
6. Фиксирана пластина
7. Бутон на Конектора за Глава

BGЗАВАРЪЧЕН ШЛЕМ С АВТОМАТИЧНО ЗАТЪМНЯВАНЕ

АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛ   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Наименование и адрес на нотифицирания орган, който издава сертификат на ЕО:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, 
Notified body number 0196

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
За подробна информация относно съответните стандарти вижте етикета на продукта. Използват се само стандарти и икони, които 
се показват както на продукта, така и на потребителската информация по-долу. Всички тези продукти отговарят на изискванията 
на Регламент (ЕU 2016/425).
Изтеглете декларация за съответствие @ www.portwest.com/declarations

МОЛЯ, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате
I. ОПИСАНИЕ
Заваръчен шлем с автоматично затъмняване e предназначен за защита на очите и лицето от искри, пръски и вредна радиация при 
нормални условия на заваряване. Филтрите за автоматично потъмняване автоматично се променят от тъмно към светло състояние, когато 
заваръчната дъга изчезва.
PW65 Bizweld Plus Заваръчен шлем е съставен, както следва:
-5 ： ~ + 55 ：
- Автоматичен-потъмняващ филтър (код: PW65F) - сертифициран в съответствие с EN 379: 2009
- Външна защитна леща (код PW66) - сертифициран по EN 166: 2001
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА:
Заваръчният Шлем с Автоматично затъмняване PW65 не предпазва от тежки рискове от удар, като например счупени дискове или 
абразивни дискове, взривни устройства или корозивни течности. Когато тези опасности са налице, трябва да се използват предпазители на 
машината или защита от пръски на очите.
2. Автоматичните затъмняващи заваръчни филтри са предназначени за дъгова заварка или за рязане. Устройството е подходящо за всички 
процеси на дъгова заварка, като MIG, MAG, TIG, SMAW, Плазмената дъга и Плазмено Зваряване.
3. Материалът на Този продукт материал подлежи стареене с течение на времето, като са възможни щети и разрушаване на материала, 
този продукт няма да бъде в състояние да осигурява ефективна защита, след като ситуацията се появи, потребителите трябва незабавно 
да спрат да го използват.
4. Никога не поставяйте шлема и филтъра за автоматично затъмняване на гореща повърхност.
5. Ако Визьорът на Шлема не потъмнее при удара в дъга, незабавно спрете заваряването и се свържете с вашия ръководител или с вашия 
дилър.
6. Редовно почиствайте повърхностите на филтрите; Не използвайте силни почистващи разтвори. Винаги пазете сензорите и слънчевите 
клетки от праха и ги почиствайте с чиста тъкан / кърпа без власинки.
7. Материали, които могат да влязат в контакт с кожата на потребителя, могат да предизвикат алергични реакции върху податливи 
потребители.
8. Този продукт не може да се използва за заваряване  над главата или  при рязане. Ако този продукт се използва за заваряване над главата 
или за преглед на режима на рязане, разтопеният метал може да премине през филтрите и да нанесе наранявания на заварчика.
9. Ако филтърът или шлема са счупени, потребителите трябва незабавно да спрат да използват. Ударната шлака може да повреди 
повърхността на филтъра и кожата на потребителя или да предизвика по-сериозни злополуки.
10. Този продукт има определена устойчивост на топлина и огнеустойчивост, но в случай на открит пламък или достъп до 
високотемпературен обект, маската може да изгори или да се разтопи. Моля, правилно съхранявайте и използвайте, за да намалите тези 
рискове.
11. Нестандартната работа може да причини увреждане на тялото на потребителя и дори да причини всякакви заболявания.
12. Моля, проверете филтъра преди всяка употреба, след като се появи функцията и не се получава затъмнение на визьора, моля, спрете 
да използвате веднага.
13. Моля, не поставяйте този продукт под  пряко излагане на слънчева светлина.
14. Превишаване на експлоатационния живот (недостатъчна защита); проверете предпазителя за очи преди всяка употреба, за повреда 
и функционалност.
15. Използване на предпазител за очи без филтриращо действие срещу оптично лъчение (увреждане на очите); преди всяка употреба 
проверете дали предпазителят за очи има необходимия номер на скалата, в случай на съмнение се консултирайте с представителя по 
здраве и безопасност, в противен случай защитата не може да бъде гарантирана.
16. Използване на продукта срещу пръски (недостатъчна защита); винаги проверявайте дали ви е осигурена подходяща защита, в случай на 
съмнение се консултирайте с представителя по безопасност и здраве.
17. Използване на продукта срещу големи частици прах (нараняване, злополука); Устройството за защита на очите трябва да се използва 
само за работата, описана в инструкциите за употреба. Всяко отклонение от инструкциите може да причини нараняване или злополука.
18. Използване на повредени продукти (недостатъчна защита); проверете предпазителя за очи преди всяка употреба, за повреда и 
ефективност.
19. Неправилна употреба на предпазителя на очите (нараняване, инцидент); Устройството за защита на очите трябва да се използва само за 
работата, описана в инструкциите за употреба. Всяко отклонение от инструкциите може да причини нараняване или злополука.
20. Автоматично затъмняващият се заваръчен филтър трябва винаги да се използва с оригинални вътрешни и външни лещи.
21. Производителят не носи отговорност за повреди, причинени от модификации на заваръчния филтър или използването на компоненти, 
различни от оригиналните части.
МАРКИРОВКА на Защитната маска за Заваряване / КАСКА (CODE: PW65H) - според EN 175: 1997
PW EN 175 F CE  PW = Идентификация на Производителя  EN 175 = Стандарт, Изпитания
F = Защита срещу частици високоскоростни 45 м / с CE: CE маркировка
МАРКИРОВКА на филтъра за Автоматично-Потъмняване (CODE: PW65F) Съгласно EN 379: 2009
4 / 9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = Осветена среда  9-13 = Затъмнена Среда (регулируем) PW = Идентификация на Производителя  1 = оптичен 
клас, 1 = дифузия на светлината клас, 1 = хомогенност клас, 2 = ъгъл зависимостта клас Стандарт 379 = Тестване CE: CE маркировка
МАРКИРОВКА НА външната защитна леща (CODE PW66) - според EN 166: 2001
PW 1 S CE PW = идентификация Производител 1 = Оптичен клас S = Повишена Здравина CE: CE маркировка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- - Ако символите F и В не са общи за двата окуляра и рамката, тогава се приема по-ниското равнище, което се определя на цялото Изделие. 
Предупреждение, ако символите F и В не са общи за двата окуляра и рамката, тогава се приема за валидно по-ниското ниво, което се 
определя за двата окуляра
- Протектори за очи срещу твърди частици с висока скорост, носени върху стандартни очила може да предадат въздействие, при което се 
създава опасност за потребителя.
- Ако защита срещу твърди частици с висока скорост при екстремни температури тогава се налага протекторите за очи да бъдат маркирани с 
буквата Т веднага след Индекса за нивото на въздействие, т.е. FT, BT или AT. Ако Индекса на въздействието не е последван от буквата Т тогава 
протектора за очи, се използва само срещу твърди частици с висока скорост при стайна температура.- 
- ADF трябва да се използва само в съчетание с подходящ окуляр
II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА
1. Външният бутон за превключване на чувствителността може да осигури на операторите се чувстват по-удобно по време на работа.
2. Шлема използва високо- производителни слънчеви клетки като източник на захранване и притежава 2 вградени 3V литиеви батерии, 
като резервно захранване. Животът на батерията е увеличен и не се изисква подмяна на батерията. При нормални условия на заваряване, 
срока на експлоатация на батерията може да достигне повече от 5000 часа.
3. Променливото затъмняване (DIN) контрол от DIN9 до DIN13 е достъпно, при завъртане на бутона за затъмняване ( променливо 
затъмняване).
4. Продуктът е в пълно съответствие със свързаните с DIN, ISO, стандарти за безопасност EN379 и стандарти ANSI Z87.1-2003.
5. Ултра-високата производителност на UV / IR на Филтрите за Автоматично-потъмняване осигуряват пълна защита за очите на потребителя 
и лицето срещу UV / IR радиация по време на целия процес на заваряване, дори при леко засветяване. Нивото на защита UV / IR е до 
Затъмняване:13 (DIN) по всяко време. Това осигурява на заварчиците комфорт в процеса на заваряване.
6. Голям Визьор за по-ясна панорамна гледка.
III. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

КОД PW65F
Видима площ (мм) 91x42
Размер на Касета (мм) 110 × 90 × 9
Засветена Среда DIN.4
Затъмнена Среда Променливо Затъмняване DIN.9-13
Тъмно към светло (и) 0.3 ~ 0.4s
Време за реакция 1 / 25000s
Контрол на Затъмнение Външна Промяна
Контрол за Чувствителност Ниско - Високо Регулиране (Стъпка-по-малко)
Включване / изключване Напълно автоматично управление
Захранване Solar Cell & Литиева батерия
UV / IR Защита DIN13
Сензор за Ел. Дъга 2
Слаб Ампераж TIG 10 amp
Тиха Аларма НЕ
ADF самопроверка НЕ
Работна Tep. -50C~ + 550C

Съхраняване Tep. -200C~ + 700C
Тегло (г) 500
Измерване (мм) 330 × 230 × 230
Област на приложение MIG; MAG / CO2; SMAW; Air Carbon рязане; TIG; Плазмена дъга заваряване / 

рязане / полиране / подходящ и за 5А нисък ток

IV. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1.0 ПОДГОТОВКА НА ЗАВАРЯВАНЕ
1.1 Моля, проверете дали отвътре и отвън защитното фолио на лещата е билО отстранено.
1.2 В случай на продължително неизползване, моля уверете се, че батерията има заряд, преди да използвате.
1.3 В случай на дългосрочно неизползване, моля, проверете дали дисплея функционира, преди да използвате.
1.4 В случай на продължително неизползване, моля, проверете дали слънчевите клетки и вътре / извън защитния филм на лещите са били 
повредени, депресирани, или блокирани от прах. Обърнете особено внимание на това дали сензорите са били блокирани от прах! За да се 
осигурите нормален процес на използване, моля, избършете праха преди заваряване.
1.5 Проверка на всички оперативни части, преди да използвате, за да се уверите, че те не са повредени. Всяка от надрасканите, напукани, 
или перфорирани части трябва да се сменят веднага, преди да използвате (резервни части, налични за външна леща PW66 - ако друг 
компонент е повреден, Шлемът PW65 трябва да се замени.
1.6 Проверка за оптични свойства и чувствителност към светлина, преди всяка употреба.
1.7 Изберете подходяща стойност на затъмнение, преди да използвате чрез завъртане на бутона за затъмнение и се уверете, че нивото на 
затъмнение е с правилна настройка.
1.8 Когато поставяте шлема, натиснете бутона за регулиране отзад, за да регулирате силата на пристягане на ремъка с цел да отговарят на 
особеностите на главата на потребителя, очите носещия трябва да бъдат разположени в централната позиция на визьор.  
2. СЕЛЕКЦИЯ НА НИВО НА ЗАТЪМНЕНИЕ
2.1 Нивото на Затъмнение може да се настрои ръчно между DIN 9-13. Изберете стойност на затъмнението, докато точките със стрелки 
достигнат до желаната настройка.
2.2 Използвайте бутона за затъмнение, за да регулирате затъмняването на обектива в адекватно състояние. Изберете правилните 
настройки за контрол на затъмнението въз основа на Вашия процес на заваряване.
3. РЕГУЛИРАНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА
Чувствителноста се селектира според заваръчния процес и светлината на околната среда, чрез бутона за чувствителност.
3.1 Избор на минимум: Подходящ за висок ампераж на заваряване или заваряване в ярка осветена околната среда (например Има 
смущаващи светлина от близостта с други заварчици).
3.2 Избор на максимум: Подходящ за нисък ток на заваряване, когато се използва при лоши светлинни условия (например заваряване на 
тръби, където част от дъгата не може да бъде закрита от погледа) и където заваръчна дъга става стабилна (eg.TIG заваряване).
3.3 Избор на средно ниво: Подходящ за повечето видове заваряване на закрито и открито.

4. СЛЕД ПО-ГОРНИТЕ НАСТРОЙКИ, ЗАПОЧНЕТЕ ИЛИ ПРОДЪЛЖЕТЕ ЗАВАРЪЧНИТЕ СИ ДЕЙНОСТИ.

4.1 Ориентация за Област на приложение

Интензитета 
на тока

(Aмпераж- A)

0.5 1 2.5 5 10 15 20 30 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500

(Aмпераж- A) 9 10 11 12 13 14

SMAW 10 11 12 13 14

MIG на тежки 
метали

10 11 12 13 14

MIG на леки 
метали

9 10 11 12 13 14

TIG, GTAW 10 11 12 13 14

MAG / CO2 10 11 12 13 14

SAW 11 12 13

PAC 8 9 10 11 12 13 14

КОМЕНТАРИ:
Изразът “тежки метали” включва стомани, легирани стомани, мед и нейните сплави и т.н.
На момента по-високи или по-слаби нива на затъмнение могат да се използват в зависимост от условията на работа;
Празните полета съответстват на диапазони на употреба, които обикновено не се използват за съответния вид приложение.
V. ПОДДРЪЖКА
1. Почистете и дезинфекцирайте филтъра и защитната леща с чиста мека кърпа в комбинация с правилния препарат за стъкло препарат. 
2. Използвайте неутрален препарат за почистване на заваръчния шлем и лентата за глава.
3. Подменяйте външната и вътрешната пластини за защита периодично.
4. Не потапяйте лещата във вода или друга течност. Никога не използвайте абразивни препарати, разтворители или почистващи препарати 
на маслена основа.
5. Да не се отстранява филтъра за автоматично затъмняване от шлема. Никога не се опитвайте да отворите филтъра за автоматично 
затъмняване.
6.Период за Излизането от употреба: тази позиция, ако се коригира запаметява и поддържа както е написано в инструкциите, то шлемът 
има срок на годност: 3 години от датата на производство.
VI. ПРИЗНАВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ:

1 ПРОВЕРЕТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АВТОМАТИЧНИЯ ФИЛТЪР 
 Ако ADF работи, може да се провери дали е затъмнен, когато е изложен на интензивна светлина (директно слънце или   
 заваръчна светкавица)
2 АВТОМАТИЧНИЯТ ФИЛТЪР НЕ СЕ ЗАТЪМНЯВА ИЛИ ТРЕПВА
  Проверете капака на обектива за замърсяване или пръски, които могат да блокират сензора на дъгата.  
 Ако сензорите са замърсени, почистете ги с мека кърпа без власинки.
 Проверете препоръките за настройка на чувствителността и увеличете чувствителността
 Увеличаването на закъснението на обектива 0.1-0.3 секунди може също да намали трептенето
 Проверете батериите и се уверете, че са в добро състояние и правилно инсталирани. 
 Ако клемите на батериите и контактната повърхност на филтъра са замърсени или окислени, почистете ги.
 - Поставете Шлемът на Затъмняване и / или подходящ нюанс от 5-13.
3 ЛЕЩИТЕ СЕ ПОСТАВЯТ В ЗАТЪМНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ЗАВАРЯВАНЕТО ИЛИ СЕ ОСТАВЯТ В   
 ЗАТЪМНЕНО СЪСТОЯНИЕ КОГАТО НЯМА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА
 Фина настройка на чувствителността в малки стъпки. При екстремни светлинни условия може да се наложи да се намалят   
 нивата на осветеност.  
4. Лоша Видимост 
 Ако капакът на лещата и филтърният патрон са замърсени или повредени, почистете замърсените компоненти или ги   
 подменете, Ако са повредени. 
  Уверете се, че околната светлина не е твърде слаба.
 Уверете се, че номерът на затъмнение е правилен, регулирайте според потребностите.
5 НЕПРАВИЛНО ЗАТЪМНЕНИЕ
 Лентата за глава е настроена неравномерно, така че разстоянието между очите и лещата е различно от лявата до дясната
 - Правилно поставяне

i EN 175: 1997
EN 379: 2009
EN 166: 2001
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