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Kom godt i gang med din  
Dynello Bandage Opruller,   
samt praktiske tips og tricks. 
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Vigtigt 

Din sikkerhed er vigtig for os.  Læs venligst brugsanvisningen 
omhyggeligt før brug. 

  Tak fordi du har købt et Dynello produkt. Hjælp os ved at  
      ved at skrive en anmeldelse af dit køb. Tak! 

Brug ikke dette produkt, hvis du ikke er fortrolig med brugen 
af driv-enheden, f.eks. en batteridrevet skruemaskine. 

Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner. Hvis du ikke 

følger advarslerne og instruktionerne, kan det medføre elektrisk 

stød, brand og/eller alvorlig personskade. 

Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner, der følger med 

din driv-enhed (f.eks. skruemaskine), før du bruger dette 

produkt. Hvis du ikke følger advarslerne og instruktionerne, kan 

det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. 
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Dynello Bandage Opruller er Dynello’s første produkt til oprulning af bandager, herunder hestebandager, sportsbandager o.l. 
bandager.  
 
Produktet bygger på mange års erfaringer fra oprulning af surringsbånd, som har været Dynello’s fokus område siden dets 
begyndelse i 2014. Vi har med dette produkt, taget vores bedste erfaringer og fremstillet en bandage opruller, der kan 
anvendes sammen med en skruemaskine for lynhurtig bandage oprulning, men også manuelt med ekstra tilbehør. 
 
Dynello Bandage Opruller er et fantastisk produkt især på grund af én simpel ting: styret (læs mere på Side 8) 
 
Gem denne Quick Guide til fremtidig reference for beskrivelse og tips og tricks. Tak fordi du har købt et Dynello-produkt,  
og vi håber, at du vil få glæde af din nye bandage opruller. Tak. 
 
/ Jens fra Dynello 
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Anvend den rigtige skruemaskine 

For at bruge Dynello Bandage Opruller 
skal du bruge en skruemaskine, som 
driver bandage oprulleren.  
 

Skruemaskinen bør være af en lille 
størrelse og have et maks. 
omdrejningstal på 400 omdrejninger pr. 
minut.  
 

Er du ikke bekendt med disse termer, 
bør du som udgangspunkt ikke anvende 
Dynello Bandage Opruller. 

Du kan også anvende Dynello Bandage Opruller 
uden en skruemaskine med tilbehøret 
’håndsving’. Læs mere på dynello.dk 

Juster drejningsmomentet korrekt på 
skruemaskinen før brug 

Juster drejningsmomentet på 
skruemaskinen for at opnå den "rigtige 
stramhed" af de oprullede bandager.  
 

Vi anbefaler, at indstille 
drejningsmomentet til lavest mulige 
indstilling.  
 
 
Indsæt bandagen korrekt i oprulleren 

For at opnå bedste resultat af din 
bandage oprulning, anbefaler vi, at 
bandagen indsættes i styret som vist på 
Side 5. 
 

Dette er yderligere beskrevet og 
illustreret under Tips og tricks på Side 
11. 

Lær mere 

Vi anbefaler, at du læser videre for at få 
mere at vide om dit nye produkt. Vi har 
også flere videoguides, som du kan 
finde på vores YouTube-kanal for at 
lære mere om dit nye produkt. 
 

Vi linker til vores YouTube-kanal og 
meget mere fra vores hjemmeside: 
dynello.dk 
 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer 
eller idéer, kan du altid kontakte os på 
info@dynello.com - vi sætter pris på 
enhver feedback! 

https://www.dynello.com
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Overblik 

 1 Bagpladen (den røde plade) udgør 
hovedkonstruktionen af bandage oprulleren. 
Fremstillet i polymer for maksimal robusthed og 
styrke.  

Oprulningspindene er 10 cm lange og monteres i en 
aluminiumsaksel, som glider gnidningsfrit i 
bagpladen.  

Styret guider og strammer bandagen under oprulning 
og sørger dermed for, at den oprullede bandage er 
ensartet, stramt- og pænt oprullet. 

Skruemaskinen er driv-enheden, hvori Dynello 
Bandage Opruller monteres. 
 
Bemærk! Skruemaskine med følger ikke. 

 2 
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 4 
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I pakken er inkluderet; bagplade, 
oprulningspinde og styr. Skruemaskine 
medfølger ikke. 
 
Bemærk venligst, at der kræves en 
10mm fastnøgle til montering af 
oprulningspinde og styr. 
Denne medfølger ikke. 
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1. Start altid med at indsætte bandagen i styret. 

2. Indsæt bandagen i styret ”over/under” som 
anvist på billedet og den lille skitse under. 

3. Til slut, indsæt bandagen i mellem 
oprulningspindene. 

 
Hvorfor ”over/under” ?  

Når bandagen føres gennem styret på over/under-
metoden, så både strammes- og styres bandagen 
under oprulningen, hvilket resulterer i en flot oprullet 
bandage. 
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Husk at vise os din Dynello Bandage Opruller i aktion ved at tagge 
dine billeder og video med #dynello 
 
Følg os og hold dig opdateret med nye produkter og nyheder på: 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du altid 
kontakte os på info@dynello.com 
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