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7VIII. PW65 BIZWELD PLUS SVAŘOVACÍ KUKLA: OBRÁZEK
1. Svářecí obličejový štít / kukla (kód: PW65H)
2. Ochranná pokrývka hlavy
3. Kolečko úhlu seřízení
4. ADF (samozatmavovací filtr) kód PW65F
5. Vnější ochranné čočky (kód: PW66)
6. Pevná deska
7. Regulátor ochranné pokrývky hlavy

CZSAMOZATMAVOVACÍ SVÁŘEČSKÉ KUKLY
UŽIVATELSKÉ INFORMACE
Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na štítku produktu. Použijí se pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na 
výrobku, tak i v uživatelských údajích níže. Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení (EU 2016/425).
Stáhnout ujištění o shodě @ www.portwest.com/declarations

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁVOD
I. POPIS
Samozatmavovací svářečské kukly jsou určeny pro ochranu očí a obličeje od jisker, rozstřiku a škodlivého záření za normálních podmínek 
svařování. Samozatmavovací filtry se automaticky změní z tmavé na světlou, jakmile sváření elektrickým obloukem pomine.
PW65 Bizweld Plus svářecí kukla je složena takto:
obličejový štít / helma (kód: PW65H) - certifikované podle EN 175:1997
samozatmavovací filtr (kód: PW65F) - certifikované podle normy EN 379:2009
vnější ochranné čočky (kód PW66) - certifikované podle EN 166:2001
VÝSLEDKY HODNOCENÍ RIZIK:
1. Svářečská přilba s automatickým zatmavením PW65 neposkytuje ochranu proti silným nárazům, jako jsou zlomené brusné kotouče 
nebo brusné kotouče, výbušné zařízení nebo korozivní kapaliny. Pokud existují tato nebezpečí, musí být použita jiná ochrana nebo 
ochrana proti postříkání.
2. Automatické zatmavení filtrů při svařování je určeno pro obloukové svařování nebo řezání. Jednotka je vhodná pro všechny procesy 
obloukového svařování, jako jsou MIG, MAG, TIG, SMAW, Plasma Arc a Carbon Arc.
3. Tento produkt podléhá procesu stárnutí, může být poškozen, roztržen a nebude moci účinně chránit. V takovém případě by uživatelé 
měli okamžitě tento produkt přestat používat.
4. Nikdy nepokládejte helmu a filtr s automatickým zatmavením na horký povrch.
5. Pokud při záblesku oblouku tato helma neztmavne, okamžitě ukončete svařování a kontaktujte svého nadřízeného nebo vašeho 
prodejce.
6. Pravidelně čistěte povrch filtrů; Nepoužívejte silné čisticí roztoky. Vždy udržujte snímače a solární články v bezprašném prostředí a 
čistěte je pomocí čisté tkaniny / hadříku bez chloupků.
7. Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou u citlivých jedinců způsobit alergické reakce.
8. Tento výrobek nelze použít pro svařování s polohou nad hlavou nebo pro řezné svařování. Pokud se tento výrobek používá pro svařování 
nad hlavou nebo při řezných operacích, může kapka roztaveného kovu spálit filtry a zraněnit svářeče.
9. Pokud je filtr nebo přilba poškozena, musí uživatelé okamžitě ukončit používání. Rozstříknutá struska může poškodit povrch filtru a 
pokožku uživatele nebo způsobit i vážnější úrazy.
10. Tento výrobek má určitou tepelnou odolnost a nehořlavost, ale v případě otevřeného plamene nebo přístupu k předmětu s vysokou 
teplotou, se může maska poškodit nebo roztavit. Dbejte o správné skladování a vyvarujte se daných rizik.
11. Nestandardní provoz může způsobit zranění uživatele a dokonce způsobit nemoci.
12. Před každým použitím zkontrolujte filtr, jakmile se objeví, že funkce a vzhled není v pořádku, okamžitě ukončete používání.
13. Nevystavujte tento výrobek přímému slunci.
14. Překročení životnosti (nedostatečná ochrana); před každým použitím zkontrolujte ochranu očí, poškození a životnost.
15. Používání chráničů očí bez filtrace proti optickému záření (poškození očí); před každým použitím zkontrolujte, zda má chránič potřeb-
né číslo stupnice, v případě pochybností se obraťte na zástupce pro ochranu zdraví a bezpečnost, jinak nelze zaručit ochranu.
16. Používání přípravku proti postříkání (nedostatečná ochrana); vždy zkontrolujte, zda máte správnou ochranu, v případě pochybností se 
obraťte na zástupce pro ochranu zdraví a bezpečnost.
17. Používání výrobku proti velkým prachovým částicím (zranění, nehoda); Zařízení pro ochranu očí musí být použito pouze pro práci 
popsanou v návodu k použití. Jakákoli odchylka od pokynů může způsobit zranění nebo nehody.
18. Použití poškozených výrobků (nedostatečná ochrana); před každým použitím zkontrolujte ochranu očí, poškození a životnost.
19. Nesprávné používání chrániče očí (zranění, nehoda); Zařízení pro ochranu očí musí být použito pouze pro práci popsanou v návodu k 
použití. Jakákoli odchylka od pokynů může způsobit zranění nebo nehody.
20. Filtr s automatickým zatmavením by měl být vždy používán s originálními vnitřními a vnějšími kryty.
21. Výrobce nezodpovídá za žádné poruchy způsobené úpravou svařovacího filtru nebo použitím dílů odlišných od původních součástí.

OZNAČENÍ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT / HELMA (KÓD: PW65H) - PODLE EN 175:1997
PW EN 175 F CE  PW = identifikace výrobce  EN 175= norma
F = ochrana proti vysokorychlostním částicím 45m/s CE: CE označení

OZNAČENÍ SAMOZATMAVOVACÍHO FILTRU (KÓD: PW65F) PODLE EN 379: 2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = světlost  9-13 = tmavost (nastavitelné) PW = identifikace výrobce  1 = optická třída, 1 = třída rozptylu 
světla, 1 = třída homogenity, 2 = třída závislosti na úhlu 379 = norma CE: CE označení
OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH OCHRANNÝCH ČOČEK (KÓD PW66) - PODLE EN 166: 2001
PW 1 S CE PW = identifikace výrobce 1= Optická třída S = Zvýšená odolnost CE: CE označení

VAROVÁNÍ:
- Pokud symboly F a B nejsou společné jak pro zorník, tak pro rámeček, pak platí ta nižší úroveň, která musí být přiřazena k celé ochraně 
očí.
Ochranné brýle proti částicím s vysokou rychlostí nošené přes standardní brýle mohou přenášet náraz, čímž vzniká nebezpečí pro 
uživatele.
Pokud je požadována ochrana proti částicím s vysokou rychlostí v extrémní teplotě, pak vybraný chránič očí musí být označen písmenem 
T, případně FT, BT nebo AT. Pokud výrobek není označen písmenem T, pak lze výrobek použít pouze proti částicím s vysokou rychlostí při 
pokojové teplotě.- 
ADF lze použít pouze ve spojení s vhodnou ochranou.
II. VLASTNOSTI PRODUKTU
1. Nastavitelné přepínání citlivosti pro pohodlnější používání.
2. Kukla používá vysoce výkonné solární zdroje napájení a má 2 integrované 3V lithiové baterie. Životnost baterie je aktivována do dalšího 
limitu a není nutné ji měnit. Za normálních podmínek svařování je životnost baterie více než 5000 hodin.
3. Nastavitelný odstín (DIN) od DIN9 do DIN13 je k dispozici otáčením knoflíku (nastavitelný odstín).
4. Výrobek je v naprostém souladu s DIN, ISO, EN379  a normou ANSI Z87.1-2003.
5. Ultra vysoký výkon UV/IR samozatmavovací filtry poskytují úplnou ochranu očí  uživatele a obličeje proti UV/IR záření během celého 
svařovacího procesu. Úroveň ochrany UV/IR je až odstín 13 (DIN) po celou dobu. To zajišťuje bezpečnost při svařovacích prácích.
6. Velký zorník pro lepší panoramatický pohled.

III. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD PW65F
Zorník (mm) 91x42
Velikost kazety (mm) 110×90×9
Světlost DIN.4
Tmavost Nastavitelný odstín DIN.9-13
Rychlost zatmavení (s) 0.3~0.4s
Doba odezvy 1/25000s
Ovladač Vnější proměnná
Citlivost řízení Nízká – Vysoká nastavitelné (Step-less)
Zapnutí/vypnutí Plně automatické
Napájecí zdroj Solární buňky & Lithium baterie
UV/IR ochrana DIN13
Čidlo elektrického oblouku 2
Nízká intenzita proudu TIG 10amp
Nízká hlasitost alarmu NO
ADF samodiagnózy NO
Provozní teplota -50C~+550C
Teplota skladování -200C~+700C
Hmotnost (g) 500
Měření (mm) 330×230×230
Rozsah použití MIG; MAG/CO2; SMAW; Vzduchové řezání; TIG; PLAZMOVÉ obloukové svařování/řezání/

leštění/vhodné pro nabíjecí proud 5A

IV. PROVOZNÍ INSTRUKCE
1.0 PŘÍPRAVA KE SVÁŘENÍ
1.1 Zkontrolujte, zda byl vnitřní a vnější ochranný film čočky odstraněn.
1.2 V případě dlouhodobé nečinnosti zkontrolujte baterii před použitím.
1.3 V případě dlouhodobé nečinnosti zkontrolujte funkčnost displeje.
1.4 V případě dlouhodobé nečinnosti, prosím zkontrolujte, solární články a případné poškození  - vnitřní/vnější ochranný film, deformace, nebo prach. 
Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby senzory nebyly blokovány prachem. Pro zajištění normálního procesu, otřete prach před svařováním.
1.5 Zkontrolujte všechny provozní části ještě před použitím. Ujistěte se, zda nejsou poškozeny. Poškrábané, prasklé nebo jinak poškozené díly musí 
být nahrazeny bezprostředně před použitím (náhradní díly, které jsou k dispozici: PW66 - zorníky. Pokud jsou poškozeny jiné komponenty, musí být 
nahrazena kompletní svařovací kukla PW65).
1.6 Kontrola na optických vlastností a citlivosti před každým použitím.
1.7 Před použitím otočením knoflíku vybrat odstín a ujistit se, že se jedná o správné nastavení.
1.8 Před použitím musí být kukla správně upevněná. 
 
2. VÝBĚR ČÍSLA ODSTÍNU
2.1 Číslo odstínu lze nastavit ručně mezi DIN 9-13. Na požadované číslo odstínu otočte šipku knoflíku.
2.2 Nastavte číslo odstínu pomocí knoflíku v ztmaveném stavu. Vyberte správný odstín v závislosti na procesu svařování.

3. NASTAVENÍ CITLIVOSTI
CITLIVOST je volena v závislosti na procesu svařování.
3.1 Minimální: vhodné pro vysoký proud svařování nebo sváření v jasném prostředí (např. rušení z důvodu blízkosti jiných svářečů).
3.2 Maximum: vhodné pro nízký proud svařování ve špatných světelných podmínkách (například svařování potrubí, kde je vidět část 
oblouku) a kde svařovací oblouk bude stabilní (např. TIG svařování).
3.3 Medium: vhodné pro většinu typů svařování, vnitřních i venkovních.

4. PO UKONČENÍ VŠECH NASTAVENÍ JE MOŽNÉ ZAČÍT VE SVAŘOVACÍCH PRACÍCH.

4.1 Průvodce oblastmi použití

Intenzita 
proudu

(Amper- 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

(Amper- A) 9 10 11 12 13 14

SMAW 10 11 12 13 14

MIG těžkých 
kovů

10 11 12 13 14

MIG lehkých 
kovů

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

KOMENTÁŘ:
Výraz “těžké kovy” zahrnuje ocel, legovanou ocel, měd a její slitiny, atd.
Okamžitě lze použít jiný odstín v závislosti na podmínkách použití;
Prázdná pole odpovídají oblasti využití, které nejsou normálně používány pro odpovídající typ aplikace.

V. ÚDRŽBA
1. Čistit a dezinfikovat čistým měkkým hadříkem. 
2. Použijte neutrální detergent.
3. Pravidelně výrobek ošetřujte a kontrolujte stav.
4. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla nebo čističe na bázi oleje.
5. Nikdy se nepokoušejte otevřít nebo upravit samozatmavovací filtr.
6. Životnost: Pokud je výrobek správně skladován, má životnost 3 roky od data výroby.

VI. ZÁZNAM PORUCH:
1 ZKONTROLUJTE PŘED POUŽITÍM AUTOMATICKÉHO ZTMAVOVACÍHO FILTRU 
 Pokud je podavač ADF funkční, lze ověřit, že je při vystavení intenzivnímu světlu (přímému slunečnímu 
 záření nebo svařovacímu záblesku)

2 FILTR AUTOMATICKÉHO ZATMAVENÍ NEZTMAVNE NEBO BLIKÁ
  Zkontrolujte kryt objektivu pro nečistoty nebo rozstřik, které by mohly blokovat snímač oblouku.  
 Pokud jsou snímače znečištěny; vyčistěte je měkkým hadříkem bez chloupků
 Zkontrolujte doporučení nastavení citlivosti a zvyšte citlivost
 Zvýšení zpoždění objektivu 0,1-0,3 sekundy může rovněž snížit blikání
 Zkontrolujte baterie a ujistěte se, že jsou v dobrém stavu a správně nainstalovány. 
 Pokud jsou svorky baterií a kontaktní plocha filtru znečištěná nebo oxidovaná, vyčistěte je.
 Nastavte přilbu na WELD a / nebo správný odstín od 5-13.

3 HLEDÍ JE TMAVÉ, POKUD JE VYVÁŽENO ARC SNÍŽENÍ NEBO ZŮSTANÉ TMAVÉ, POKUD NENÍ ŽÁDNÉ ARC
 Nastavte citlivost jemně do malých kroků. V extrémních světelných podmínkách může být nutné snížit okolní úroveň světla
 
4. ŠPATNÉ VIDĚNÍ 
 Pokud je krycí čočka a filtrační kazeta znečištěná nebo poškozená; vyčistěte špinavé součásti nebo je vyměňte. 
  Ujistěte se, že okolní světlo není příliš nízké.
 Ujistěte se, že číslo stínu je správné, upravte podle toho.

5 NEPRAVIDELNÉ ZTMAVOVÁNÍ
 Čelenka byla nastavena nerovnoměrně, takže vzdálenost mezi očima a objektivem se liší od levé a pravé strany
 správně upravit.

ADRESA VÝROBCE   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88
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