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Během práce se svářečkou, a tedy během práce se svářečskou přilbou, vždy dodržujte základní pravidla 
bezpečnosti práce za účelem eliminace výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo mechanického zranění. 

Před zahájením provozu zařízení se seznamte s obsahem návodu k obsluze. Návod k obsluze si ponechte pro 
pozdější použití. 

Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k obsluze bude mít vliv na prodloužení životnosti 
Vaší svářečské přilby.  

Platný od: 
 1. ledna 2013 

 

Nastavení citlivosti 
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Nastavení stupně 
ochrany 



1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES pro partii: 11300001-11300700 
DEDRA EXIM Sp z o.o. 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8 s plnou odpovědností deklaruje, že: 
Svářečská přilba 
Katalogové č.: DES004 
Rok výroby: 2013 
na kterou se vztahuje stávající prohlášení, splňuje požadavky směrnice ES (EC): 
89/686/EC  o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných 

prostředků, což je pro přilbu potvrzeno certifikátem zkoušky typu č. C3914OPTECH, který vydal DIN Certco 
GmbH Gartenstrasse 133, 73430 Aalen Germany notifikovaná jednotka č. 0196, a pro filtry certifikátem č. 
C1177.1ARTOTIC, který vydal ECS GmbH Aalen Huttfeldstrasse 50 73430 Aalen, Germany notifikovaná 
jednotka č. 1883 

a základní požadavky v PR: 
zák. č. 92/2004 Sb., pol. 881 Zákon ze dne 16. dubna 2004 o stavebních výrobcích 

Použité zharmonizované normy: 
EN 379:2009-07, EN 175:1997-08, EN 379:2003+A1:2009 

Svářečská helma model DES004 byla zavedena modulem A 
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Pruszków 2013-01-01 Technický ředitel  
Prohlášení o shodě ES ztrácí platnost, pokud bude stroj Mgr. Ing. Waldemar Łabudzki 
změněn, upraven nebo je používán v rozporu s návodem k obsluze. 
Osoba oprávněná k přípravě a vyhotovení prohlášení o shodě a 
technické dokumentace: Vedoucí technického oddělení a servisu - Grzegorz Ratyński 
DEDRA EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

2. Určení svářečské přilby 
Svářečská přilba je profesionální výrobek, který zajišťuje ochranu obličeje a očí proti odštěpkům, jiskrám, 

infračervenému a ultrafialovému záření, čili proti faktorům vznikajícím během sváření metodami MMA, MIG/MAG a TIG a 
řezáním a plazmovým drážkováním. Přilba není určena k ochraně očí během řezání laserem a kyslíko-acetylenového 
svařování. 

3. Omezení použití 
Svévolné změny ve stavbě, veškeré úpravy, obslužné činnosti nepopsané v návodu k obsluze budou považovány za 

protiprávní a způsobí okamžitou ztrátu záruky. Užívání v rozporu s učením, nebo v rozporu s pokyny a doporučeními 
obsaženými v návodu k použití, způsobí okamžitou ztrátu záruky. 

* Zabraňte kontaktu filtru s horkem. Neponechávejte na přímém slunci, nepokládejte na horký povrch. 
* Zabraňte namočení ve vodě. 
* Poškrábaný nebo prasklý filtr vyměňte za nový, bez vad. 
* Přilbu používejte výhradně s krytem filtru. Práce bez krytu filtru je zakázána. 
* Přilbu lze používat v rozsahu teplot od -5°C do +55°C (optimálně) a od -10°C do +60°C (maximálně). Nepřekračujte 
rozsah uvedených teplot. 
* Nepoužívejte přilbu při teplotě pod -10°C. 
* Nepoužívejte přilbu ke svařování jinými metodami, než uvedenými v bodě „Určení svářečské přilby“. 
*  

4. Technická data 
Model svářečské přilby _____________________________________________ DES004 
Určená pro sváření metodami: MMA, MIG/MAG, TIG, řezání a plazmové drážkování 
Napájení baterie (2 ks), solární článek 
Stupeň ochrany v rozjasněném stavu DIN3 
Rozsah stupně ochrany v zatemněném stavu DIN 9-12 
Doba reakce ze stavu světlého do tmavého 0,8 ms 
Doba reakce ze stavu tmavého do světlého 00,2 - 0,8 s 
Rozsah pracovní teploty optimální od -5°C do +55°C 
Rozsah teploty skladování od -20°C do +70°C 
Zorné pole 98 mm x 55 mm 
Hmotnost přilby s filtrem a náhlavníkem 450 g 
Materiál, ze kterého je vyrobena přilba Polyamid (Nylon) 
 
Popis zkratek popsaných v návodu: 
MIG - svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu. 
MAG- svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu. 
MIG - svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu. 
Drážkování uhlíkovou elektrodou spočívá v použití uhlíkové elektrody a stlačeného proudu 
vzduchu používaného k vyfukování roztaveného kovu. 



5. Bezpečnost práce 
Seznamte se důkladně s obsahem této kapitoly, omezíte tím maximálně možnost vzniku úrazu způsobeného 
nesprávnou obsluhou nebo neznalostí předpisů o bezpečnosti práce. 
Záření emitované obloukem je nebezpečné. Může způsobit bolestivý zánět spojivek. 
1. Přilbu neodkládejte na horké povrchy. 
2. Před zahájením práce zajistěte dobré osvětlení pracovního stanoviště. 
3. Svářečskou přilbu se samozatmavovacím filtrem může používat pouze osoba, která se důkladně seznámila s obsahem 
návodu k obsluze a pochopila jej. 
4. Během sváření používejte kromě přilby také osobní ochranné prostředky, jako: svářečskou zástěru, svářečské rukavice, 
odpovídající obuv s protiskluznou podrážkou. 
5. Je zakázáno používat zařízení ve vlhké nebo mokré místnosti. 
6. Neponechávejte zařízení ve vlhkém prostředí (déšť, rosa, atd.). 
7. Jakýkoliv zásah do systému ochrany zraku (filtr) může způsobit nesprávnou funkci a následně poškození zraku. 
8. Zamezte kontaktu filtru s jakoukoliv kapalinou nebo nečistotami. 
9. Zkontrolujte před každým použitím zařízení stav krytů, filtru a veškerých prvků bezpečnosti práce. Nepracujte s 
poškozenými nebo nefunkčními prvky, vyměňte je za nové. 
10. Pravidelně měňte ochranná sklíčka, pravidelně čistěte povrch filtru. 
11. Skladujte přilbu na suchém, vysoko položeném nebo uzamčeném místě, nepřístupném pro děti. Teplota skladování v 
rozsahu od -20°C do +70°C. Neskladujte přilbu v blízkosti zdrojů tepla. 
12. Udržujte v čistotě přilbu a filtr. 
13. Nepoužívejte přilbu během laserového řezání. Přilba je určena pro svařování metodami: MMA, MIG/MAG, TIG, řezání 
a plazmové drážkování. 
14. Oblast nad průhledítkem (solární článek+čidla) nesmí být žádným způsobem zakryta. 

 
6. Příprava k práci 

Před použitím přilby se samozatmavovacím filtrem zkontrolujte, zda je přilba určena pro danou metodu svařování (v případě 
modelu DES004 pro metody MMA, MIG/MAG, TIG, řezání nebo plazmové drážkování). 

Za účelem zjištění správné funkce automatiky přilby použijte tlačítko TEST, které se nachází na vnějším ovládacím panelu 
filtru. Po jeho stisknutí se musí filtr ztmavit. POZOR: Části těla, vystavené účinku svářecího oblouku, musí být zakryty. 

 

Nastavení svářečské přilby 

Nastavení přilby je velmi důležitým prvkem práce svářeče. Díky správnému nastavení přilby dosáhnete optimální ochrany proti 
ultrafialovému a infračervenému záření a komfortu během sváření. 
1. Nastavení úhlu sklonu sklopené masky umožňuje nastavení tří poloh a spočívá ve změně polohy kolečka, které se nachází 
na obou stranách přilby, pod kolečky upevnění náhlavníku tři otvory (Fot. 2). 
2. Nastavení hloubky zasunutí náhlavníku spočívá v povolení nebo utažení pásky, která vede přes vrchol hlavy, a nastavení 
požadované polohy pásky, zablokování polohy pomocí upevnění čepu v nejbližší dírce. 
3. Nastavení pásky náhlavníku podle obvodu hlavy uživatele (Fot. 3) spočívá ve stisknutí a otočení zadního centrálního kolečka 
doleva nebo doprava a přizpůsobení obvodu pásky k hlavě. 

Po provedení výše popsaných činností proveďte odpovídající nastavení stupně ochrany během svařování a nastavení citlivosti. 
Nastavení prodlevy má vliv na ochranu zraku po dokončení svařování. 
Prodleva rozjasnění se mění pomocí přepínače, který se nachází v rámečku filtru, uvnitř přilby. Filtr má nastavení prodlevy krátké 
(0,25 - 0,35 s) nebo dlouhé (0,5 - 0,8 s).  
Nastavení citlivosti 
Na pravé straně přilby se nachází přepínač označený Citlivost min./max. Jeho posunutí do jedné z krajních poloh mění citlivost 
filtru. Poloha min. znamená nízkou úroveň citlivosti (maska reaguje na světlo oblouku během práce svářeče, nereaguje na 
světlo vznikající během svářečských prací prováděných v okolí), avšak max. znamená vysokou úroveň citlivosti (maska reaguje 

  
 7. Použití svářečské přilby 
Používání svářečské přilby je možné po zjištění, zda je filtr funkční, bez rýh nebo prasklin. Kryt filtru musí být čistý (u nové přilby nebo 
nového krytu filtru odstraňte stržením ochrannou fólii). V případě nutnosti výměny filtru nebo krytu postupujte podle návodu v kapitole 

Běžné obslužné činnosti. 

 

NASTAVENÍ POLOHY SVÁŘEČSKÉ PŘILBY 



na světlo oblouku vznikající během svářečských prací prováděných v okolí a na světlo vzniklé při vlastní práci svářeče). Při práci 
metodou TIG nastavte polohu max.  
Nastavení stupně ochrany (ztmavení) 
Správnou funkci filtru zajišťují 4 čidla, která se nacházejí na přední straně přilby, v rozích krytu filtru (Fot. 3). Stupeň ztmavení 
filtru lze regulovat v rozsahu 9 - 13 DIN. K tomuto účelu slouží regulátor umístěný na levé straně přilby, ve výšce filtru (Fot. 1). 
Nastavení lze provést plynulým otáčením, stupeň ztmavení se zobrazuje na stupnici umístěné vedle regulátoru. Doporučované 
stupně ochrany v závislosti na druhu, metodě obloukového svařování a hodnoty nastavení proudu svařování obsahuje tabulka 
na další stránce návodu. 

 

8. Běžné obslužné činnosti 
Pokaždé před použitím zkontrolujte technický stav přilby. 

V případě zjištění znečištění krytu filtru je nutné jej vyčistit. Můžete to provést pomocí měkkého a vlhkého hadříku s mýdlem. 
Nepoužívejte agresivní, abrazivní prostředky. V případě zjištění poškození krytu filtru, způsobeného např. svářečskými odštěpky, 
prasklin nebo rýh je nutné kryt bezpodmínečně vyměnit. 
Výměna krytu filtru - Kryt je nutné vyměnit v případě, že je zničený (prasklý, poškrábaný, má prohlubně po horkých částicích). 
Sundejte kryt filtru zatažením za středovou část krytu. V rámečku filtru se nachází prohlubeň usnadňující přístup. Nový kryt je 
součástí přilby, nasaďte jej na místo demontovaného krytu. 

Znečištění filtru odstraňte podobně, jako u krytu. Nepoužívejte agresivní, abrazivní a žíravé chemické prostředky. Filtr 
vyčistěte hadříkem na brýle. V případě nutnosti vyčištění vnější strany filtru je nutné výše uvedeným způsobem demontovat kryt 
filtru a provést čištění stejně, jako u vnitřní strany. Vždy instaluje kryt filtru. Nepracujte bez krytu. V případě zjištění poškození je 
zakázáno provádět svářečské práce. 
Výměna filtru - spočívá v sejmutí regulátorů stupně ztmavení a citlivosti, odšroubování matek na obou stranách přilby (klíč 9). 
Regulátory k potenciometrům jemně vmáčkněte do otvorů. Následně uvnitř přilby odšroubujte pomocí křížového šroubováku 4 
šrouby, které drží ochranný rámeček filtru, sundejte kryt a vytáhněte filtr. Nyní nasaďte nový filtr a proveďte všechny úkony v 
opačném pořadí. 
Baterie Přilba je vybavena solární baterií, podporovanou dvěma lithiovými bateriemi 3V (plochá) pro případ příliš malého 
slunečního světla. V případě vybití baterií přejde filtr přilby do stavu ztemnění a bude blikat, a poté nedovolí dosažení stavu 
ztemnění. Filtr nevyžaduje výměnu baterií. Při normálním režimu provozu by měla být doba práce delší jak 3 roky. 

Přilbu čistěte také vlhkým hadříkem s mýdlem. Udržujte celek v čistotě a zabraňte nadměrnému znečištění. Přilbu skladujte při 
teplotách v rozmezí od -20°C do +70°C. Přilbu neskladujte v blízkosti zdrojů tepla, ani ve vlhké místnosti.  

Metoda sva řování  Intenzita proudu [A] / stupe ň ochrany filtru  

Obalené elektrody 20-40[A]/ 9; 40-80[A] /10; 80-175[A] /11; 175-300[A] /12; 
300-500[A] /13; >500[A] /14 

MIG těžké kovy 40-80[A] /10; 80-175[A] /11; 175-300[A] /12; 300-500[A] 
/13; >500[A] /14 

MIG lehké slitiny 80-100[A]/ 10; 100-175[A]/ 11; 175-250[A]/ 12; 250-350[A]/ 
13; 350-500[A]/ 14; >500[A]/ 15 

TIG všechny kovy a 
slitiny 

2-20[A]/ 9; 20-40[A]/ 10; 40-100[A]/ 11; 100-175[A]/ 12; 
175-250[A] /13; 250-400[A]/ 14 

MAG 40-80[A]/ 10; 80- 125[A]/ 11; 125-175[A]/ 12; 175-300[A]/ 
13; 300-450[A]/ 14; >450[A]/ 15 

Drážkování 
uhlíkovou elektrodou 

125-175[A]/ 10; 175-225[A]/ 11; 225-275[A]/ 12; 
275-350[A]/ 13; 350-450[A]/ 14; >450[A]/ 15 

Plazmové řezání 60-150[A]/ 11; 150-250[A]/ 12; 250-400[A]/ 13 

Mikroplazmové 
svařování 

0,1-0,4[A]/ 3; 0,4-0,6[A]/ 4; 0,6-1[A]/ 5; 1-2,5[A]/ 6; 2,5- 5[A]/
7; 5-10[A]/ 8; 10-15[A]/ 9; 15-30[A]/ 10; 30-60[A]/ 11; 
60-125[A]/ 12; 125-225[A]/ 13; 225-450[A]/ 14; >450[A]/ 15 



9. Závěrečné poznámky, kompletace 

Kompletace 
Společně se zařízením je dodáváno následující vybavení: 
1. Smontovaná přilba, 2. Kompletní náhlavník  
 
Závěrečné poznámky 
K přilbě lze dokoupit: 
- vnější ochranné sklíčko s katalogovým č. DES0031. 
- vnitřní ochranné sklíčko s katalogovým č. DES0042. 

Při objednávce náhradních dílů prosíme o důkladný popis poškozené části a přibližný termín nákupu svářečské přilby. 
V záruční době jsou opravy prováděny za podmínek uvedených v Záručním listu, který se nachází v závěru tohoto návodu. 
Reklamovaný výrobek předejte k opravě v místě nákupu (prodejce je povinen převzít reklamovaný výrobek), nebo jej předejte 
Centrálnímu servisu DEDRA EXIM. Adresa je uvedena v Záručním listu. Přilba by měla být po dobu přepravy pečlivě chráněna proti 
poškození (originální obal). Přiložte Záruční list vystavený dovozcem a doklad o nákupu. Bez těchto dokumentů nebude oprava 
provažována za záruční 

Po záruční době provádí opravy Centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu (náklady na dopravu hradí uživatel). 
DEDRA EXIM Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na zavádění konstrukčních nebo kompletačních změn bez předchozího upozornění. 

 

10. Informace pro uživatele o likvidaci spotřebovaného zařízení. 
 (týká se domácností) 

Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, že spotřebovaná elektrická a 
elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Správný postup v případě likvidace, zpětného využití nebo 
recyklace komponentů spočívá v předání zařízení do specializovaného odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně. Informace o 
místech odběru spotřebovaného zařízení poskytují místní úřady, např. na svých internetových stránkách. 

Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní prostředí, které může být 
ohroženo nesprávným nakládáním s odpady. 

Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů. 
Uživatelé v zemích Evropské unie 
V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří 

Vám poskytnou doplňkové informace.  
Likvidace odpadů mimo Evropskou unii  
Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie. 
V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání informací o správném 

způsobu likvidace. 

Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. 
Kopírování nebo šíření návodu k obsluze v částech nebo vcelku je bez 

souhlasu DEDRA EXIM zakázáno. 

Vyrobeno pro: 
DEDRA - EXIM Sp. z o.o.  

05-800 PRUSZKÓW ul. 3 Maja 8  
Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779  

e-mail info@dedra.com.pl  
Servis: linka 129,165; serwis@dedra.com.pl 

www.dedra.com.pl 
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ZÁRUČNÍ LIST 

 

 

Razítko prodejce 

 

 

Datum a podpis: 

 

Katalogové č.: DES 004 

Název: Svářečská helma se samozatmavovacím filtrem 

........................................................................ 

Sériové číslo: ....................................................... 

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z rozporu zboží s 
kupní smlouvou. 

 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsanými v návodu k 
obsluze. Poskytujeme záruku na dobu 12 měsíců od data nákupu obsaženého ve stávajícím dokumentu. 
Záruka je platná na celém území Polské republiky. Reklamace musí být nahlášena písemně v době trvání 
záruční doby.  

2. Povinnosti ručitele plní prodejní místo. 
3. Stávající záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály, nesprávnou montáží, chybným 

provedením. 
4. Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA EXIM ve lhůtě sjednané mezi stranami. 
5. Výrobek musí být dodán do prodejního místa. Podmínkou řešení reklamace je předložení: 

- řádně vyplněného Záručního listu, 
- dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním listu. 

6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku: 
- užívání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k obsluze, 
- užívání „hobby“ zařízení pro profesionální účely, 
- přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru nebo prvků mechanického převodu, 
- provádění oprav neoprávněnými osobami, 
- provádění úprav konstrukce, 
- mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory, 
- poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných maziv, olejů, 
konzervačních prostředků. 

7.     Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu: tepelné pojistky, elektrografitové 
kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrických nástrojů (kotoučové pily, vrtáky, frézy, 
atd.). 

8.    Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný výrobek důkladně ochraňte proti poškození při přepravě. 
Pokud je to možné, dodejte v originálním obalu. 

  
Prohlášení kupujícího 

Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem:

 

podpis kupujícího 

 
 

DEDRA EXIM Sp. z o.o. 
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8  
tel: (+48 / 22) 73-83-777  
fax: (+48 / 22) 73-83-779  
http: //www.dedra.pl 
e-mail: info@dedra.pl 

 

 

datum a místo



 

Datum 
nahlášení 
opravy 

Č. Datum provedení 
opravy 

Rozsah opravy, popis úkonů Podpis opraváře 

DEDRA EXIM Sp. z o.o. 
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 
tel: (+48/22) 73-83-777 
fax: (+ 48/22) 73-83-779 
http: //www.dedra.pl  
e-mail: info@dedra.pl 

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH 


