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VIII. PW65 BIZWELD PLUS МАСКА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ: 
ПРИКАЖАН НА СЛИКАТА
1. Штит/маска за заварување за лице (Код: PW65H)
2. Опрема за глава
3. Тркалца за прилагодување на аголот
4. ADF (филтер со автоматско затемнување) Код PW65F
5. Надворешна заштитна леќа (код: PW66)
6. Фиксирана подлога
7. Копче на опремата за глава

MKСАМОЗАТЕМНУВАЧКA МАСКА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

АДРЕСА НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Име и адреса на овластеното тело кое има ЕC сертификат:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, 
Број на нотифицирано тело 0196

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ
Погледнете во етикетата на производот за подетални информации за соодветните стандарди. Се применуваат само стандардите 
и иконите што се појавуваат на производот и на информациите за корисникот подолу. Сите овие производи се во согласност со 
барањата на Регулативата (ЕУ 2016/425).
Преземи декларација за усогласеност @ www.portwest.com/declarations

ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО ПРЕД УПОТРЕБА
I. ОПИС
Маската  за заварување со автоматско затемнување е дизајниран за заштита на очите и лицето од искра, прскање и штетните зрачења 
во нормални услови на заварување. Филтрите за автоматско затемнување автоматски се менуваат од темна во светла состојба кога 
лачното заварување престанува.
PW65 Bizweld Плус маската за заварување е составена:
- Штит / шлем за лице при заварување (Код: PW65H) - сертифицирани според EN 175: 1997
- Филтер за автоматско затемнување (код: PW65F) - сертифициран според EN 379: 2009
- Надворешна заштита леќа (код PW66) - сертифициран според EN 166: 2001
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК:
1. Автоматското  затемнување  на маската за заварување PW65 не заштитува од сериозни опасности од удар, како што се скршени брусни 
тркала или абразивни дискови, експлозивни направи или корозивни течности. Треба да се користат заштитници на машини или заштита 
од прскање на очите кога овие опасности се присутни.
2. Автоматските затемнувачки филтри за заварување се дизајнирани за лачно заварување или за сечење апликации. Единицата е 
погодна за сите процеси на лачно заварување, како што се MIG, MAG, TIG, SMAW, плазма и карбонски лак
3. Материјалот од кој е направен производот ќе старее со текот на времето, може на има напукнување , овој производ нема да може да 
има ефективна заштита откако ќе се појави таква ситуација, корисниците треба веднаш да престанат да го користат.
4.Никогаш не ги оставајте маската и автоматскиот филтер на топла површина.
5.Доколку оваа маска не затемни при појава на лак, веднаш прекинете со заварувањето и контактирајте го Вашиот претпоставен или 
Вашиот дистрибутер.
6.Редовно чистете ги површините на филтерот; Не користете силни раствори за чистење. Секогаш чувајте ги сензорите и соларните 
ќелии чистете ги од прашината  со чиста крпа / марамче. 
7.Материјалите кои можат да дојдат во допир со кожата на корисникот, кај  одредени лица може да предизвикаат алергиска реакција.
8.Овој производ не може да се  користи за заварување над главата или заварување со сечење над главата. Ако овој производ се 
користи за заварување над главата или сечење , капките на растопениот метал може да продрат низ филтрите и да го повредат 
заварувачот.
9.Ако филтерот или маската се скршени, корисникот мора да престане да ги користи веднаш. Распрскувачките искри може ја 
оштетат површината на филтерот и кожата на корисникот и да предизвикаат сериозна незгода. 
10.Овој производ има определена отпорност на топлина и огноотпорност, но во случај на отворен оган или близина на објект со висока 
температура, маската може да изгори или да се растопи. Ве молиме соодветно чувајте ја и користете ја за да ги намалите овие ризици.
11.Нестандардната работа може да направи повреди на телото на корисникот и да причини различни заболувања.
12.Ве молиме проверете го филтерот пред секоја употреба, еднаш штом забележите дека функционалноста и изгледот не се 
задоволителни, веднаш престанете со употреба.
13.Ве молиме не го изложувајте овој производ на сонце.
14. Пречекорување на век на употреба (недоволна заштита); проверете го штитникот за очи пред секоја употреба,заради оштетување  и 
век на употреба.
15. Користење на штитникот за очи без филтрирање против оптичко зрачење (оштетување на очи); пред секоја употреба,проверете  дали 
штитникот за очи има неопходно ниво на заштита ( број на скалила) , во случај на сомневање проверете со преставникот за здравје и 
безбедност, во спротивно заштитата не може да биде гарантирана.
16.Користење на производот против прскање (недоволна заштита); секогаш проверете дали добивате  соодветна заштита, во случај на 
сомневање проверете со преставникот за здравје и безбедност.
17. Користење на производот против големи честички на прашина (повреда, несреќа); Уредот за заштита на очите мора да се користи за 
работа според описот на инструкциите за употреба. Секоја одстапување од инструкциите може да предизвика повреда или несреќа.
18. Користење на оштетени производи (недоволна заштита); проверете го штитникот за очи пред секоја употреба , заради оштетување 
и век на траење.
19. Неправилната употреба на штитникот за очи (повреда, несреќа); Уредот за заштита на очите треба да се користи само за работа, како 
што е опишано во инструкциите за употреба. Секое одстапување од инструкциите  може да предизвика повреда или несреќа.
20.Филтерот за самозатемнувачкa маска за заварување мора да се користи со оригинални внатрешни и надворешни сочива.
Производителот не е одговорен за оштетувања, кои се добиени од модификации на филтерот за заварување или од користење на 
компоненти кои се различни од оригиналните делови.
ОЗНАКА НА ШТИТОТ / МАСКАТА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ (Код: PW65H) - во согласност со EN 175: 1997
PW EN 175 F CE  PW = идентификација на производителот  EN 175= Тест за стандард
F = Заштита од честички со голема брзина 45m /s CE: CE означување
ОЗНАЧУВАЊЕ НА ФИЛТЕРОТ ЗА АВТОМАТСКО ЗАТЕМНУВАЊЕ (Код: PW65F) ВО СОГЛАСНОСТ СО EN 379: 2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = Светла состојба  9-13 = Темна состојба (со прилагодување) PW = идентификација на производителот  1 
= оптички класа, 1 = класа на дифузија на светлината, 1 = хомогена класа, 2 = класа во зависност од аголот 379= Тест за стандард CE: 
CE означување
ОЗНАКА НА НАДВОРЕШНИОТ ДЕЛ ОД ЗАШТИТНАТА ЛЕЌА (КОД PW66) – ВО СОГЛАСНОСТ СО EN 166: 2001
PW 1 S CE PW = идентификација на производителот 1 = Оптичка класа S = Зголемена стабилноста CE: CE означување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
- Предупредување, ако симболите F и B не се означени и на очната површина и на рамката тогаш има пониско ниво и би требало двете 
ознаки да бидат додадени за да се обезбеди комплетна заштита на окото.
- Заштитата за очи од честички со силна брзина ставена над стандардни офталмолошки очила може да го пренесува ударот, со што се 
создава опасност за носителот.
- Ако е потребна заштита од честички со висока брзината при екстремни температури, избраниот заштитник за очи треба да биде 
означен со буквата Т веднаш по ознаките за влијание, односно FT, BT или АТ. Ако ознаката за влијание не е проследена со буквата Т 
заштитникот за очи треба да се користат само против честички со висока брзина на собна температура.- 
- ADF да се користи само во комбинација со соодветна подлога за очите
II. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ
1. Надворешното копче на чувствителност може да направи носителот да се чувствува поудобно додека работи.
2. Шлемот користи соларни леќи со високи перформанси како снабдување со електрична енергија и има две вградени 3V литиумски 
батерии како дополнителен начин на напојување. Траењето на батеријата е подигната на нова граница и не е потребна промена на 
батеријата. Под нормални услови на заварување, работниот век на батеријата може да биде повеќе од 5000 часа.
3. Промена на сенката (DIN) од DIN9 до DIN13 е достапна при вртење на копчето за сенка (нијанса променлива).
4. Производот е во целосна согласност со сродни DIN, ISO EN379 стандарди за безбедност и ANSI стандарди Z87.1-2003.
5. Ултра високите перформанси на УВ / Инфрацрвени (ИР) филри со автоматско затемнување обезбедуваат целосна заштита за очите и 
лицето на корисникот од УВ / ИРзрачење во текот на целиот процес на заварување, дури и во светла фаза. Нивото на УВ / ИР заштита е до 
Сенка13 (DIN) целото време. Тоа им овозможува на носителите да се чувствуваат удобно при заварување.
6. Стакло со голема димензија за полесен панорамски поглед.

III. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

КОД PW65F
Преглед на областа (мм) 91x42
Големина на кертриџ (мм) 110×90×9
Светла состојба DIN.4
Темна состојба Променлива сенка DIN.9-13
Од темна во светла (с) 0.3~0.4s
Време на реакција 1/25000s
Контрола на сенки Надворешна варијабла
Контрола на чувствителност Ниско - високо регулирање (чекор-помалку)
Копче за вклучување / исклучување Целосно автоматизиран
Напојување Соларна ќелија и литиум батерија
УВ / Инфрацрвена (ИР) заштита DIN13
Сензор на лакот 2
Ниска ампеража TIG 10amp
Аларм за мала јачина на звукот НЕ
ADF самопроверка НЕ
Оперативен TEP. -50C~+550C
Складирање TEP. -200C~+700C
Тежина (г) 500

Мерење (мм) 330×230×230
Опсег на примена MIG; MAG/CO2; SMAW; Сечење со јаглероден воздух; TIG; PLASMA електролачно 

заварување/сечење /полирање /исто така погоден и за 5A ниска струја

IV. УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
1.0 ПОДГОТОВКА НА ЗАВАРУВАЊЕ
1.1 Ве молиме проверете дали внатрешната и надворешната заштитна фолија на леќите е отстранета.
1.2 Во случај на долгорочна неупотреба, ве молиме бидете сигурни дека батеријата има моќ пред употреба.
1.3 Во случај на долготрајно некористење, ве молиме проверете дали екранот работи пред да го користите.
1.4 Во случај на долгорочна неупотреба, ве молиме проверете дали соларните ќелии и внатрешниот / надворешниот заштитен филм на 
леќите се оштетени, изменети, или обвиени со прашина. Посветете посебно внимание на тоа дали сензори се блокирани со прашина. Со 
цел да се обезбеди нормален процес на користење, Ве молиме да ја избришете прашината пред заварување.
1.5 Проверете ги сите оперативни делови пред да го користите за да бидете сигурни дека тие не се оштетени. Сите изгребани, испукани, 
или оштетени делови треба да бидат веднаш заменети пред употреба (резервни делови на располагање за надворешна леќа PW66 - 
доколку другите компоненти се оштетени, потребна е целосна замена на PW65 шлемот за заварување.
1.6 Проверете ги оптичките својства и чувствителноста на светло пред секоја употреба.
1.7 Изберете соодветена сенка пред употреба со вртење на копчето за сенка и бидете сигурни дека бројот на сенката е точно прилагодена.
1.8 Ставете ја маска и притиснете го задното копчето за да го прилагодите ременот за стегање според вашата главата. Очите на носителот 
треба да биде поставени во централниот дел на прозорецот за гледање.  
2. ИЗБОР НА ТЕМНА СЕНКА
2.1 Бројот на сенката може да се постави рачно помеѓѕ DIN 9-13. Изберете број на сенка со вртење на копчето додека стрелката не ја 
покаже саканата поставка.
2.2 Користете го копчето за сенка за да се прилагоди на сенката на леќа во темна фаза. Изберете соодветна сенка врз основа на вашиот 
процес на заварување.
3. ПОДЕСЕТЕ ЈА ЧУВСТВИТЕЛНОСТА
ЧУВСТВИТЕЛНОСТА е избрана во согласност со процесот на заварување и светлината на средината, преку копчето за чувствителност.
3.1 Изберете минимум: Погоден за висока јачина на струјата при заварување или заварување во средина со светла светлина (на пример, 
при нарушување на светлината од блискоста со други заварувачи).
3.2 Изберете максимум: Погодно при заварување со ниска јачина на струјата, во услови на слаба светлина (на пример заварување цевка 
каде што дел од лакот е скриен од видикот) и кога лачно заварување станува стабилно (пример. TIG заварување).
3.3 Изберете средна: Погоден за повеќето видови на заварување во внатрешна и надворешна средина.

4. ПО ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ПОДЕСУВАЊА, ЗАПОЧНЕТЕ И ПРОДОЛЖЕТЕ СО ЗАВАРУВАЊЕ.

4.1 Упатство за сенка и Област на примена

Јачина на 
струја

(Ампер- 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

(Ампер- A) 9 10 11 12 13 14

SMAW 10 11 12 13 14

MIG за 
тешки 

метали

10 11 12 13 14

MIG за 
лесни 

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:
Изразот „тешки метали“ ги вклучува челик, легури на челик, бакар и бакарни легури, итн.
Супериорни или инфериорни броеви на сенка може веднаш да се користи во зависност од условите на употреба;
Празните полиња одговараат на опсег на употреба, кои нормално не се користат за соодветниот вид на апликација.
V. ОДРЖУВАЊЕ
1. За чистење и дезинфекција на филтерот и заштитните плочи користете марамче за леќи или чиста мека крпа со соодветно средство 
за стакло. 
2. Користете неутрален детергент за чистење на школката за заварување и лентата за глава.
3. Заменете ја заштитата на надворешните и внатрешните периодично.
4. Не ја потопувајте леќата во вода или друга течност. Никогаш не користете абразивни средства, растворувачи или средства на база 
на масло.
5. Не го отстранувајте филтерот за авто-затемнување од шлемот. Никогаш не се обидувајте да го отворите филтерот за автоматско 
затемнување.
6. Застареност: овој производ доколку правилно го чувате и одржувате треба да има рок на траење од 3 години од денот на 
производството.

VI. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ДЕФЕКТИ
1 ПРОВЕРЕТЕ ГО ПРЕД УПОТРЕБА САМОЗАТЕМНУВАЧКИОТ ФИЛТЕР 
 Дали  филтерот за самозатемнување ADF работи, може да се провери  дали е затемнет доколку е изложен на интензивна светлина(  
 директно на сонце или блесок при заварување)
2 ФИЛТЕРОТ ЗА САМОЗАТЕМНУВАЊЕ НЕ СЕ ЗАТЕМНУВА ИЛИ НЕ ТРЕПЕРИ
  Проверете дали на капакот на сочивото има прашина или прскотина кои го блокираат сензорот за лак.  
 Доколку  сензорите се нечисти; исчистете ги со мека крпа која не се разресува.
 Проверете ги препораките за  подесување  на чувствителноста и зголемете ја доколу е потребно
 Со зголемување на одзивот на сочивата 0.1-0.3 може да се намали треперењето
 Проверете ги батериите и уверете се дека се во добра состојба и се правилно поставени. 
 Доколку приклучоците на батериите и контактната површина на филтерот се нечисти или оксидирале , исчистете ги.
 -Поставете ја маската на WELD и/или соодветно затемнување од 5-13.
3 СОЧИВАТА ОСТАНУВААТ ЗАТЕМНЕТИ КОГА СЕ ГАСИ ЛАКОТ ПРИ ЗАВАРУВАЊЕ ИЛИ СОЧИВАТА 
 ОСТАНУВААТ ЗАТЕМНЕТИ КОГА НЕМА ЛАК.  
 Фино наместете ги поставките за чувствителноста во мали чекори. Во услови на екстремна  светлина, ќе биде неопходно да се  
 намали нивото на околните светла.  
4. СЛАБА ВИДЛИВОСТ 
 Ако капакот на сочивото и кертриџ филтерот се нечисти или оштетени; изчистете ги нечистите компоненти или заменете ги доколку  
 се оштетени. 
  Уверете се дека амбиенталната светлина не е прениско.
 Уверете се дека е исправен  бројот на затемнување, наместете го според потребите.
5 НЕПРАВИЛНО ЗАТЕМНУВАЊЕ
 Лентата на главата не е наместена рамномерно, така да растојанието помеѓу очите и сочивата е различно од левата и десната  
 страна. пак правилно поставете

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