
  

 

GHOST 
 

Samostmívací svařovací kukla – uživatelský manuál 

 

 
 
1. IDENTIFIKACE VÝROBKU A DOVOZCE              
 

1.1 Obchodní název:            GHOST 

1.2 Popis:                             samostmívací svařovací kukla  

1.3 Dovozce:                        Sopras spol. s r. o., Červený Újezd 267, 273 51 Unhošť, tel.                       

                                             312 699 880 

 

 

2. UPOZORNĚNÍ 
 
Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelský manuál. 

GHOST samostmívací svařovací kukla je konstruována tak, aby chránila oči a obličej před 

jiskřením, prskáním, stříkáním  a škodlivým zářením, které vzniká za běžných podmínek při 

svařování. 

GHOST samostmívací filtr se automaticky změní z jasného do tmavého režimu při vzniku 

svářečského oblouku, po ukončení sváření dojde k automatickému zesvětlení filtru z tmavého 

režimu do jasného. 

GHOST samostmívací svařovací kukla je okamžitě připravena k použití. Před začátkem 

svařování je nutné nastavení polohy kříže, tak aby kukla vyhovovala Vašemu pohodlí a také 

nastavení stupně tmavosti pro Vámi požadované použití. 

 

3. PŘED SVAŘOVÁNÍM 
 
3.1 Zkontrolujte přední krycí folii, zda je čistá a především dva sensory nacházející se vedle   

      filtru. Také zkontrolujte pevnost uchycení folie. 

3.2 Před každým použitím zkontrolujte ovládací části, zda nejsou poškozeny. Pokud jsou 

poškozeny, je potřeba tyto části vyměnit už před začátkem svařování, abyste zabránili 

případnému úrazu. 

 

 

 



 

 

3.3 Vyberte stupeň tmavosti, pro Vámi požadované použití za pomocí knoflíku. Ještě jednou 

se ujistěte, zda stupeň byl zvolen správně. 

3.4 Upravte kříž kukly, tak aby kukla byla co nejníže na Vaší hlavě a blízko obličeje. 

 

 

4. VÝBĚR STUPNĚ TMAVOSTI  
 
4.1. Stupeň tmavosti může být nastaven manuálně v tomto rozmezí 9(8)-13(14).  Při    

       nastavení stupně tmavosti věnujte pozornost přiložené tabulce č.1  

4.2 Vyberte stupeň tmavosti otočením knoflíku ve směru šipek až do Vámi požadovaného  

      nastavení. 

 

5. CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 
GHOST samostmívací svařovací kukla je vybavena speciálním otáčecím křížovým 

mechanismem. 

Když otočíte kuklu od obličeje, křížový mechanizmus přesune těžiště níže a to se shoduje se 

středem hlavy svářeče. Design kukly snižuje také zatížení svářečovy hlavy a krku. 

 

Když nastane moment sváření (při vzniku svářečského oblouku), automaticky se změní filtr 

od jasného po tmavý a to za pouhých 1/30 000 sekundy. 

Svářeč může změnit za jak dlouho dobu se filtr vrací do jasného režimu. 

Po ukončení svařování se filtr vrací automaticky z tmavého do jasného režimu na základě 

Vámi nastaveného času (nastavením potenciometru v rozmezí 0.1-1.0 s) 

 

GHOST samostmívací svařovací kukla je napájena solárním článkem a má dvě vestavěné 

3 V lithiové baterie. Není vhodné vyměňovat baterie, dokud neskončila jejich životnost. Za 

běžných svářecích podmínek je životnost baterií více než 6 let. Variabilní stínování DIN 9 – 

DIN 13 je nastavitelné knoflíkem na boku kukly. Na boku je také poloha GRIND- broušení. 

Toto nastavení zabolokuje změnu odstínu z tmavého do světlého. 

Každá kukla je opatřena sériovým číslem, které je vytištěno na kazetě v blízkosti filtru. 

Extrémně vysoký výkon UV/IR samostmívacích filtrů poskytuje úplnou ochranu pro oči a 

obličej proti UV/IR záření během sváření. Ochrana UV/IR a její stupeň odstínu 16 (DIN) 

poskytuje svářečům pohodlí při práci. 

Výrobek je v souladu s těmito normami: EN379 e EN175 – DIN CERTCO 0196. 

  

 

6. SKLADOVÁNÍ 

 
Filtr by měl být pokud možno zabalen v samostatném obalu – krabičce. Pokud to není možné, 

může být zabalen do jakéhokoli recyklovatelného obalu, který vydrží teploty v rozsahu -20°C 

až +70°C. 
 

7. ÚDRŽBA 

 
Čistěte kuklu neutrálním mýdlem a vlažnou vodou. Nepoužívejte silné čistící prostředky. 

Pro čištění kukly nepoužívejte žádná rozpouštědla. 

Udržujte vždy čisté sensory a solární článek. 
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8. VAROVÁNÍ 
 
GHOST samostmívací svařovací kukla není vhodná pro laserové a oxyacetylenové 

svářování. 

Nikdy nepokládejte helmu ani samostmívací filtry na horký povrch. 

Před použitím zkontrolujte polohu knoflíku zda je umístěna dle Vámi požadovaného použití – 

svařování/broušení.  

 

 

Tato kukla Vás neochrání při nebezpečných úkonech jako je například broušení kotoučů.  

Kukla Vás neochrání před výbušninami a žíravými kapalinami. 

Nikdy neprovádějte na kukle či filtru úpravy než jaké jsou uvedené v tomto manuálu. Nikdy 

nepoužívejte  jiné vyměnitelné části než které jsou uvedené v manuálu. Při výměně a použití  

jakýchkoli částí, které nejsou specifikovány v manuálu, ztrácíte při poškození výrobku nárok 

na záruku. Můžete také dojít k nechtěnému ublížení. 

 

 

Pokud se kukla nezačne stmívat při započetí sváření (při vzniku svářečského oblouku),ihned 

kontaktujte prodejce.  

Používejte pouze při teplotách -5°C  + 40°C   

Ochraňujte filtr před potřísněním kapalinami a před špínou. 

Pravidelně vyměňujte přední krycí folii, pokud je prasklá či poškrábaná. 

 

Prosíme, pečlivě si přečtěte výše zmíněné upozorňující informace, abyste předešli 

případnému zranění či poškození výrobku.  
 

 

9. BĚŽNÉ POTÍŽE  

 
Samostmívací filtr se nestmívá nebo bliká 

Přední krycí folie je umazaná či poničená (vyměňte ji) 

Sensory jsou špinavé (očistěte povrch sensorů) 

Svařovací proud je příliš vysoký 

 

Pomalá odezva 

Pracovní teplota je příliš nízká (nepoužívejte při teplotě pod -5°C) 

 

Špatné vidění 

Přední či vnitřní folie či folie filtru jsou špinavé (vyměňte folie) 

Nedostatečné okolní světlo 

Nastavení stmívání je špatné (nastavte znovu) 

 

Kukla nesedí správně 

Kříž helmy není správně nastaven (upravte si nastavení) 

 

 

Upozornění: Svářeč musí ihned přestat pracovat, pokud výše zmíněné problémy nejsou 

odstraněny. Kontaktuje výrobce či dodavatele. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Sopras spol. s r.o. 
Červený Újezd 267,27351 Unhošť, Czech Republic 

Tel. + 420 312 699 880, Fax : + 420  312 699 881 

GSM  + 420 603  811 489, + 420 605 228 954, + 420  605 228 953 

http: www.sopras.cz 

e-mail: sklad@sopras.cz 

 



 
 

 

10. VÝMĚNA FÓLIE 
 

Vyměňte přední krycí folii pokud je prasklá, poškrábaná či znečištěná 

Krok 1:  Vyjměte folii tím, že ji nadzvednete v prostředku, tahem pak vyjměte 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Krok 2: Nasaďte novou folii a zkontrolujte, zda je správně usazená 

 

Vyměňte vnitřní folii pokud je prasklá, poškrábaná či znečištěná 

Nikdy neponořujte folie do vody či jiné kapaliny. Nikdy nepoužívejte  k čištění žádná 

rozpouštědla či olejové čističe. 

Nevyndávejte z helmy filtr. Nikdy se nesnažte filtr otevřít. 
 

 

11. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 

Velikost okna filtru:                                   96 x 39 mm    
Rozměry kazety filtru:                               110 x 90 x 8 mm   

UV/IR ochrana :                                        až do DIN 16  po celou dobu 

Světlý stupeň odstínu:                               DIN 4 

Volitelné nastavení:             od DIN 9 do DIN 13  

Zdroj energie:             solární článek, není nutná výměna baterie  

Zapínání/vypínání:             zcela automatické 

Citlivost:             kdykoli nastavitelné 

Funkce:        svařování nebo broušení volitelné  

Změna odstínu: 

a) světlá do tmavé:             1/30000 s. (0.035 ms)  -5°C 

b) tmáva do světlé             0.1-1.0 s. Kdykoli nastavitelné 

Pracovní teplota:             -   5°C  to  + 40°C 

Skladovací teplota:             - 20°C  to  + 70°C 

Materiál helmy:             PP 

Celková hmotnost:             500 g 

CE normy:             ochrana očí EN 379 

              ochrana obličeje EN 175 F 
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12.  NASTAVENÍ KŘÍŽE  
Kříž je opatřen čtyřmi body pro úpravu správné polohy masky. 

 

 
W – Posuvný pásek pro nastavení polohy masky 

 Z – Nastavení vzdálenosti očí od filtru 

 Y – Úprava obvodu čelního pásku 

 X – Regulace náklonu masky k očím svářeče,   

       společně s body W a Z umožňují ideální vyrování   

       mezi filtrem a očima 

 
 

 

 
 

 
 

 
12. ZÁRUKA 

 
Záruka tohoto výrobku je 12 měsíců. Výrobek však musí být používán v souladu 

s doporučeními v tomto bezpečnostním listu, který si pečlivě prostudujte. 

Záruka se nevztahuje na závady či poškození vzniklé nesprávným používáním a hrubým 

zacházením.  

Pro uplatnění případně reklamace si prosím uschovejte originál faktury a uveďte sériové číslo 

kukly (uvedeno na  kazetě filtru). 
 
 

Tabulka č. 1 – Tabulka stupně tmavosti 

 

 
 

 

SMAW – Svařování kovů 

MIG (těžký) – Svařování MIG tvrdých kovů 

MIG (lehký) – Svařování MIG lehkých kovů 

TIG, GTAW – Svařování v ochranné atmosféře pomocí wolframových elektrod 

SAW – Poloautomatické svařování 

PAC – Řezání plasmou 

PAW – Svařování plasmou 
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