
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
Oznakowanie umieszczone na produkcie informuje o normach, których wymagania ten produkt spełnia. Tylko te normy i piktogramy, które 
znajdują się równocześnie na produkcie oraz w tej instrukcji, odnoszą się do tego produktu. Produkty, do których odnosi się ta instrukcja są 
zgodne z wymogami Rozporządzenia EU 2016/425.
Deklarację Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations

PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYM DOKUMENTEM PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU
I. OPIS
Ta przyłbica spawalnicza samościemniająca została zaprojektowana do ochrony oczu przed odpryskami i rozpryskami oraz szkodliwym 
promieniowaniem występującymi w czasie spawania w warunkach normalnych. Z chwilą zaprzestania spawania filtr automatycznie 
wraca do stanu jasnego.
Przyłbica PW65 Bizweld Plus składa się  następujących elementów:
-  Osłona twarzy / przyłbica (kod: PW65H) - certyfikat EN 175: 1997
-  Filtr z automatycznym zaciemnieniem (kod: PW65F) - certyfikat zgodny z EN 379: 2009
-  Zewnętrzna szybka ochronna (kod PW66) - certyfikowana zgodnie z EN 166: 2001
OSTRZEŻENIA ODNOŚNIE OCENY RYZYKA:
1. Samościemniająca przyłbica spawalnicza PW65 nie chroni przed poważnymi zagrożeniami, takimi jak pęknięte tarcze szlifierskie lub 
tarcze ścierne, urządzenia wybuchowe lub żrące ciecze. W przypadku wystąpienia tych zagrożeń należy stosować osłony maszyn lub 
ochronę przed rozbryzgami.
2. Samościemniające filtry spawalnicze są przeznaczone do spawania łukowego lub cięcia. Urządzenie nadaje się do wszystkich procesów 
spawania łukowego, takich jak MIG, MAG, TIG, SMAW, łuk plazmowy i łuk węglowy.
3. Ten produkt z czasem starzeje się. W  przypadku stwierdzenia uszkodzeń, produkt ten nie będzie w stanie zapewnić skutecznej ochrony. 
Po zaistnieniu takiej sytuacji użytkownicy powinni natychmiast przestać z niego korzystać.
4. Nigdy nie umieszczaj przyłbicy i filtra automatycznego przyciemniania na gorącej powierzchni.
5. Jeżeli ta przyłbica nie przyciemni się po zaistnieniu łuku, należy natychmiast zatrzymać spawanie i skontaktować się ze swoim 
przełożonym lub sprzedawcą.
6. Regularnie czyść powierzchnie filtrów; Nie używaj silnych roztworów czyszczących. Zawsze utrzymuj czujniki i ogniwa słoneczne z dala 
od kurzu i usuwaj go za pomocą czystej, niestrzępiącej się tkaniny / szmatki.
7. Materiały, które mogą wejść w kontakt ze skórą użytkownika mogą powodować reakcje alergiczne u osób podatnych.
8. Ten produkt nie może być używany do spawania w pozycji nad głową lub do sprawdzania spawania tnącego. Jeśli ten produkt zostanie 
użyty do spawania ponad głową lub sprawdzenia operacji cięcia, stopiony metal może przedostać się poprzez filtry i spowodować 
obrażenia u spawacza.
9. Jeżeli filtr lub przyłbica są uszkodzone, użytkownicy muszą natychmiast przerwać używanie. Żużle rozpryskowe mogą uszkodzić 
powierzchnię filtra i skórę użytkownika lub nawet spowodować bardziej poważne wypadki.
10. Ten produkt ma pewne właściwości żaroodporne oraz opóźniające rozprzestrzenianie się płomienia, jednak w przypadku otwartego 
ognia lub dostępu do obiektu o wysokiej temperaturze maska może się zapalić lub zacząć topić. Należy odpowiednio przechowywać i 
używać ten sprzęt, aby zmniejszyć takie ryzyko.
11. Niestandardowa obsługa sprzętu może spowodować uszkodzenie ciała użytkownika, a nawet spowodować wszelkiego rodzaju 
choroby.
12. Proszę sprawdzić filtr przed każdym użyciem, gdy jego stan lub funkcjonowanie będzie niestandardowe, proszę natychmiast 
zaprzestać używania.
13. Proszę nie wystawiać tego produktu na działanie promieni słonecznych.
14. Przekroczenie okresu użytkowania (niewystarczająca ochrona); przed każdym użyciem sprawdź ochronę oczu pod kątem uszkodzeń 
i okresu użytkowania.
15. Używanie ochronnika oczu bez działania filtrującego przeciwko promieniowaniu optycznemu może spowodować uszkodzenie 
oczu; przed każdym użyciem sprawdzić, czy ochronnik oczu posiada niezbędny numer skali, w razie wątpliwości konsultuj się z osobą 
odpowiedzialną za BHP, w przeciwnym razie ochrona nie może zostać zagwarantowana.
16. Używanie produktu do ochrony przed odpryskami (niewystarczające zabezpieczenie); zawsze sprawdzaj, czy otrzymałeś właściwą 
ochronę, w razie wątpliwości skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za BHP.
17. Używanie produktu do ochrony przed dużymi cząstkami lotnymi  (obrażenia, wypadki); Urządzenie do ochrony oczu może być 
używane wyłącznie do pracy opisanej w instrukcji użytkowania. Wszelkie odstępstwa od instrukcji mogą spowodować obrażenia lub 
wypadki.
18. Używanie uszkodzonych produktów (niewystarczająca ochrona); przed każdym użyciem sprawdź ochraniacz oczu pod kątem 
uszkodzeń i okresu użytkowania.
19. Niewłaściwe korzystanie z ochronnika oczu (obrażenia, wypadek); Urządzenie do ochrony oczu może być używane wyłącznie do pracy 
opisanej w instrukcji obsługi. Wszelkie odstępstwa od instrukcji mogą spowodować obrażenia lub wypadki.
20. Samościemniający filtr spawalniczy powinien być zawsze używany z oryginalnymi szybkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
21. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie wynikające z modyfikacji filtra spawalniczego lub zastosowania 
części innych niż oryginalne.
OZNAKOWANIE TARCZY OCHRONNEJ TWARZY / PRZYŁBICY (KOD: PW65H) - ZGODNIE Z EN 175: 1997
PW EN 175 F CE  PW = Identyfikacja producenta  EN 175 = Norma EN
F = Ochrona przed cząstkami o dużej prędkości 45 m / s CE: oznakowanie CE
OZNAKOWANIE FILTRA SAMOŚCIEMNIAJĄCEGO (KOD: PW65F) ZGODNIE Z EN 379: 2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 =Stan jasny  9-13 =Regulacja zaciemnienia PW =Identyfikacja producenta  1 = klasa optyczna, 1 = 
dyfuzja klasy światła, 1 = klasa homogeniczności, 2 = klasa zależności kątowej 379 = Norma testowania CE: oznakowanie CE
OZNACZENIE ZEWNĘTRZNEJ SZYBKI OCHRONNEJ (KOD PW66) - ZGODNIE Z EN 166: 2001
PW 1 S CE PW =Identyfikacja producenta 1 = Klasa optyczna S = Zwiększona odporność CE: oznakowanie CE
OSTRZEŻENIA:
- - Jeżeli symbole F i B nie są identyczne dla szybki i oprawy, to niższy z poziomów ochrony poszczególnych elementów, będzie poziomem 
ochrony dla zestawu.   - Jeżeli symbole F i B nie są identyczne dla szybki i oprawy, to niższy z poziomów ochrony poszczególnych 
elementów, będzie poziomem ochrony dla zestawu.
- Ochronniki oczu przed cząstkami o wysokiej prędkości noszone na standardowych okularach optycznych mogą przenosić uderzenia 
stwarzając zagrożenie dla użytkownika.
- Jeśli wymagana jest ochrona przed cząstkami o wysokiej prędkości w skrajnych temperaturach, wybrany element ochrony oczu powin-
ien być oznaczony literą T bezpośrednio po literze oznaczającej ochronę przed uderzeniem, tj. FT, BT lub AT. Jeżeli po literze oznaczającej 
ochronę przed uderzeniem nie występuje litera T, to ochronnik oczu można stosować wyłącznie w przypadku zagrożenia cząstkami o 
wysokiej prędkości w temperaturze pokojowej.- 
- ADF można stosować tylko w połączeniu z odpowiednim elementem ochronnym
II. CECHY PRODUKTU
1. Zewnętrzne pokrętło przełączania czułości umożliwia znaczące podniesie poziomu komfortu w czasie pracy.
2. Przyłbica wykorzystuje wysokoenergetyczne ogniwo słoneczne jako źródło zasilania i ma 2 wbudowane baterie litowe 3V jako rezer-
wowe zasilanie. Żywotność baterii podnosi się do nowego limitu i nie jest wymagana żadna zmiana baterii. W normalnych warunkach 
spawania żywotność baterii może przekroczyć 5000 godzin.
3. Regulacja w zakresie odcieni filtra (DIN) od DIN9 do DIN13 jest dostępna podczas obracania pokrętła w filtrze (zmienność filtrów).
4. Produkt jest w pełni zgodny z odpowiednimi normami bezpieczeństwa DIN, ISO, EN379 i normami ANSI Z87.1-2003.
5. Bardzo wysoka wydajność filtrów samościemniających UV / IR zapewnia pełną ochronę dla oczu i twarzy użytkownika przed promie-
niowaniem UV / IR podczas całego procesu spawania, jak również w stanie jasnym. Poziom ochrony UV / IR jest zawsze osiągalny do filtra 
13 (DIN) przez cały czas, co powoduje znaczące podwyższenie komfortu pracy spawacza.
6. Duży wymiar szybki pozwala na uzyskanie widoku panoramicznego.

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD PW65F
Pole widzenia (mm) 91x42
Wymiary wkładu (mm) 110×90×9
Stan jasny DIN.4
Stan ciemny Zmienne stopnie zaciemnienia DIN.9-13
Przejście za stany jasnego do zaciemnienia (s) 0.3~0.4s
Czas reakcji 1/25000s
Kontrola filtra Zmienna zewnętrzna
Kontrola czułości Regulacja Niski – Wysoki
Włączanie / Wyłączanie W pełni automatyczny
Zasilanie Ogniwo słoneczne i bateria litowa
Ochrona UV/IR DIN13
Czujnik łuku 2
TIG niskoamperowe 10amp

Sygnalizacja niskiego poziomu NIE
Kontrola ADF NIE
Temperatura działania -5 0C~ + 55 0C
Temperatura składowania -200C~+700C
Waga (g) 500
Wymiary (mm) 330×230×230
Zakres stosowania MIG; MAG/CO2; SMAW; Cięcie węglowe; TIG ; PLASMA  Spawanie/cięcie/polerowanie/

również niskoprądowe 5A

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1.0 PRZYGOTOWANIE SPAWANIA
1.1 Sprawdź, czy zdjęto z szybki wewnętrzną i zewnętrzną warstwę ochronną.
1.2 W przypadku długotrwałego nieużywania, upewnij się przed użyciem, że bateria jest sprawna.
1.3 W przypadku długotrwałego nieużywania sprawdź, czy wyświetlacz działa przed użyciem.
1.4 W przypadku długotrwałego nieużywania należy sprawdzić, czy ogniwa słoneczne oraz wewnętrzna / zewnętrzna warstwa ochronna szybek 
nie zostały uszkodzone, obniżone lub zablokowane przez kurz. Zwróć szczególną uwagę na to, czy czujniki nie zostały zablokowane przez kurz. Aby 
zapewnić normalny proces używania, należy usunąć kurz przed rozpoczęciem spawania.
1.5 Przed użyciem sprawdź wszystkie części robocze, aby upewnić się, że nie są uszkodzone. Wszelkie porysowane, popękane lub spiekane części 
należy wymienić bezpośrednio przed użyciem (dostępne są części zamienne do zewnętrznej szybki PW66 - jeżeli inny element jest uszkodzony, należy 
wymienić całą przyłbicę PW65.
1.6 Przed każdym użyciem sprawdź właściwości optyczne i światłoczułość.
1.7 Wybierz odpowiedni numer filtra  przed użyciem, przekręcając gałkę zaciemnienia i upewnij się, że numer filtra został prawidłowo ustawiony.
1.8 Załóż maskę i naciśnij przycisk z tyłu, aby wyregulować pasek, tak aby pasował do Twojej głowy. Oczy użytkownika powinny być umieszczone w 
środkowej pozycji szybki.  
2.0  WYBÓR STOPNIA ZACIEMNIENIA
2.1 Numer filtra można ustawić ręcznie pomiędzy DIN 9-13. Wybierz numer filtra przekręcając pokrętło przyciemniania do chwili, gdy 
strzałka wskaże żądane ustawienie.
2.2 Użyj pokrętła zaciemnienia, aby ustawić filtr szybki w ciemnym stanie. Wybierz odpowiednie ustawienie kontroli odcienia na 
podstawie wymagań Twojego procesu spawania.
3.0  DOPASOWANIE CZUŁOŚCI
CZUŁOŚĆ jest wybierana w zależności od procesu spawania i oświetlenia otoczenia za pomocą pokrętła czułości.
3.1 Wybór minimum: Odpowiedni do spawania wysokoamperowego lub do spawania w jasnym świetle otoczenia (np. światło 
zakłócające wynikające z bliskości innych spawaczy).
3.2 Wybór maksymalny: Odpowiedni do spawania niskoamperowego, do stosowania w warunkach słabego oświetlenia (np. zgrzewanie 
rur, gdzie część łuku jest zasłonięta) oraz tam, gdzie łuk spawalniczy staje się stabilny (np. spawanie TIG).
3.3 Wybór medium: Odpowiedni do większości rodzajów spawania wewnątrz i na zewnątrz.

4. PO DOKONANIU POWYŻSZYCH USTAWIEŃ ROZPOCZNIJ I KONTYNUUJ SWOJE PRACE SPAWALNICZE.

4.1 Wytyczne dotyczące zaciemnienia zależnie od rodzaju pracy

Natężenie 
prądu

(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 na 
ciężkich 

metalach

10 11 12 13 14

MIG na 
lekkich 

metalach

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

UWAGI:
Wyrażenie “metale ciężkie” obejmuje stale, stale stopowe, miedź i jej stopy itp.
Wyższe lub niższe poziomy zaciemnienia mogą być natychmiast zastosowane w przypadku zmiany warunków pracy
Puste pola odpowiadają zakresom użycia, które normalnie nie są używane dla odpowiedniego typu zastosowania.
V. KONSERWACJA
1. Oczyść i zdezynfekuj filtr i płytki ochronne za pomocą chusteczki do soczewek lub czystej miękkiej ściereczki z odpowiednim 
detergentem do szkła. 
2. Użyj neutralnego detergentu do oczyszczenia powłoki spawalniczej i opaski na głowę.
3. Okresowo wymieniaj zewnętrzne i wewnętrzne płytki ochronne.
4. Nie zanurzaj szybki w wodzie ani żadnym innym płynie. Nigdy nie używaj środków ściernych oraz rozpuszczalników ropopochodnych.
5. Nie wyjmuj filtra samościemniającego z przyłbicy. Nigdy nie próbuj otwierać filtra samościemniającego.
6. Okres przydatności do użytkowania: ten produkt, jeżeli jest właściwie przechowywany i konserwowany, ma okres przechowywania 
3 lata od daty produkcji.
VI. WYKRYWANIE AWARII:

1 SPRAWDŹ FILTR SAMOŚCIEMNIAJĄCY  PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NIEGO 
 Jeżeli ADF działa, to można sprawdzić, czy poprawnie ściemnia po wystawieniu na intensywne światło (bezpośrednie słońce lub  
 błysk spawalniczy
2 FILTR NIE ZACIEMNIA SIĘ LUB WYSTĘPUJĄ ZAKŁÓCENIA OBRAZU
  - Sprawdź osłonę szybki pod kątem zabrudzeń lub odprysków, które mogą blokować czujnik łuku.  
 - Jeśli czujniki są brudne, wyczyść je miękką, niepozostawiającą włókien szmatką.
 - Sprawdź zalecenia dotyczące ustawień czułości i zwiększ czułość
 - Zwiększenie opóźnienia czujnika o 0,1-0,3 sekundy może również zmniejszyć migotanie
 -  Sprawdź baterie i upewnij się, że są w dobrym stanie i prawidłowo zainstalowane. 
 - Jeżeli końcówki baterii i powierzchnia kontaktu filtra są brudne lub utlenione, wyczyść je.
 -  Ustaw kask na WELD oraz odpowiednie ściemnienie  5-13.
3 SZYBKA JEST ZACIEMNIONA PO ZANIKNIĘCIU ŁUKU LUB GDY ŁUK NIE WYSTĘPUJE
 Dostosuj ustawienia czułości w małych krokach. W ekstremalnych warunkach oświetleniowych może być konieczne zmniejszenie  
 poziomu światła w otoczeniu  
4. SŁABA WIDOCZNOŚĆ 
 - Jeżeli pokrywa i wkład filtra są zabrudzone lub uszkodzone, wyczyść brudne elementy lub wymień je, gdy są uszkod  
 zone. 
  - Upewnij się, że oświetlenie otoczenia nie jest zbyt ciemne.
 - Upewnij się, że numer zaciemnienia jest prawidłowy albo odpowiednio go dostosuj.
5 NIEWŁAŚCIWE ŚCIEMNIENIE
 Opaska została założona nierównomiernie, co powoduje, że odległość między oczami a szybką różni się po lewej i po prawej stronie.
 - dostosuj opaskę.
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VIII. PRZYŁBICA PW65 BIZWELD PLUS  RYSUNEK MONTAŻOWY
1. Osłona twarzy / przyłbica (kod: PW65H)
2. Nagłowie
3. Pokrętła regulacji nagłowia
4. ADF (filtr samościemniający) Symbol PW65F
5. Zewnętrzne szybki ochronne (symbol: PW66)
6. Stała płytka
7. Pokrętło nagłowne

PLPRZYŁBICA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA

ADRES PRODUCENTA   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Nazwa i adres Jednostki Notyfikowanej, która wydała certyfikat:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, 
Jednostka Notyfikowana numer 0196i EN 175: 1997

EN 379: 2009
EN 166: 2001
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