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Kom igång med din Dynello 
Bandageupprullare, plus 
praktiska tips och tricks. 



2 

 

Viktigt 

Din säkerhet är viktig för oss.  Läs bruksanvisningen noga innan du 
använder den. 

Tack för att du har köpt en produkt från Dynello. Hjälp oss  
    genom att genom att skriva en recension av ditt köp. Tack! 

Använd inte den här produkten om du inte är bekant med 
användningen av drivenheten, t.ex. en batteridriven skruvdragare. 

Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Om du inte följer 

varningarna och instruktionerna kan det leda till elektriska stötar, 

brand och/eller allvarlig skada. 

Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner som följer med 

din drivenhet (t.ex. en batteridriven skruvdragare) innan du 

använder produkten. Om du inte följer varningarna och 

instruktionerna kan det leda till elektriska stötar, brand och/eller 

allvarlig skada. 
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Innehåll 

Introduktion till Dynello Bandageupprullare 

Kom igång framgångsrikt  
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Vad ingår i paketet 
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Tips och tricks 

  Hur man sätter in bandaget i styrningen 

Kontakta 
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Dynello Bandageupprullare är Dynellos första produkt för att rulla ihop bandage, inklusive hästbandage, sportbandage och 
liknande bandage.  
 
Produkten är baserad på många års erfarenhet av upprullning av spännband, vilket har varit Dynellos fokusområde sedan 
starten 2014. Med den här produkten har vi tagit vår bästa erfarenhet tillvara och tagit fram en bandageupprullare som kan 
användas tillsammans med en batteridriven skruvdragare för blixtsnabb bandageupprullning, men även manuellt med 
ytterligare tillbehör. 
 
Dynello Bandageupprullare är en fantastisk produkt främst på grund av en enkel sak: styrningen (läs mer på sidan 8). 
 
Spara den här snabbguiden för att kunna använda den i framtiden för att få en beskrivning och tips och tricks. Tack för att du 
har köpt en produkt från Dynello, och vi hoppas att du har glädje av din nya bandageupprullare. Tack. 
 
/ Jens från Dynello 
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billlede 
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Använd rätt batteridriven skruvdragere 

För att använda Dynello 
Bandageuprrullare behöver du en 
skruvdragare som driver 
bandageupprullaren.  
 
Skruvdragaren ska vara liten och ha en 
maxhastighet på 400 varv per minut.  
 
Om du inte känner till dessa termer bör 
du inte använda Dynello 
Bandageupprullare som regel. 

Du kan också använda Dynello Bandageupprul-
lare utan batteridriven skruvdragare med 
tillbehöret "handvev". Läs mer på dynello.se 

Justera vridmomentet korrekt på 
skruvmejseln före användning 

Justera vridmomentet på skruvdragaren 
för att få "rätt åtdragning" på de 
hoprullade bandagen.  
 
Vi rekommenderar att du ställer in 
vridmomentet på lägsta möjliga 
inställning.  
 
 
Sätt in bandaget korrekt i upprullaren 

För bästa resultat av din 
bandageupprullning rekommenderar vi 
att bandaget sätts in i styrningen som 
visas på sidan 5. 
 
Detta beskrivs och illustreras ytterligare 
under Tips och tricks på sidan 11. 

Läs mer 

Vi rekommenderar att du läser vidare 
för att få veta mer om din nya produkt. 
Vi har också flera videoguider som du 
kan hitta på vår YouTube-kanal för att 
lära dig mer om din nya produkt. 
 
Vi länkar till vår YouTube-kanal och mer 
från vår webbplats: dynello.se 
 
Om du har några frågor, kommentarer 
eller idéer kan du alltid kontakta oss på 
info@dynello.com - vi uppskattar all 
feedback! 
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Översikt 

 1 Bakplattan (den röda plattan) utgör huvudstrukturen 
för bandageupprullaren. Tillverkad av polymer för 
maximal robusthet och styrka.  

Upprullningspinnarna är 10 cm långa och 
monterade på en aluminiumaxel som glider smidigt i 
bakplattan.  

Styrningen vägleder och drar åt bandaget under 
upprullningen, vilket säkerställer att bandaget är  
jämnt, tätt och snyggt upprullat. 

Den batteridrivna skruvdragare är den drivenhet i 
vilken Dynello Bandageupprullare är monterad. 
 
Observera! Batteridriven skruvdragare ingår inte. 
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I paketet ingår: bakplatta, 
upprullningspinnarna pegs och styrning. 
Skruvdragare ingår inte. 
 
Observera att det krävs en 10 mm 
skiftnyckel för att montera 
upprullningspinnarna och styrningen. 
Detta ingår inte. 
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1. Börja alltid med att föra in bandaget i 
styrningen. 

2. Sätt in bandaget i styrningen "över/under" 
enligt bilden och den lilla skissen nedan. 

3. Slutligen sätter du in bandaget mellan 
upprullningspinnarna. 

 
Varför "över/under"?  
När bandaget passerar genom styrningen med över/
under-metoden dras bandaget både åt och styrs 
under upprullningen, vilket resulterar i ett snyggt 
upprullat bandage. 
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Kom ihåg att visa oss din Dynello Bandageupprullare i aktion 
genom att tagga dina foton och videor med #dynello 
 
Följ oss och håll dig uppdaterad om nya produkter och nyheter på: 

Om du har några frågor eller kommentarer kan du alltid 
kontakta oss på info@dynello.com 
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