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VIII. PW65 BIZWELD PLUS zváračská prilba: ZOSTAVA OBRÁZOK
1.Zbáračský tvárový štít / Prilba (kód: PW65H)
2. Pokrývka hlavy
3. Nastaviteľné koliesko sklonu pokrývky hlavy
4. ADF (samozatemňovací filter) Kód PW65F
5. Vonkajšie ochranné šošovky (kód: PW66)
6. Pevná doska
7. Pokrývka hlavy gombíka

SKSAMOZATMIEVACIA ZVÁRACIA PRILBA
INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Podrobné informácie o príslušných normách nájdete na štítku produktu. Používajú sa iba štandardy a ikony, ktoré sa zobrazujú na oboch 
výrobkoch a na užívateľských údajoch nižšie. Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ 2016/425).
Stiahnite si vyhlásenie o zhode @ www.portwest.com/declarations

PREČÍTAJTE SI STAROSTLIVO TENTO NÁVOD PRED POUŽITÍM
I. OPIS
Auto-stmavnutie zváracej helmy je určené k ochrane očí a tváre od iskry, rozstreku a škodlivému žiareniu za normálnych podmienok 
zvárania. Samozatemňovacie kazety sa automaticky zmenia z tmavej na svetlú ak pominie zváranie elektrickým oblúkom.
PW65 Bizweld Plus Zváracia prilba je zložená nasledovne:
- Zváračský tvárový štít / prilba zvárača (kód: PW65H) - certifikácia podľa normy EN 175: 1997
- Auto-zatemnenie filtra (kód: PW65F) - certifikované podľa normy EN 379: 2009
- Vonkajší ochranný objektív (kód PW66) - certifikované podľa EN166: 2001
VÝSLEDKY HODNOTENIA RIZÍK:
1. Zváračská prilba s automatickým zatemňovaním PW65 neposkytuje ochranu pred silnými nárazovými rizikami, ako sú zlomené brúsne 
kotúče alebo brúsne kotúče, výbušné zariadenia alebo korozívne kvapaliny. Pri týchto nebezpečenstvách sa musia používať ochranné 
kryty alebo ochrana proti postriekaniu.
2. Automatické zatemňovacie zváracie filtre sú určené na oblúkové zváranie alebo rezanie. Jednotka je vhodná pre všetky procesy 
oblúkového zvárania ako MIG, MAG, TIG, SMAW, plazmový oblúk a karbónový oblúk.
3. Tento výrobok v priebehu času zostarne, stane sa  poškodený pri roztrhnutí, prepálení a pod. Vtedy nebude schopný poskytovať 
efektívnu ochranu. Po objavení takej situácie by ho užívatelia mali okamžite prestať používať.
4. Nikdy neumiestňujte helmu a automatický tmavý filter na horúci povrch.
5. Ak prilba nestmavne pri záblesku, okamžite zastavte zváranie a obráťte sa na svojho nadriadeného alebo predajcu.
6. Pravidelne čistite povrchy filtrov; Nepoužívajte silné čistiace roztoky. Vždy udržiavajte senzory a solárne články v bezchybnom prostredí 
a očistite ich pomocou čistej tkaniny / tkaniny bez chĺpkov.
7. Materiály, ktoré môžu prísť do kontaktu s pokožkou nositeľa, môžu spôsobiť alergické reakcie u citlivých jedincov.
8. Tento výrobok sa nedá použiť na zváranie nad hlavou ani na zváracie pílenie. Ak sa tento výrobok používa na zváranie nad hlavou 
kvapka roztaveného kovu môže spáliť filtre a spôsobiť zranenie.
9. Ak je filter alebo prilba rozbitá, užívatelia ju musia okamžite prestať používať. Rozstrekovaná troska môže poškodiť povrch filtra a 
pokožku používateľa alebo dokonca závažnejšie nehody.
10. Tento výrobok má určité tepelne odolné a nehorľavé vlastnosti, ale v prípade otvoreného plameňa alebo prístupu k vysokoteplotnému 
objektu sa môže spáliť alebo topiť. Preto ho správne skladujte a vyhnite sa takému riziku.
11. Neštandardná prevádzka môže spôsobiť úraz na tele používateľa a dokonca spôsobiť rôzne druhy chorôb.
12. Pred každým použitím skontrolujte filter, akonáhle sa objaví, že funkcia a vzhľad nie je v poriadku, ihneď ho prestaňte používať.
13. Nevystavujte tento výrobok priamemu slnku.
14. Prekročenie životnosti (nedostatočná ochrana); pred každým použitím skontrolujte ochranu očí, poškodenie a životnosť.
15. Používanie chrániča očí bez filtrácie proti optickému žiareniu (poškodenie očí); pred každým použitím skontrolujte, či má chránič 
oka potrebný počet stupnice, v prípade pochybností sa poraďte so zástupcom pre ochranu zdravia a bezpečnosti, inak nie je možné 
zaručiť ochranu.
16. Používanie prípravku proti postriekaniu (nedostatočná ochrana); vždy skontrolujte, či máte dostatočnú ochranu, v prípade pochybnos-
tí sa obráťte na zástupcu ochrany zdravia a bezpečnosti.
17. Používanie produktu proti veľkým častiam prachu (zranenie, nehoda); Zariadenie na ochranu očí sa smie používať len pre prácu 
opísanú v návode na použitie. Akékoľvek odchýlky od pokynov môžu spôsobiť zranenie alebo nehody.
18. Použitie poškodených výrobkov (nedostatočná ochrana); pred každým použitím skontrolujte ochranu očí, poškodenie a životnosť.
19. Nesprávne používanie chrániča očí (zranenie, nehoda); Zariadenie na ochranu očí sa smie používať len pre prácu opísanú v návode na 
použitie. Akékoľvek odchýlky od pokynov môžu spôsobiť zranenie alebo nehody.
20. Automatický tmavý zvárací filter by mal byť vždy použitý s originálnymi vnútornými a vonkajšími krycími šošovkami.
21. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek poruchy v dôsledku zmien zváracieho filtra alebo použitia iných dielov odlišných od 
pôvodných častí.
Označenie zváračského štítu / Prilba (Kód: PW65H) - Podľa EN 175: 1997
PW EN 175 F CE  PW = Identifikácia výrobcu  EN 175 = Štandardná testovanie
F = Ochrana proti vysokorýchlostným častiaciam 45 m / s CE: Označenie CE
Označenie samozatemňovacej kazety (Kód: PW65F) podľa normy EN 379: 2009
4 / 9-13 PW 1/1/1/2/379 ES  4 = Stav svietidiel  9-13 = Tmavé stavy (nastaviteľné) PW = identifikácia výrobcu  1 = optická trieda 1 = 
rozptyl svetla triedy, 1 = trieda homogenity, trieda 2 = závislosť od uhlu 379 = Štandardné testovanie CE: Označenie CE
Označenie vonkajšej ochrannej šošovky (Kód PW66) - Podľa EN 166: 2001
PW 1 S CE PW = Identifikácia výrobcu 1 = Optická trieda S = Zvýšená robustnosť CE: Označenie CE
UPOZORNENIE:
- V prípade, že symboly F a B nie sú spoločné pre okulár a rám potom je to nižšia úroveň, ktorá musí byť priradená k úplnej ocharne očí.
Na ochranu očí proti vysokej rýchlosti častíc, pokiaľ je nosené cez štandardné očné okuliare, môže prenášať náraz, čím vzniká 
nebezpečenstvo pre nositeľa.
Ak je potrebná ochrana proti časticiam s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách je potrebné zvoliť chránič oka ktorý je označený 
písmenom T bezprostredne nasledujúcom po nárazovom písmene, tj FT, BT alebo AT. Ak za nárazovým písmenom nenasleduje písmeno T 
potom chránič očí musí byť použitý iba proti časticiam s vysokou rýchlosťou pri izbovej teplote.- 
ADF môže byť použité len v spojení s vhodným podkladom okuláru.
II. VLASTNOSTI PRODUKTU
1. Vonkajší gombík na prepínanie môže priniesť používateľovi oveľa pohodlnejšie ovládanie pri prevádzke.
2. Helma využíva vysoko výkonný solárny článok ako zdroj energie a má dve vstavané 3V lítiové batérie pre zálohové napájanie. Životnosť 
batérie sa zvýši na nové hranice a nie je nutná žiadna zmena batérie. Za normálnych podmienok zvárania sa životnosť batérie pohybuje 
okolo 5000 hodín.
3. Variabilný odtieň (DIN) ovládanie z Din9 na Din13 je k dispozícii otočením gombíka odtieňa ( premenná odtieňa).
4. Výrobok je v plnom súlade so súvisiacimi DIN, ISO, bezpečnostnými normami EN379 a normami ANSI Z87.1-2003.
5. Mimoriadne vysoký výkon UV / IR samozatemňovací filter poskytuje plnú ochranu zraku a tváre užívateľa proti UV / IR žiareniu počas 
celého zváracieho procesu, a to aj vo svetlom stave. Úroveň ochrany UV / IR je do tieňa13 (DIN) za všetkých okolností. To dáva pocit 
pohodlia zváračom pr zváraní.
6. Veľký rozmer priezoru pre ľahší panoramatický výhľad.

III. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

KÓD PW65F
Zobrazovacia plocha (mm) 91x42
Rozmer kartridžu (mm) 110 × 90 × 9
Svetlý stav DIN.4
Tmavý stav Variabilné tieňovanie DIN.9-13
Tmavé po svetlé (s) 0,3 ~ 0.4s
Doba odozvy 1 / 25000s
Tieňová kontrola Externe Variabilný
Slúži na nastavenie citlivosti Menej- Viac nastaviteľné (krok-menej)
Zapnutie / vypnutie Plne automatické
Zdroj Solárne & lítiové batérie
UV / IR ochrana Din13
Výbojový senzor 2
Nízky Prúd TIG 10amper
Nízka hlasitosť alarmu NIE
ADF kontrola NIE
Prevádzková Tep. -5 0C ~ + 550C
Skladovacia Tep. -200C ~ + 70 0C
Hmotnosť (g) 500
Rozmer (mm) 330 × 230 × 230
Rozsah aplikácie MIG; MAG / CO2; SMAW; Vzduchovo Karbónové Rezanie; TIG; Plazmové oblúkové 

zváranie / rezanie / leštenie / vhodné aj pre 5A malý prúd

IV. PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE
1.0 PRÍPRAVA NA ZVÁRANIE
1.1 Skontrolujte, či bol odstránený vnútorný a vonkajší ochranný film šošovky.
1.2 V prípade dlhodobého nepoužívania sa pred použitím uistite, že batéria je nabitá .
1.3 V prípade dlhodobého nevyužívania, skontrolujte pred použitím, či displej pracuje
1.4 V prípade dlhodobého nepoužívania, skontrolujte, či sú solárne články a vnútorný / vonkajší ochranný film šošoviek nepoškodené, neblokované 
prachom. Venujte osobitnú pozornosť tomu, či nie su senzory zablokované prachom. Na zabezpečenie normálneho procesu, prosíme, pred zváraním 
zotrite prach.
1.5 Pred použitím, sa ubezpečte, že nie sú poškodené žiadne prevádzkové časti. Akékoľvek škriabance, praskliny, alebo koróziou zasiahnuté časti by 
mali byť okamžite vymenené pred použitím (náhradné diely sú k dispozícii pre vonkajšie šošovky PW66 - ak sú poškodené iné časti je nutné vymeniť 
celú zváračská prilbu PW65).
1.6 Skontrolujte optické vlastnosti a citlivosť na svetlo pred každým použitím.
1.7 Pred použitím zvoľte otočením gombíka odtieň a uistite sa, že číslo odtieňa je správne nastavené.
1.8 Nasaďte masku a stlačte tlačidlo pre nastavenie napätia pásu tak, aby vyhovovalo vašej hlave, oči nositeľa majú byť umiestnené v centrálnej 
polohe priezoru.  
2. VÝBER ČÍSLA TMAVOSTI ODTIEŇU
2.1 Číslo odtieňu je možné nastaviť ručne medzi DIN 9-13. Vyberte číslo odtieňa otočením gombíka odtieňu, kým ukazovateľ nesmeruje 
na požadovanú hodnotu.
2.2 Pomocou gombíka odtieňu upravte odtieň objektívu v tmavom stave. Zvoľte správne nastavenie tieňa na základe vášho procesu 
zvárania.
3. NASTAVENIE CITLIVOSTI
Citlivosť sa volí podľa zváracieho procesu a s ohľadom na svetelné prostredie, a to prostredníctvom gombíka citlivosti.
3.1 Vyber Minimum: Vhodné pre vysoko prúdové zváranie alebo zváranie v jasnom svetle pracovného prostredia (napr. Vyskytuje sa 
znepokojujúce svetlo zo susedstva s ostatnými zváračmi).
3.2 Vyber Maximum: Vhodné pre nízko prúdové zváranie, použitie za zlých svetelných podmienok (napr. Zváranie potrubia, kde je časť 
oblúka zakrytá z pohľadu) a kde je zvárací oblúk stabilný (napr.TIG zváranie).
3.3 Vyber Stredné: Vhodné pre väčšinu typov zvárania vnútri aj vonku.

4. PO VYŠŠIE UVEDENOM NASTAVENÍ, ZAČNITE A POKRAČUJTE VO VAŠEJ ZVÁRAČSKEJ PRÁCI.

4.1 Tieňové pokyny pre oblasti použitia

Intenzita 
prúdu

(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 
ťažké kovy

10 11 12 13 14

MIG na 
ľahké kovy

9 10 11 12 13 14

TIG, GTAW 10 11 12 13 14

MAG / CO2 10 11 12 13 14

Pílenie 11 12 13

PAC 8 9 10 11 12 13 14

KOMENTÁR:

Bezprostredne nadradené alebo nižšie čísla odtieňu možno použiť v závislosti od podmienok použitia;
Prázdne polia zodpovedajú rozsahu použitia, ktoré nie sú bežne používané pre príslušný typ aplikácie.
V. ÚDRŽBA
1. Vyčistite a dezinfikujte filter a ochranné doštičky tkaninov na šošovky alebo čistou mäkkou handričkou so saponátom na sklo. 
2. Použite neutrálny čistiaci prostriedok na čistenie zváracej škrupiny a čelenky.
3. Vymeňte vonkajšie a vnútorné ochranné doštičky pravidelne.
4. Neponárajte šošovky do vody alebo inej tekutiny. Nikdy nepoužívajte abrazíva, rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky na báze ropy.
5. neodstraňujte samozatemňovacie filtre z helmy. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť samozatemňovacie filtre.
6. Doba použiteľnosti: ak je skladovaná a udržiavaná dosiahne trvanlivosť 3 roky od dátumu výroby.

VI. ROZPOZNANIE PORÚCH:
1 SKONTROLUJTE PRED POUŽITÍM AUTOMATICKÉHO STMAVOVACIEHO FILTRA 
 Či ASF pracuje, je možné skontrolovať tak, že je vystavené intenzívnemu svetlu (priame slnko alebo zvárací blesk)

2 FILTER AUTOMATICKÉHO ZARIADENIA NESTMAVNE ALEBO BLIKÁ
   Skontrolujte kryt objektívu na nečistoty, ktoré by mohli blokovať snímač oblúka.  
 Ak sú snímače znečistené, očistite ich mäkkou handričkou bez chĺpkov.
 Skontrolujte odporúčania nastavení citlivosti a zvyšte citlivosť
 Zvýšenie oneskorenia objektívu 0,1-0,3 sekundy môže tiež znížiť blikanie
 Skontrolujte batérie a uistite sa, že sú v dobrých podmienkach a správne nainštalované. 
 Ak sú svorky batérií a kontaktná plocha filtra znečistené alebo oxidované, vyčistite ich.
 Nastavte prilbu na WELD a / alebo správny odtieň od 5-13.

3 Šošovka zostáva temnou po zvarání alebo aj vtedy keď nie je prítomnosť záblesku.
 Upravte nastavenia citlivosti v malých prírastkoch. V extrémnych svetelných podmienkach môže byť 
 potrebné znížiť okolité hladiny svetla 
 
4. ZLÁ VIDITEĽNOSŤ 
 Ak je kryt objektívu a filtračná kazeta znečistený alebo poškodený, očistite znečistené súčasti alebo ich vymeňte, ak sú poško 
 dené. 
  Uistite sa, že okolité svetlo nie je príliš slabé
 Uistite sa, že číslo odtieňa je správne, nastavte ho.

5 NEPRAVIDELNÉ STMAVOVANIE
 Čelenka bola nastavená nerovnomerne, takže vzdialenosť medzi očami a objektívom sa líši z ľavej na pravú stranu
  správne nastaviť.
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