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XR937H - Lashelm met groot kijkvenster 

1. Inleiding 
Bedankt voor uw aankoop van de Parweld XR937H lashelm. Lees deze handleiding aandachtig door 
en zorg voor een correct, veilig en effectief gebruik van de helm. Als u dit niet doet, kan dit ernstig 
letsel veroorzaken. Bewaar deze handleiding. 

2. Productkenmerken
Gebaseerd op het principe van LCD-scherm (Liquid Crystal Display) in de helm dat donkerder wordt 
op het moment dat een lasbewerking start. De schadduwwaarde kan aangepast worden tussen 
DIN 5 en DIN 13. De helm omvat IR (Infra-Red) en UV (Ultra Violet) filters bestaande uit reflecterend 
gecoat glas, meerlagig filter en een polarisator. Dit blokkeert effectief alle ultra en infrarode stralen 
en beschermt de ogen en het gezicht van de gebruiker, zelfs in een heldere staat.  
De helm maakt gebruik van een echte kleurenfilter dat het contrast en de zichtbaarheid verbeterd, 
met name met groene LED’s of lampjes op machinepanelen. De kleuren binnen de lasboog zullen 
realistischer lijken. 

3. Techniche specificaties en parameters

Kijkvenster (mm) 101 x 94

Schaduwbereik Heldere staat: DIN 3, DIN 5

DIN 5-9, Traploos instelbaar

DIN 9-13, Traploos instelbaar

Omschakelduur 1/30000s

Opheldering Vertraging 0.1-1.0s, Traploos instelbaar

Sensitiviteits controle Laag naar hoog, aanpassing wisselen

Operatie modus Lassen of slijpen

UV/IR Bescherming Permanent DIN 16

Alarmen ADF Zelf Controle, bijna lege batterij

Werktemperatuur  
Van -10 tot +60˚C. 

Bewaartemperatuur 
Van -20 tot +70˚C. 

Relatieve vochtigheid 
Van 20% tot 80%.
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4. Bediening

Opheldering 
display

Selectie Las/Slijp-modus

DIN instelling (fijn regeling)

DIN reeks van DIN5-9 en DIN9-13

Gevoeligheid aanpassen

5. Aanpassing Hoofdband
Pas de hellingshoek aan zodat het kijkvenster zich voor de ogen bevindt en de onderkant van de 
helm dicht bij de borst in de neerwaartse positie zit.

Draai de externe stelknop aan de zijkant los en verplaats vervolgens het lipje naar binnen om de 
hellingshoek in te stellen. 

Pas de diameter van de hoofdband aan zodat de 
helm over uw hoofd glijdt.

Dit zal het comfort op lange termijn verbeteren bij 
het dragen van de helm. 

Stel vervolgens de twee andere hoofdbanden 
zo af dat ze de bovenkant van uw hoofd in de 
normale draapositie raken. 

a. Hoofdband Grootte 
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5. Aanpassing aan hoofd
b. Pas de afstand tussen gezicht en cartridge aan

Draai de externe verstelknoppen los en 
schuif vervolgens naar voren of naar 
achteren. 

6. Gebruiksaanwijzing
• Open het pakket en haal de helm eruit. 

Controleer of het intact en onbeschadigd is, 
inclusief de lithiumbatterij die op de helm is 
geïnstalleerd. 

• Gebruik de lashelm niet als de lens gebarsten is 
of als de lens vuil is. 

• De gevoeligheid van de schakelaar 
aanpassen - de gebruiker kan de hoeveelheid 
licht aanpassen die nodig is om de lens 
donkerder te maken, afhankelijk van de 
werkomstandigheden. Verminder de 
gevoeligheid om storing door verlichting of 
andere lassers in de buurt te voorkomen. Bij het 
werken met een laag vermogen of TIG-lassen 
heeft een hoge gevoeligheid de voorkeur. 

• Aanpassen van donker om de vertraging 
te verwijderen - De tijd voor de filter om 
terug te keren naar de neutrale stand kan 
worden aangepast, afhankelijk van de 
werkomstandigheden. Wanneer het lassen is 
gestopt, verandert het filterscherm automatisch 

van donker naar licht in overeenstemming met 
de geselecteerde tijdinstelling. Voor selectie 
van hoge stroomsterktevertraging of voor TIG-
toepassingen om flikkeren bij laag vermogen te 
voorkomen. Korte vertraging heeft de voorkeur 
voor puntlastoepassingen. 

• Aanpassen van het schaduwbereik - de 
gebruiker kan (DIN) variable tinten 
selecteren van 9 tot 13 aan het begin van 
de schaduwknop. Raadpleeg aanbevolen 
schaduwnummers op pagina 5 voor selectie 
kleuren. 

• Deze helm biedt alleen bescherming voor 
booglaswerkzaamheden. Het is niet geschikt 
voor laserlasprocessen. De lashelm zal niet 
beschermen tegen ernstige impactgevaren. 
De lashelm zal ook niet beschermen tegen 
explosieve of bijtende vloeistoffen. 

• Alleen gebruiken bij de aanbevolen 
werktemperaturen. 
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7. Onderhoud 
Vervangen van de spatruiten

• Verwijder de spatruit door de 2 lipjes aan 
de onderkant van de filtereenheid aan de 
binnenkant van de helm naar de ontgrendelde 
positie te schuiven. 

• Til het onderste uiteinde van het frame en de 
cassette omhoog en schuif de oude spatruit 
eruit. 

• Verwijder de beschermingsfilm aan beide 
zijden van de nieuwe spatruit. Plaats de nieuwe 
spatruit op zijn plaats. 

• Plaats de solar cassette en het vergrendelframe 
terug en zorg ervoor dat de lipjes aan de 
bovenzijde van het frame zijn vergrendeld 
voordat u de schuifregelaars aan de onderkant 
vergrendelt. 

• Reinig de filterlens met een pluisvrij doekje of 
een katoenen doek.

• Dompel de spatruit niet onder in water of een 

andere vloeistof. Gebruik geen schuurmiddel, 
oplosmiddel of reinigingsmiddelen op basis 
van olie. 

• Verwijder de cassette van de lashelm niet. 
Probeer de filter niet te openen. 

• Reinig de oppervlakken van de filter regelmatig. 
Bescherm de filter tegen contact met 
vloeistoffen en vuil. Dompel de filter niet onder 
in water. 

• Mocht de lashelm niet donker worden 
bij het raken van een lasboog, stop dan 
onmiddelijk met lassen en controleer of 
de batterij vervangen moet worden. Als de 
cassette nog steeds niet donker wordt, laat 
de helm dan controleren door een bevoegde 
onderhoudstechnicus. 

• Vervang de voorste spatruit als deze op één 
of andere manier is gebarsten, bekrast of 
beschadigd. 

• De cassette mag nooit op een heet oppervlak 
worden geplaatst. 

Aanbevolen DIN nummers
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7. Onderhoud
Pas de afstand tussen neus en cassette aan. 

Vervangen van de batterijen

Vervang de lithiumbatterij als de 
laagspanningsindicator rood wordt weergegeven. 

Open het batterijvak voorzichtig. Vervang altijd 
beide batterijen tegelijkertijd. Schuif vervolgens 
de sluiting van het compartiment dicht om te 
sluiten.  Druk op de testknop om te controleren of 
de cassette correct werkt. Dit zou meteen moeten 
werken van licht naar donker. Draai vervolgens 
onmiddelijk naar de stand licht en het apparaat is 
klaar voor gebruik.

Voer gebruikte batterijen op de juiste manier af, volgens de lokale 
overheidsvoorschriften of stuur ze naar een professionele organisatie. 

2 x CR2032

8. Garantie

• De fabrikant biedt een garantie van 24 
maanden na factuurdatum voor alle 
fabricagefouten. De garantie vervalt als 
deze niet wordt gebruikt volgens de 
instructiehandleiding. De garantie vervalt als de 
helm op enige wijze is aangepast. 

9. Bewaring 

• Verwijder de batterij indien de lashelm 
gedurende lange periode niet in gebruik is.

• Bewaartemperatuur is tussen de  -20°C ~ 70°C.
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10. Onderdelenlijst 
Onderdelenlijst met plof-tekening 

Item Omschrijving CodeNr.

1 Complete lashelm XR937H

2 Buitenspatruit XR9720

3 Cartridge (ADF) XR9700

4 Binnenste spatruit XR9730

5 Hoofdband XR9740

6 Zweetband XR1012

7 Batterij (2 stuks nodig) XR363

1
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6

5

4

3
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