
                    ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsoplysninger, sikkerhedsadvarsler, instruktioner og instruktionsmanualer før brug. 

 

ANVENDELSESOMRÅDE 

Dit Dynello-produkt er designet til oprulningsapplikationer af lastestropper, efter design specifikationer i EN 12195-2, samt andre oprulningsappli-

kationer specificeret af Dynello. 

 

YDERLIGERE SIKKERHEDSADVARSLER 

• Anvend kun produktet til det formål som beskrevet i medfølgende manual (gengivet øverst). 

• Sørg altid for at lastestroppen ligger samlet, således lastestroppens krog ikke kan gribe fat i omkringliggende objekter. Det kan 

medføre farlige situationer og risiko for personskade, hvis lastestroppen ikke ligger samlet før oprulning. 

• Bevæg dig ikke imens elværktøjet anvendes. Det kan medføre personskade, hvis kontrollen over elværktøjet mistes. 

• Ved oprulning, vær da opmærksom på krogen på lastestroppen og nedsæt oprulningshastigheden når krogen nærmer sig el-

værktøjet. Det kan medføre risiko for personskade, hvis opmærksomheden på krogen mistes. 

• Rør ikke ved de roterende dele på elværktøjet, imens det anvendes, da det kan medføre risiko for personskade. 

• Hold ikke kontakten nede ved endt oprulning. Det kan medføre overbelastning af elværktøjet og risiko for skade på elværktøj og/eller 

personskade. 

• Elværktøjets påtænkte anvendelse fremgår af brugervejledningen. Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør eller udførelse af opgaver 

med elværktøjet ud over de i brugervejledningen anbefalede, kan medføre risiko for personskade og/eller materiel skade.  

 

YDERLIGERE SIKKERHEDSADVARSLER 

• Brug kun elværktøjet i direkte nærhed over lastestroppen. Det kan medføre personskade hvis kontrollen over lastestroppen mistes. 

• Brug kun elværktøjet hvis lastestroppen, som ønskes oprullet, ligger samlet. Det kan medføre personskade hvis kontrollen over 

lastestroppen mistes. 

• Træk ikke lastestroppen hen ad jorden med elværktøjet under oprulning. Det kan medføre overbelastning af elværktøjet og risiko for 

skade på elværktøj og/eller personskade. 

• Træk ikke lastestroppen af godset med elværktøjet under oprulning. Det kan medføre overbelastning af elværktøjet og risiko for 

skade på elværktøj og/eller personskade. 
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YDERLIGERE SIKKERHEDSADVARSLER 

• Altid vær opmærksom på lastestroppen og dine omgivelser når du anvender elværktøjet under oprulning. Det kan medføre per-

sonskade, hvis kontrollen over lastestroppen mistes. 

• Altid vær opmærksom på krogen i lastestroppen ved oprulning. Det kan medføre personskade, hvis kontrollen over lastestroppen 

mistes. 

• Nedsæt oprulningshastigheden når krogen nærmer sig, ved at slippe trykknappen på elværktøjet delvist eller helt. Det kan med-

føre overbelastning af elværktøjet og risiko for skade på elværktøj og/eller personskade. 

• Slip trykknappen når lastestroppen er oprullet. Det kan medføre overbelastning af elværktøjet og risiko for skade på elværktøj. 

• Hold ikke trykknappen på elværktøjet nede, når båndet er oprullet. Det kan medføre overbelastning af elværktøjet og risiko for skade 

på elværktøj. 

Nedsæt oprulningshastigheden når 

der mangles ca. 2 meter lastestrop 

at blive oprullet. 

Slip trykknappen helt, når krogen 

løfter sig fra jorden. 
Stop oprulningen og slip trykknap-

pen når lastestroppen er oprullet.  

ANDRES SIKKERHED 

• Dette elværktøj må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfa-

ring og viden, medmindre det sker under overvågning, eller der gives instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for 

deres sikkerhed. 

• Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med elværktøjet. 

• Vær opmærksom på dine omgivelser og anvend aldrig elværktøjet, hvis der er risiko for at der kan opstå farlige situationer. 

SLOW 
 
 STOP SLOW 
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