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VIII. PW65 VARILNA ČELADA BIZWELD PLUS: MONTAŽNA SLIKA

1. Obrazni ščit varilca/čelada (koda: PW65H)

2. Pokrivalo

3. Kolesca za prilagoditev kota pokrivala

4. ADF (samozatemnitveni filter) koda PW65F

5. Zunanja zaščitna leča (koda: PW66)

6. Fiksna ploščica

7. Gumb pokrivala

SISAMOZATEMNITVENA ČELADA ZA VARJENJE

NASLOV PROIZVAJALCA   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Ime in naslov priglašenega organa, ki je izdal certifikat EC:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, 
številka priglašenega organa 0196

NAVODILA ZA UPORABO
Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. Uporabljajo se samo standardi in ikone, ki se pojavljajo na izdelku in v 
podatkih za uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU 2016/425).
Prenesite izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/izjave

PROSIMO, DA PRED UPORABO NATANČNO PREBERETE TA PRIROČNIK
I. OPIS
Samozatemnitvene varilne čelade so namenjene za zaščito oči in obraza od isker, brizganja in škodljivega sevanja, v normalnih pogojih 
varjenja. Samozatemnitveni filtri se samodejno spremenijo iz temnega v svetlo stanje, ko varilni oblok izgine.
PW65 Varilna čelada Bizweld Plus je sestavljena, kot sledi:
- Ščit za varilčev obraz/čelada (koda: PW65H) – certificiran po EN 175:1997
- Samozatemnitveni filter (koda: PW65F) – certificiran po EN 379:2009
- Zunanja zaščitna leča (koda PW66) – certificirana po EN 166:2001
OPOZORILA ZA OCENO TVEGANJA:
1. Samozatemnitvena varilna čelada PW65 ne ščiti pred hudimi nevarnostmi, kot so zlomljene brusne plošče ali abrazivni diski, 
eksplozivne naprave ali korozivne tekočine. Kadar so te nevarnosti prisotne, je potrebno uporabiti varovala za stroj ali zaščito pred 
brizganjem v oči.
2. Samozatemnitveni varilni filtri so namenjeni za varjenje ali rezanje z oblokom. Enota je primerna za vse varilne procese z oblokom, kot 
so MIG, MAG, TIG, SMAW, plazemski oblok in karbonski oblok.
3. Material tega izdelka se bo s časom postaral, npr. poškodbe zaradi razpok, tako ta izdelek ne bo več nudil učinkovite zaščite in ga 
morajo uporabniki takoj prenehati uporabljati.
4. Nikoli ne odlagajte čelade in samozatemnitvenega filtra na vročo podlago.
5. Če se čelada ob nastanku obloka ne zatemni, takoj prekinite varjenje in se obrnite na nadzornika ali prodajalca.
6. Površine filtrov redno čistite; Ne uporabljajte močnih čistilnih raztopin. Vedno imejte senzorje in sončne celice brez prahu in jih očistite 
s čistim papirnatim robcem / krpo.
7. Materiali, ki lahko pridejo v stik s kožo uporabnika, lahko povzročijo alergijske reakcije pri občutljivih posameznikih.
8. Tega izdelka ne morete uporabiti za varjenje ali rezanje na pozicijah nad glavo, pri katerih morate gledati navzgor. Če se ta izdelek 
uporablja za varjenje ali rezanje nad glavo, lahko kapljica staljene kovine uniči filtre in poškoduje varilca.
9. Če sta filter ali čelada poškodovana, morajo uporabniki takoj prenehati z uporabo. Žlindra lahko poškoduje površino filtra in uporab-
nikovo kožo, pride lahko celo do resnejše nesreče.
10. Ta izdelek ima določene zaviralce odporne na toploto in gorenje, vendar lahko v primeru odprtega ognja ali bližine predmeta z 
visokotemperaturo maska zgori ali se stopi. Prosimo, da jo ustrezno hranite in uporabljajte, da zmanjšate takšna tveganja.
11. Neobičajna uporaba lahko poškoduje telo uporabnika in celo povzroči različne vrste bolezni.
12. Prosimo, da pred vsako uporabo pregledate filter, ko opazite da sta funkcija in videz spremenjana, prosim takoj prenehajte z uporabo.
13. Izdelek ne izpostavljajte soncu.
14. Prekoračitev življenjske dobe (nezadostna zaščita); pred vsako uporabo preverite ščitnik oči, za poškodbe in življenjsko dobo.
15. Uporaba zaščite oči brez funkcije filtriranja proti optičnemu sevanju (poškodbe oči); pred vsako uporabo preverite, ali imajo zaščitna 
očala potrebno številko lestvice, v primeru dvoma preverite pri predstavniku za zdravje in varnost pri delu, sicer zaščite ni mogoče 
zagotoviti.
16. Uporaba izdelka proti brizgom (nezadostna zaščita); vedno preverite, ali imate ustrezno zaščito, v primeru dvoma preverite pri 
predstavniku za zdravje in varnost pri delu.
17. Uporaba izdelka proti večjim delcem prahu (poškodbe, nesreča); Naprava za zaščito oči se sme uporabljati samo za dela, opisana v 
navodilih za uporabo. Vsako odstopanje od navodil lahko povzroči poškodbe ali nesreče.
18. Uporaba poškodovanih izdelkov (nezadostna zaščita); pred vsako uporabo preverite zaščito oči, za poškodbe in življenjsko dobo.
19. Nepravilna uporaba ščitnika za oči (poškodba, nesreča); Naprava za zaščito oči se sme uporabljati samo za dela, opisana v navodilih za 
uporabo. Vsako odstopanje od navodil lahko povzroči poškodbe ali nesreče.
20. Samozatemnitveni varilni filter mora biti vedno uporabljen z originalnimi notranjimi in zunanjimi prekrivnimi lečami.
21. Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli okvaro zaradi sprememb varilnega filtra ali uporabe sestavnih delov, ki se razlikujejo od 
originalnih delov.
OZNAKE NA ŠČITU ZA OBRAZ VARILCA/ČELADI (KODA: PW65H) - V SKLADU Z EN 175:1997
PW EN 175 F CE  PW = Identifikacija proizvajalca  EN 175= Testni standard
F= Zaščita pred delci visoke hitrosti 45m/s CE: Oznaka CE
OZNAKE NA SAMOZATEMNITVENEM FILTRU (KODA: PW65F) GLEDE NA EN 379:2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = Svetlo stanje  9-13 = Temna stanja (nastavljiva) PW = Identifikacija proizvajalca  1 = optični razred 1 = 
razred razpršitve svetlobe, 1 = razred homogenosti, 2 = razred odvisnosti kota 379 = Testni standard CE: Oznaka CE
OZNAKE NA ZUNANJI ZAŠČITNI LEČI (KODA PW66) – GLEDE NA EN 166:2001
PW 1 S CE PW = Identifikacija proizvajalca 1= Optični razred S= Povečana robustnost CE: Oznaka CE
OPOZORILA:
- - Če se simbola F in B ne nahajata tako na okularju kot okvirju, potem gre za nižjo raven, kot je določena za popolno zaščito oči.
- Ščitniki oči za zaščito pred delci visoke hitrosti, nošeni prek standardnih korekcijskih očal, lahko prenašajo udarec, s čimer se ustvarja 
tveganje za uporabnika.
- Če se zahteva zaščita pred delci visoke hitrosti pri ekstremnih temperaturah, potem mora biti izbran ščitnik oči označen s črko T, takoj 
po črki udarca, tj. FT, BT ali AT. Če črki udarca ne sledi črka T, potem se lahko zaščita za oči uporablja samo proti delcem visoke hitrosti pri 
sobni temperaturi.- 
- ADF se lahko uporablja le v povezavi s primernim opornim vizirjem
II. ZNAČILNOSTI IZDELKA
1. Zunanji gumb za preklapljanje občutljivosti uporabnikom omogoča večjo priročnost med delovanjem.
2. Čelada kot napajalnik uporablja visoko zmogljive sončne celice in ima dve vgrajeni 3V litijevi bateriji, kot dodatno podporo. Življenjska 
doba baterije se je dvignila na novo omejitev, tako da menjava baterije ni potrebna. V normalnih pogojih varjenja lahko življenjska doba 
baterije znaša več kot 5000 ur.
3. Nastavitev variabilnega odtenka (DIN) od DIN9 do DIN13 je na voljo z vrtenjem gumba za senčenje (spremenljiv odtenek).
4. Izdelek je v celoti v skladu s sorodnimi varnostnimi standardi DIN, ISO, EN379 in standardi ANSI Z87.1-2003.
5. Samozatemnitveni filtri z ultra visoko zmogljivostjo UV/IR zagotavljajo popolno zaščito oči in obraza uporabnika pred UV/IR sevanjem, 
med celotnim varilnim procesom, celo v svetlem stanju. Raven zaščite UV/IR je do odtenka 13 (DIN), v vsakem trenutku. Zaradi tega se 
varilci med varjenjem počutijo udobno.
6. Velike dimenzije okna za lažji panoramski pogled.

III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

KODA PW65F
Področje gledanja (mm) 91x42
Velikost kartuše (mm) 110×90×9
Svetlo stanje DIN.4
Temno stanje Variabilni odtenek DIN.9-13
Iz temnega v svetlo (s) 0.3~0.4s
Odzivni čas 1/25000s
Nastavitev odtenka Zunanja spremenljivka
Nastavitev občutljivosti Nastavitev nizko – visoko (brez korakov)
Vklop/izklop Popolnoma avtomatično
Napajanje Sončne celice in litijska baterija
Zaščita UV/IR DIN13
Senzor obloka 2
TIG pri nizki jakosti toka 10 amp
Alarm nizkega volumna NO
Samopreverjanje ADF NO
Delovna temp. -5 0C~+55 0C
Temp. shranjevanja -200C~+700C
Teža (g) 500
Mere (mm) 330×230×230
Razpon uporabe MIG; MAG /CO2; SMAW; plamensko rezanje; TIG; plazemsko obločno varjenje/ rezanje/

poliranje/ primerno tudi za 5-A nizki tok

IV. NAVODILA ZA DELOVANJE
1.0 PRIPRAVA NA VARJENJE
1.1 Prosimo preverite, ali je bil notranji in zunanji zaščitni film na leči odstranjen.
1.2 V primeru dolgotrajne neuporabe se prepričajte, da je baterija pred uporabo polna.
1.3 V primeru dolgotrajne neuporabe pred uporabo preverite, ali zaslon deluje.
1.4 V primeru dolgotrajne neuporabe preverite, ali so sončne celice in notranji/zunanji zaščitni film leč poškodovani, prizadeti ali blokirani s 
prahom. Posebej bodite pozorni na to, ali so bili senzorji blokirani zaradi prahu. Da bi zagotovili normalen proces uporabe, prosimo, obrišite prah 
pred varjenjem.
1.5 Pred uporabo preverite vse operativne dele, da bi se prepričali, da niso poškodovani. Vsak opraskan, razpokan ali preluknjan del je potrebno 
pred uporabo takoj zamenjati (rezervni deli so na voljo za zunanjo lečo PW66 - če je poškodovana druga komponenta je potrebno zamenjati celotno 
varilno čelado.
1.6 Pred vsako uporabo preverite optične lastnosti in občutljivost na svetlobo.
1.7 Pred uporabo z vrtenjem gumba izberite ustrezno številko odtenka in se prepričajte, da je številka odtenka pravilno nastavljena.
1.8 Namestite masko in pritisnite gumb zadaj in prilagodite tesnost pasu, da bo ustrezal vaši glavi; oči uporabnika se morajo nahajati v centralnem 
položaju okna za gledanje.  
2. IZBIRA ŠTEVILKE TEMNEGA ODTENKA
2.1 Številko odtenka je mogoče nastaviti ročno, med DIN 9-13. Izberite številko odtenka z vrtenjem gumba za odtenek, dokler puščica 
ne pokaže zahtevane nastavitve.
2.2 Za prilagoditev odtenka leče v temnem stanju uporabite gumb za odtenek. Izberite primerno nastavitev za odtenek, na osnovi 
vašega procesa varjenja.
3. PRILAGODITE OBČUTLJIVOST
OBČUTLJIVOST se izbere glede na proces varjenja in okoliško svetlobo, s pomočjo gumba za občutljivost.
3.1 Izberite minimum: Primerno za varjenje z visoko jakostjo toka ali varjenje ob svetli okoliški svetlobi (Obstaja npr. moteča svetloba, 
zaradi bližine drugih varilcev).
3.2 Izberite maksimum: Primerno za varjenje z nizko jakostjo toka, uporabo v slabih svetlobnih pogojih (npr. Varjenje cevi, kjer je del 
obloka zakrit pred pogledom) in kjer varilni oblok postane stabilen (npr. TIG varjenje).
3.3 Izberite medij: Primerno za večino vrst varjenja v zaprtih prostorih in na prostem.

4. PO OPRAVLJENIH ZGORNJIH NASTAVITVAH, ZAČNITE IN NADALJUJTE S SVOJIM VARILNIM DELOM.

4.1 Smernice glede odtenka, glede na področje uporabe

Intenziv-
nost toka

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 
težkih 

kovinah

10 11 12 13 14

MIG na 
lahkih 

kovinah

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

KOMENTARJI
Izraz “težke kovine” vključuje jekla, lita jekla, baker in njegove zlitine, itd.
Višje ali nižje številke odtenka se lahko uporabljajo glede na pogoje uporabe;
Prazna polja ustrezajo razponu uporabe, ki se običajno ne uporablja za ustrezno vrsto uporabe.

V. VZDRŽEVANJE
1. Filter in zaščitne ploščice čistite in razkužujte z robčkom za leče ali čisto mehko krpo, z ustreznim detergentom za steklo. 
2. Za čiščenje varilne školjke in naglavnega traku uporabljajte nevtralni detergent.
3. Občasno zamenjajte zunanje in notranje zaščitne ploščice.
4. Leč ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev, topil ali čistil na oljni osnovi.
5. Samozatemnitvenega filtra ne odstranjujte s čelade. Nikoli ne poskušajte odpreti filtra za samozatemnitev.
6. Obdobje zastarelosti: če se izdelek pravilno shranjuje in vzdržuje, je njegov rok trajanja 3 leta od datuma izdelave.

VI. PREPOZNAVANJE NAPAK:
1 PRED UPORABO SAMOZATEMNITVENEGA FILTRA PREVERITE 
 Če ADF deluje lahko preverite ali temni ko je izpostavljen intenzivni svetlobi (neposrednemu soncu ali blisku varjenja).

2 SAMOZATEMNITVENI FILTER NE TEMNI ALI UTRIPNE
  Preverite, ali je pokrov leč umazan ali pošprican, kar bi lahko blokiralo senzor obloka.  
 Če so senzorji umazani, jih očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
 Preverite priporočene nastavitve občutljivosti in povečajte občutljivost, če je to mogoče
 Povečanje zamika leč za 0,1-0,3 sekunde lahko zmanjša utripanje
 Preverite baterije in se prepričajte, da so v dobrem stanju in pravilno nameščene. 
 Če so baterije in kontaktne površine filtra umazane ali oksidirane, jih očistite.
 Nastavite čelado na VARJENJE in / ali ustrezno senčenje od 5-13.

3 LEČA OSTANE ZATEMNJENA PO IZGORENJU OBLOKA VARJENJA ALI LEČA OSTANE ZATEMNJENA KO OBLOK NI PRISOTEN
 Fino-nastavitev občutljivosti prilagodite v majhnih korakih. V ekstremnih svetlobnih pogojih bo morda potrebno zmanjšati stopnjo  
 svetlobe v okolici
 
4. SLABA VIDLJIVOST 
 Če sta prekrivna leča in filtrski vložek umazana ali poškodovana, očistite umazane dele ali jih zamenjajte. 
  Poskrbite, da svetloba okolice ni prenizka.
 Prepričajte se, da je številka senčenja pravilna in jo po potrebi prilagodite.

5 NEPRAVILNO TEMNENJE
 Naglavni trak je nastavljen neenakomerno, zato je razdalja med očmi in lečo drugačna od leve proti desni
 pravilno po-nastavite.

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