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Samostmívací svařovací kukla  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte všechny instrukce a upozornění. Před použitím uživatel 

musí porozumět tomuto manuálu. Ponechte si tento manuál pro pozdější použití. 

Pokud máte jakékoliv dotazy k tomuto výrobku, neváhejte nás kontaktovat. 

http://www.kowax.cz 

 
Změny a chyby v tisku vyhrazeny. 
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Gratulujeme Vám k uváženému 

výběru Vaší nové samostmívací 

svářecí kukle KOWAX® 

FantomFlip® a věříme, že s ní 

budete v budoucnosti maximálně 

spokojen.  

Nezapomeňte odzkoušet i naše další 

produkty té nejvyšší kvality, mezi 

které patří CO2 svařovací dráty 

KOWAX®, nerezové svařovací dráty 

(MIG/TIG) atd. 

 

 

Více na: http://www.kowax.cz 

 

 

Za celý tým KOWAX®, Váš 

 

 

 

 

 

Tomáš Kalina 
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Samostmívací svařovací kukla 

KOWAX® FantomFlip®  

 

ZNAČENÍ NA ZAŘÍZENÍ  

 

  Před použitím čtěte instrukce. 

 

  Při likvidaci nakládat jako s elektroodpadem. 

   Recyklujte. 

  Datum použitelnosti rok/měsíc. 

 

OPERAČNÍ MANUÁL PRO SAMOSTMÍVACÍ KUKLU 

Samostmívací svářečské kukly jsou navrženy k ochraně očí a obličeje před jiskrami, 

rozstřikem kovu a škodlivým zářením za normálních svařovacích podmínek. 

Samostmívací filtr automaticky mění zatmavení ze světlého stavu do tmavého stavu 

v případě zažehnutí oblouku a vrátí se do světlého stavu po ukončení svařování. 

Samostmívací svařovací kukly jsou dodávány ve stavu připravené k použití. 

Jediné, co musíte udělat před svařováním je nastavit polohu hlavového kříže a 

nastavit citlivost, zpoždění a vybrat správnou clonu zatmavení pro dané 

použití. Zkontrolovat baterii a její kontakty a v případě potřeby je očistit. Ověřit, 

že je baterie v dobrém stavu a správně nainstalovaná (správná polarita). 

Před svařováním zkontrolujte, zda je samostmívací filtr nastaven na režim 

SVAŘOVÁNÍ / ŘEZÁNÍ namísto režimu GRIND. 

 

BĚŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 

• Nestejnoměrné ztmavení filtru 
hlavový kříž není ve správně poloze k filtru, a tedy vzniká nestejná vzdálenost od 
očí k filtru. (znovu nastavte polohu hlavového kříže tak, aby se upravila vzdálenost 
očí k filtru). 
 

• Samostmívací kazeta nestmívá nebo bliká 
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① Přední krycí folie je znečištěná nebo poškozená. (vyměňte ji za novou). 

② Senzory jsou znečištěny. (očistěte povrch senzorů).  

③ Svařovací proud je nízký. (Nastavte úroveň citlivosti na vyšší). 

④ Zkontrolujte baterii a ověřte, zda je v dobrém stavu a správně nainstalovaná. 

Také zkontrolujte povrch baterie a její kontakty, v případě potřeby očistěte. 

• Pomalá reakce 
Pracovní teplota je příliš nízká. (Nepoužívejte při teplotách pod -10 ° C nebo 14 ° 

F).  

• Špatné vidění 

① Přední/vnitřní krycí folie nebo filtr je znečištěný. (vyměňte folii za novou). 

② Nedostatečná intenzita okolního světla. 

③ Číslo clony je nesprávně nastaveno. (Nastavte číslo clony na nejvyšší). 

④ Zkontrolujte, zda je odstraněný krycí film z přední krycí folie.  

 

• Kukla na hlavě klouže 
Hlavový kříž není správně nastavený. (znovu jej nastavte-dotáhněte) 

 

VAROVÁNÍ 

Uživatel musí přestat používat samostmívací svařovací kuklu okamžitě, pokud 

výše uvedené problémy nemohou být odstraněny. Obraťte se na prodejce. 
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OVLÁDÁNÍ SAMOSTMÍVACÍHO FILTRU 

• NAPÁJENÍ 
Vysuňte držák na baterie z filtru (při 

výměně baterie vyjměte použitou 

baterii), vložte novou baterie CR2450 do 

držáku baterie a vložte držák baterie 

zpět do filtru. Zkontrolujte, správnou 

polaritu! (viz Obr.13).  

• Zapnutí/Vypnutí 
Tento samostmívací filtr se automaticky 

zapne (při manipulaci). 

Nastavení úrovně citlivosti 0 – 9. 

Svářecí kukla se po 15 minutách 

nepoužívání automaticky vypne. 

Nastavení úrovně citlivosti = 10. 

Filtr bude automaticky ztmavovat. 

Chcete-li šetřit energii, nezapomeňte 

nastavit hodnotu citlivosti mezi 0 - 9 

a udržujte filtr v tmavém prostředí, když jej nepoužíváte. 

 

• Aktivace digitálního displeje 
Stiskněte libovolné ze čtyř tlačítek pro aktivaci digitálního displeje (viz Obr.14a). Po 6 

sekundách se digitální obrazovka automaticky přepne do pohotovostního režimu. 

Krátkým stisknutím tlačítka znovu aktivujete obrazovku a předchozí nastavení 

zůstane zachováno. 

• Výběr MODu (funkce) 

Krátkým stiskem tlačítka "ON / MODE" zvolte režim vhodný pro danou pracovní 

činnost (viz obr. 14a). 

 Režim svařování (WELD) - používá se pro většinu aplikací pro svařování. 

Stiskněte tlačítko "FUNC" pro správné nastavení clony, citlivosti a zpoždění před 

svařováním. V tomto režimu se po zahájení svařování filtr automaticky ztmaví. 

Řezací režim (CUT) - používá se pro řezání aplikace. Stiskněte tlačítko 

"FUNC" pro správné nastavení clony, citlivosti a zpoždění před řezáním. V tomto 

režimu po zahájení řezání filtr automaticky ztmaví. 

Režim broušení (GRIND) - používá se pro broušení. V tomto režimu je 

zatmavování filtru vypnuté a filtr má clonu zafixovanou na č.4. 

•  INDIKÁTOR BATERIE 

Symbol "  " zobrazuje aktuální stav baterie (viz obr. 14b). Stav nabití baterií má 

symbol pro čtyři úrovně (viz obr. 14c). Na displeji se objeví symbol "  " předtím, 

než zůstanou 1-2 dny výdrže baterie, lithiové baterie CR2450 by měly být včas 

Obr.13. 
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vyměněny. Symbol indikátoru baterie není v reálném čase, je aktualizován po 

stisknutí tlačítka "ON / MODE" 

 

 

• OVLÁDÁNÍ VARIABILNÍ CLONY 
Po zapnutí filtru krátkým stisknutím tlačítka "FUNC" zvolte "SHADE" a upravte číslo 

clony. Pomocí tlačítek " " a " " vyberte clonu v tmavém stavu. Rozsah slon pro 

každý režim je následující: 

Režim řezání - clona 5 ~ 8 (viz obr. 15a) Režim svařování - clona 9 ~ 13 (viz obr. 

15b) 

 
 

 

Zvolte správné číslo clony pro proces svařování / řezání, viz "Tabulka clon" na straně 

29. 

Režim broušení - č. 4 (viz obr. 15c) 

Pro broušení odklopte samostmívací filtr nahoru, popřípadě má automatický filtr také 

nastavení režimu broušení (clona bude nastaven na 4) 

 

 

Obr.14a Obr.14b Obr.14c 

Obr.15a Obr.15b 

Obr.15c 
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• OVLÁDÁNÍ CITLIVOSTI 

Stiskněte tlačítko "FUNC" a vyberte "SENSITIVITY". Pomocí tlačítek " " a " " 
nastavte citlivost filtru na světlo z oblouku při různých svařovacích procesech. 
Nastavení citlivosti 5-10 je normální nastavení pro každodenní použití. Rozsahy 
citlivosti pro každý režim jsou následující: Režim řezání „CUT“ (clona  5 ~ 8) / 
Režim svařování „WELD“ (clona 9 ~ 13) - citlivost 0 ~ 10 (viz obr. 16a /16b) 
 

 

 

Režim broušení - nemá nastavení citlivosti 

Platí jednoduché pravidlo pro optimální výsledky, na počátku je doporučeno 

nastavit citlivost na maximum a následně postupně snižovat dokud filtr nereaguje 

pouze na záblesky z oblouku bez nežádoucího spouštění z důvodu okolních 

světelných podmínek (přímé sluneční záření, intenzivní umělé osvětlení, sousední 

svářecí oblouk atd.) 

 

Může se stát, že bude nutné upravit citlivost filtru, aby se přizpůsobila různým 

světelným podmínkám nebo pokud filtr bliká. Nastavte citlivost filtru následujícím 

způsobem: Nastavte citlivost filtru podle světelných podmínek, ve kterých bude 

kukla používána. 

Stiskněte tlačítko "▼" pro snížení nastavení na 0. 

Nasměřujte kuklu ve směru používání a vystavte ji okolním světelným 

podmínkám. Opakovaně stiskněte tlačítko " ", dokud filtr neztmavne, a poté 

stiskněte tlačítko " ", dokud se objektiv nezesvětlá. 

Kukla je připravena k použití. Při některých aplikacích může být zapotřebí mírné 

úpravy, pokud filtr bliká. 

• NASTAVENÍ ZPOŽDĚNÍ (DELAY) 
Když ukončíte svařovací proces filtr se s přednastaveným zpožděním automaticky 

rozjasní tak, aby zkompenzoval zbytkový jas, který produkuje svařovaný díl 

Stiskněte tlačítko "FUNC" a vyberte "DELAY Použijte ovladače tlačítka " " a 

" ", abyste nastavili čas zpoždění, po kterém se filtr přepne z tmavého do 

světlého stavu.(při Svařování WELD nebo Řezání CUT) 

Je doporučeno používat kratší čas zpoždění pro bodování či krátké sváry a delší 

Obr.16a Obr.16b 
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časy zpoždění pro aplikace vyžadující vyšší proud [A]. Delší časy zpoždění 

mohou být také použity pro nízkoproudové TIG svařování, aby se uživatel 

vyvaroval ztrátě zatmavení při např.zakrytí senzoru rukou, hořákem apod. a 

TIG/MIG/MAG v pulzu. 

Režim řezání CUT (clona 5 ~ 8) / Režim svařování WELD (clona 9 ~ 13) - Zpoždění 

0 ~ 10 (viz obr. 17a / 17b) 

 
 

 
Režim broušení - nemá nastavení citlivosti 

• NASTAVENÍ KUKLY NA HLAVĚ 
Celkový obvod hlavového kříže může být zmenšen nebo zvětšen otáčením kolečka 
na zadní straně oblouku. (Viz.nastavení "Y" na Obr.18). To může být provedeno i při 
používání kukly a umožňuje nastavit napětí tak, aby kukla seděla pevně na hlavě, 
aniž by byla příliš těsná. 

• Je-li horní oblouk příliš vysoko nebo příliš nízko nad temenem hlavy, upravte 
nastavení popruhu, který prochází přes horní části hlavy. (Viz.nastavení "W" na 
Obr.18). 

• Přední a zadní pásky se automaticky přizpůsobí podle tvaru hlavy a měkčené 
podložky se dokonale přizpůsobí čelu a zadní část hlavy, což přinese větší 
pohodlí (viz Obr.19a).  

• Otestujte usazení hlavového kříže na hlavě několikanásobným zvednutím a 
sklopením filtru. Pokud se hlavový kříž pohybuje při vyklápění/sklápění, 
dotáhněte jej, dokud není stabilní.  

 

 
 

Obr.17a Obr.17b 

Obr. 

Obr. 

Obr. 

Obr. 
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ÚDRŽBA 

• VÝMĚNA PŘEDNÍHO RÁMEČKU 

Umístěte konečky prstů do mezery kolem rámečku a kukly a vytlačte plášt směrem 
dopředu, dokud se neuvolnění z kukly (viz obr.20a / 20b). Při instalaci nového 
rámečku vložte rámeček na boční výstupky v kukle a pak zatlačte na druhé straně. 
Když uslyšíte "kliknutí", rámeček je bezpečně upevněn do skořepiny kukly (viz obr. 
20c) 

 
 

• VÝMĚNA KAZETY FILTRU 

Stiskněte palci na spodních stranách automatického filtru a vytlačte ho nahoru 

(Viz.obr.21a), odstraňte filtr z pláště (viz.obr.21b). Při instalaci nového filtru, vsaďte 

filtr do držáků na levé a pravé straně, poté zatlačte filtr dolů do skeletu kukly 

(viz.obr.21c). 

 

 

 

• VÝMĚNA PŘEDNÍ KRYCÍ FOLIE 

Vyměňte vnějšího krycí folie, pokud je poškozena. Nejdříve odejměte přední 

rámeček viz.Obr.20a/20b. Vložte nehet do výklenku nad filtrem vyhněte folii směrem 

dopředu, až se uvolní z okrajových držáků (viz.obr. 22a). Při instalaci nového krycí 

Obr.20a Obr.20b Obr.20c 

Obr.21a Obr.21b Obr.21c 

Obr.20a Obr.20b Obr.20c 
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postupujte opačným způsobem. 

 

• VÝMĚNA ZADNÍ KRYCÍ FOLIE 

Pokud je folie poškozená, vyměňte ji. Vložte nehet do výklenku nad vyhněte folii 

směrem dopředu, až se uvolní z okrajových držáků (vizobr. 22b). 

 

  

• VÝMĚNA FOLIE PRO BROUŠENÍ 

Umístěte konečky prstů do mezery kolem krytu brousicí folie (viz obr. 23a) a vytlačte 

rámeček ze skeletu kukly (viz obr. 23b). Stiskněte jemně brousicí folii a zatlačte ji 

dovnitř, vyjměte folii ze slotu a opatrně ji vyjměte (viz obr. 23c). Při instalaci nové 

brousicí folie, vložte jednu stranu folie do slotu a vložte ji následně do druhé strany. 

Následně vložte rámeček do jedné strany a zaklapněte na druhé straně. Když slyšíte 

"kliknutí", je folie bezpečně upevněná. 

 

 

 

 

Obr.22a Obr.22b 

Obr.23a Obr.23b Obr.23c 

mailto:kalina@kowax.cz
http://www.kowax.cz/


KOWAX® FantomFlip® ARC+ – Návod k používání 
ver.2. 2019.11.21 
 
 

Generální distributor: SVARMETAL s.r.o., Skotnice 265, 742 59 Skotnice 
+420 607 177 171, kalina@kowax.cz, www.KOWAX.cz  Stránka 11 z 15 

 

• ČIŠTĚNÍ 
Kuklu utřete měkkým hadříkem. Plochy filtru pravidelně čistěte. Nepoužívejte silné 

čistící roztoky. Čistěte senzory a solární články methylovým lihem a čistou látkou a 

následně osušte hadříkem nepouštějící vlákna 

PRŮVODCE NASTAVENÍM CLONY 

 

POUŽITÍ 

PRŮMĚR 

ELEKTRODY 

(mm) 

PROUD 

v OBLOUKU 

 (A) 

MINIMÁLNÍ 

CLONA 

DOPORUČENÁ(clona 

(KOMFORT) 

Svařování 

obal.elektrodou 

 Méně než 2,5 Méně než 60 7 — 

2,5–4 60-160 8 10 

4–6,4 160-250 10 12 

Více než 6,4 250-550 11 14 

MIG/MAG + 

sv.trubičkovými 

dráty 

 

Méně než 60 7 — 

60-160 10 11 

160-250 10 12 

250-500 10 14 

TIG  

Méně než 50 8 10 

50-150 8 12 

150-500 10 14 

Řezání uhlíkovou 

elektrodou 

(lehké) Méně než 500 10 12 

(těžké) 500-1000 11 14 

Svařování 

plasmou 
 

Méně než 20 6 6 až 8 

20-100 8 10 

100-400 10 12 

400-800 11 14 

Řezání plasmou 

(lehké)(2) Méně než 300 8 8 

(střední)(2) 300-400 9 12 

(těžké)(2) 400-800 10 14 

Pájení tvrdé  — — 3 až 4 
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Pájení měkké — — 2 

Svařování 

uhlíkovou 

elektrodou 

 — — 14 

TLOUŠŤKA PLECHU 

 in. mm   

Svař.v ochr. 

atm. 

Lehké 

Střední 

Těžké 

  

 

 

pod 1/8 pod 3,2 4 nebo 5 

1/8 až 1/2 3,2 až 12,7 5 nebo 6 

přes 1/2 přes 12,7 6 nebo 8 

Kyslíkové pálení 

Lehké 

Střední 

Těžké 

  

 

 

pod 1 pod 25 3 nebo 4 

1 až 6 25 až 150 4 nebo 5 

přes 6 přes 150 5 nebo 6 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE KUKLY 

Optická třída: 1 / 1 / 1 / 1 

Zorné pole:        107 x 75mm (4.21" x 2.95") 

Velikost kazety filtru:     156 x 123 x 33mm (6.14" x 4.84" x 1.30") 

Počet senzorů: 4 

Clona rozjasněná: DIN 4  

Clona broušení GRIND: DIN 4 

Clona Řezání CUTTING:  Variabilní DIN 5 ~ 8 

Clona Svařování WELD:  Variabilní DIN 9 ~ 13 

Ovládání clony:            Interní na digitálním displeji 

Zapnutí/vypnutí:  Plně automatické 

Nastavení citlivosti: Interní na digitálním displeji 

Ochrana UV/IR: Až clona DIN16 permanentně 

Zdroj energie: Solární článek + výměnná lithiová baterie 2xCR2450 

Indikátor slabé baterie ANO 

Rychlost ztmavení:   1/25 000s. ze světlého do tmavého stavu 

Zpoždění (z tmavé do 

světlé): 

0.1 ~ 1.0s nastavitelná interně na digitálním displeji 

Nízkoproudové TIG 

svařování: 

≥ 2 [A] (DC); ≥2 [A] (AC) 

Broušení： ANO 

Pracovní teplota: -10°C ~ +55°C（14°F ~ 131°F）  

Skladovací teplota: -10°C ~ +70°C（- 14°F ~ 158°F）      

Materiál kukly:        Vysoce nárazu odolný Nylon 

Hmotnost: 765g         

Rozsah použití:           

Sv.obal elektrodou (SMAW-MMA); TIG DC/AC, TIG DC 

Pulz; TIG AC Pulz, MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulz; 

Řezání plasmou (PAC); Svařování plazmou (PAW); 

Svařování plamenem (OFW), Pálení kyslíkem (OC), 

Řezání uhlíkovou elektrodou (CAC-A), Laserové 

svařování, Broušení   

Certifikováno: CE, DINplus, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1 
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SEZNAM DÍLŮ & SLOŽENÍ  
Samostmívací svařovací kukla KOWAX® FantomFlip® ARC+ 1/1/1/1   

 

 

  

 

Pozn.: pokud není uvedeno jinak, je baleno po 1ks. 

A. KOWAX® FantomFlip® - Sestava kukly (KWXFantomFlipArc+)  
Poz. POPIS ID dílu ks 

A-1. Rámeček vnější krycí folie  KWXSAFlipARCR 1 

A-2. Vnější krycí folie (160,36×107,3mm) KWXSAFlipARCFVNE 1 

A-3. Kazeta samostmívacího filtru FlipARC+ KWXSAFlipARCF 1 

A-4. Vnitřní krycí folie (107×80mm) KWXSAFlipARCFVNI 1 

A-5. Rámeček vnitřní brousící folie KWXSAFlipARCRFB 1 

A-6. Vnitřní brousící folie (223×129,8mm) KWXSAFlipARCFB 1 

A-7. Skelet FantomFlip ARC+ 1/1/1/1 

hovým kanálem 

KWXFantomFlip_SK 1 

A-8. Kryty bočních průzorů KWXSAFlipARCBPK 2 

A-9. Obličejová těsnící rouška  KWXSAFlipARCOR 1 

A-10. Hlavový kříž  KWXFantomFlip_HK 1 

A-11. Potítko KWXSAFlipARCPO 1 

A-12. Měkčená podložka KWXSAFlipARCMP 1 

mailto:kalina@kowax.cz
http://www.kowax.cz/


KOWAX® FantomFlip® ARC+ – Návod k používání 
ver.2. 2019.11.21 
 
 

Generální distributor: SVARMETAL s.r.o., Skotnice 265, 742 59 Skotnice 
+420 607 177 171, kalina@kowax.cz, www.KOWAX.cz  Stránka 15 z 15 

 

 

ZÁRUČNÍ LIST / WARRANTY CERTIFICATE 

Samostmívací kukla KOWAX® FantomFlip® ARC+ 
Autodarkening welding helmet KOWAX® FantomFlip® ARC+ 

Seriové číslo filtru / Filter S/N:  

 

 

……………………............................. 

…………………….............................................. 

Datum prodeje / Date of sale:  

…………………….............................................. 

 

Razítko a podpis prodejce / Seller stamp and signature:  

 

 

 

……………………………………………………….............................................. 

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis): 

Repair records (date, signature): 

 

1. ………………………………………………………………………………… 
 

 

 

2. ………………………………………………………………………………… 
 

 

 

3. ………………………………………………………………………………… 
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