
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Technical SpecificationsTechnical SpecificationsTechnical SpecificationsTechnical Specifications    

Cord LengthCord LengthCord LengthCord Length    15 meter15 meter15 meter15 meter    

Cord SizeCord SizeCord SizeCord Size    3G 2,5 mm²3G 2,5 mm²3G 2,5 mm²3G 2,5 mm²    

LeadLeadLeadLead----in Cord Lengthin Cord Lengthin Cord Lengthin Cord Length    1 meter1 meter1 meter1 meter    

VoltageVoltageVoltageVoltage    220220220220----240 V240 V240 V240 V    

AmpsAmpsAmpsAmps    12A12A12A12A    

Overload ProtectionOverload ProtectionOverload ProtectionOverload Protection    YesYesYesYes    

SocketSocketSocketSocket    1111    

Mounting TypeMounting TypeMounting TypeMounting Type    Wall or CeilingWall or CeilingWall or CeilingWall or Ceiling    

UseUseUseUse    IndoorsIndoorsIndoorsIndoors    

WeightWeightWeightWeight    8 8 8 8 kgkgkgkg    

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



VVVVoor ieder gebruikoor ieder gebruikoor ieder gebruikoor ieder gebruik    
Controleer het apparaat op scheurtjes in de kabel en overige schade die er kan zijn ontstaan. Let er op 
dat u dit apparaat niet gaat gebruiken indien hiervan sprake is.  
Bedien het apparaat altijd met droge handen. 
 

GebruikersinstructieGebruikersinstructieGebruikersinstructieGebruikersinstructiessss    
    
LET OP:LET OP:LET OP:LET OP:    
Gebruik de haspel niet op plaatsen waar het gevaar bestaat van brand of een ontploffing; bijv. in 
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen/gassen. Uw gereedschap kan vonken veroorzaken, 
waardoor het stof of de dampen kunnen ontbranden. 
Laat de kabel niet intrekken zonder de terugtreknelheid te beperken. Laat de kabel nooit los tijdens het 
terugtrekken. 
Zorg ervoor dat u de nominale ampères niet overschrijdt wanneer u een gereedschap aansluit. 
Trek altijd aan het snoer / de kabel zelf. Trek nooit aan het gereedschap om dit te ontkoppelen. 
Blijf uit de buurt van verwarmingsroosters, radiatoren of andere warmtebronnen. 
Houd snoeren droog, schoon en vrij van olie en vet. 
Houd kinderen en omstanders uit de buurt van het werkgebied terwijl u het gereedschap gebruikt. Sta 
kinderen niet toe om het gereedschap te hanteren. 
Controleer de haspel op juiste werking door het snoer langzaam naar buiten te trekken. Elke halve 
omwenteling van de trommel klinkt er een klikgeluid. 
Om de haspel te vergrendelen, trekt u het snoer uit en laat u het intrekken nadat u de eerste, tweede 
of derde "klik" hebt gehoord. 
Om de haspel te ontgrendelen, trekt u langzaam het snoer uit tot het klikgeluid stopt en houdt u vast 
aan het snoer. laat het op een gecontroleerde manier intrekken totdat de koordstop tegen de 
koordgeleiderollen rust. 
Laat de kabel niet intrekken zonder de terugslagsnelheid te beperken. Laat de kabel nooit los tijdens 
het terugspoelen. 
Houd het snoer en de kranen droog, schoon en vrij van olie en vet. 
De snoerhaspel is niet waterdicht en is niet bedoeld voor gebruik in of rond natte of vochtige 
gebieden. NOOIT proberen gekoppelde elektrische gereedschappen of apparaten op te pakken als ze 
in stilstaand water vallen. Elektrocutie kan hiervan het resultaat zijn. 
Maak het snoer regelmatig schoon. WAARSCHUWING: Ontkoppel de stekkers voordat u het snoer 
reinigt. Vermijd elektrische schokken. Gebruik een doek gedrenkt in warm water om vuil of afzettingen 
te verwijderen en zorg altijd voor strakgetrokken bekabeling. Gebruik geen detergentia of 
oplosmiddelen die incompatibel zouden kunnen zijn met de kabelhaspelmaterialen. Laat het snoer en 
de aansluitingen drogen voordat u het apparaat weer gaat gebruiken. 
Controleer het apparaat nadat u het gebruikt heeft op beschadigingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IngebruiknameIngebruiknameIngebruiknameIngebruikname    
Deze snoerhaspels bevatten een contactdoos met een uitgang van 220-240 V voor elektrisch 
gereedschap, verlichting, enz. De automatisch oprolbare functie maakt het eenvoudig om het snoer 
georganiseerd te houden en de wand- of plafondmontage en het draaibare ontwerp biedt een 
grotere bruikbaarheid waardoor uw snoer niet in de knoop raakt tijdens gebruik. 
 
 
 
 

1.1.1.1. Kies een binnenmuur of plafondKies een binnenmuur of plafondKies een binnenmuur of plafondKies een binnenmuur of plafond    locatie binnen 1locatie binnen 1locatie binnen 1locatie binnen 1    mmmmetereteretereter    van een stopcontact.van een stopcontact.van een stopcontact.van een stopcontact.    
2.2.2.2. Zoek een wandZoek een wandZoek een wandZoek een wand----    of plafondbalk of plafondbalk of plafondbalk of plafondbalk en gebruik de montagebeugel als eenen gebruik de montagebeugel als eenen gebruik de montagebeugel als eenen gebruik de montagebeugel als een    

sjabloon, markeer de gaten zodat ze gecentreerd zijn op de sjabloon, markeer de gaten zodat ze gecentreerd zijn op de sjabloon, markeer de gaten zodat ze gecentreerd zijn op de sjabloon, markeer de gaten zodat ze gecentreerd zijn op de ggggewenstewenstewenstewenste pleke pleke pleke plek....    
3.3.3.3. Bevestig de montagebBevestig de montagebBevestig de montagebBevestig de montagebeugeleugeleugeleugel    met behulp van cementschroevenmet behulp van cementschroevenmet behulp van cementschroevenmet behulp van cementschroeven    of of of of 

houtschroevenhoutschroevenhoutschroevenhoutschroeven....    
4.4.4.4. PasPasPasPas,,,,    indien indien indien indien wenswenswenswenseeeelijklijklijklijk, , , , de koordstopper naar de juiste positie aan.de koordstopper naar de juiste positie aan.de koordstopper naar de juiste positie aan.de koordstopper naar de juiste positie aan.    
5.5.5.5. Steek Steek Steek Steek de stekkers in de contactdozen.de stekkers in de contactdozen.de stekkers in de contactdozen.de stekkers in de contactdozen.    

    
    
SpecificatiesSpecificatiesSpecificatiesSpecificaties    
Lengte   : 15m 
Snoerdikte : 2,5 mm2 
Inlaat lengte : 1 meter 
Voltage  : 220-240 V 
Amperage  :12A 
Aansluitingen : 1 
Bevestiging  : plafond en / of muur 
Gebruik  : binnenshuis 
Gewicht  : 8 kg 
Inclusief overbelastingsbeveiliging  
 
 

Belangrijke veiligheidsoverwegingenBelangrijke veiligheidsoverwegingenBelangrijke veiligheidsoverwegingenBelangrijke veiligheidsoverwegingen    
LET OP:LET OP:LET OP:LET OP:    
Lees en begrijp alle instructies. Het niet opvolgen van alle instructies kan leiden tot ernstig letsel. De 
waarschuwingen en instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke omstandigheden of 
situaties omvatten. Wees verstandig en voorzichtig met het gebruik van alle gereedschappen. Wees 
altijd bewust van uw omgeving en zorgen ervoor dat apparaten op een veilige en verantwoorde 
manier worden gebruikt. 
 

Sta NIET toe dat personen dit product bedienen of assembleren voordat ze deze handleiding 
hebben gelezen en begrijpen hoe het product werkt. 
Pas het product NIET op enigerlei wijze aan. Ongeautoriseerde modificatie kan de functie en 
de veiligheid nadelig beïnvloeden, evenals de levensduur van het product beïnvloeden. Er zijn 
specifieke toepassingen waarvoor het product is ontworpen. 
Gebruik het juiste gereedschap voor de klus. Overbelast uw apparatuur niet. 
Er zijn bepaalde toepassingen waarvoor deze apparatuur is ontworpen. Gebruik dit apparaat 
NIET voor een doel waarvoor het niet was bedoeld. 
 

 
OmgevingsveiligheidOmgevingsveiligheidOmgevingsveiligheidOmgevingsveiligheid    
Houd uw werkgebied schoon, droog, vrij van rommel en goed verlicht. Rommelige, natte of donkere 
werkplekken kunnen resulteren in letsel. Als u het gereedschap gebruikt in een besloten 
werkomgeving, komt u mogelijk gevaarlijk dicht bij andere snijgereedschappen en-of draaiende delen.  
Let op alle stroomkabels, elektrische circuits, waterleidingen en andere mechanische gevaren in uw 
werkgebied. Sommige van deze gevaren kunnen zich onder het werkoppervlak bevinden dat voor u 
verborgen is en kan persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaken indien er ongewenst 
contact wordt gemaakt. 



 

Persoonlijke veiligheidPersoonlijke veiligheidPersoonlijke veiligheidPersoonlijke veiligheid    
Blijf alert, kijk wat je doet en gebruik je gezond verstand bij het bedienen van de haspel. Gebruik dit 
product niet terwijl u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol en-of medicijnen. Een 
moment van onoplettendheid tijdens gebruik van het apparaat kan ernstig letsel tot gevolg hebben. 
Kleed u naar behoren. Draag geen losse kleding, hangende voorwerpen of sieraden. Houdt uw haar, 
kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar 
kunnen verstrikt raken. Gebruik een goedgekeurde veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkapjes of 
indien nodig gezichtsbescherming. 
Gebruik een stofmasker in stoffige werkomstandigheden. Gebruik anti-slip veiligheidsschoenen, 
veiligheidshelm, handschoenen, stofopvangsystemen en gehoorbescherming indien nodig. 
Niet te ver reiken. Houd te allen tijde een goed evenwicht. Nooit de veiligheidsvoorzieningen van de 
fabrikant verwijderen of uitsnijden. 
Opmerking: als de stroom door de snoerhaspels hun beoordeling overschrijdt, wordt een 
stroomonderbreker in werking gezet. Na een korte periode drukt u handmatig op de resetknop op de 
zijkant van het apparaat om de stroomonderbreker te sluiten. 
 
Controleer het apparaat nadat u het gebruikt heeft op beschadigingen. 
 
Open de behuizing NOOIT om welke reden dan ook! De veer aan de binnenkant staat gespannen en 
als deze los springt, kan er ernstig letsel ontstaan. 

OnderhoudOnderhoudOnderhoudOnderhoud----reparatiesreparatiesreparatiesreparaties    
Alleen goed opgeleide personen mogen een haspelkast openen. Demontage van de unit door 
ongeschoold personeel kan gevaarlijk zijn; het betrokken risico betreft voornamelijk de veer. Koppel de 
voeding van de haspel los voordat u aanpassingen maakt of onderdelen vervangt. 
 
Als de terugspoelfunctie defect is, wordt het om veiligheidsredenen sterk aanbevolen om de veer te 
vervangen. Laat dit uitvoeren door een erkende onderhoudstechnicus. De interne veer kan onder 
hoge spanning staan en onbedoelde ontgrendeling kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Het 
wordt aanbevolen om de algemene staat van een hulpmiddel te onderzoeken voordat deze wordt 
gebruikt.  
Gebruik alleen identieke onderdelen met de haspel. Gebruik geen ander snoer dan wat bij deze haspel 
wordt meegeleverd. 
Veranderingen in diameter, gewicht, lengte van het snoer en/of flexibiliteit hiervan hebben invloed op 
de werking van de haspel. Gebruik geen detergenten of oplosmiddelen die incompatibel zouden 
kunnen zijn met snoer-oprollende materialen. Voor reparerend onderhoud neemt u contact op met 
uw dealer. 
Laat het snoer en de aansluitingen na het onderhoud GRONDIG drogen voordat u het snoer aansluit 
in een stopcontact. 
 
 

WaarschuWaarschuWaarschuWaarschuwingwingwingwing    
Wees voorzichtig wanneer u de kabelhaspel hanteert tijdens normaal gebruik. Koordhaspels hebben 
een roterende trommel die aangedreven wordt door een veer onder spanning. 
Gebruik geen ander snoer dan wat bij deze haspel wordt geleverd. Veranderingen in diameter, 
gewicht, lengte van het snoer of flexibiliteit heeft invloed op de werking van de haspel. 
Montagemateriaal en bevestigingen moeten worden geïnstalleerd om de spanning onder trillingen en 
periodiek gecontroleerd om zeker te zijn van de dichtheid. Bevestigingsmateriaal en 
bevestigingsmiddelen niet inbegrepen. 
Zorg ervoor dat alleen de gekwalificeerde elektricien deze snoerhaspel kan installeren / onderhouden. 
En het mag niet worden gebruikt 
door kinderen of ongeschoolden. 
Zorg ervoor dat de voedingsspanning de maximale spanningswaarde van de haspel niet overschrijdt. 
Zorg ervoor dat de haspel correct is geïnstalleerd voordat u de stekker in het stopcontact steekt. 
Zorg ervoor dat alle elektrische stroom van de haspel is losgekoppeld voordat u onderhoud uitvoert. 
Controleer vóór elk gebruik of er gerafelde of gebroken draden zijn. 
Trek altijd aan het netsnoer zelf, niet aan het werk als u aan het netsnoer trekt 
apparaat. 
Koppel de voeding van de haspel onmiddellijk los als er een storing optreedt. 



Nooit de veiligheidsvoorzieningen die door de fabrikant zijn aangebracht verwijderen, knoeien of 
uitsnijden. 
Gebruik dit apparaat altijd in een droge omgeving. 

 
AardenAardenAardenAarden    
Deze haspel moet worden geaard om de gebruiker te beschermen tegen elektrische schokken. De 
spoel is uitgerust met een stroomkabel met een aardingspen met drie pennen. De stekker MOET 
worden aangesloten op een geschikt stopcontact dat correct is geïnstalleerd en geaard in 
overeenstemming met ALLE lokale codes en voorschriften. 
STEKKER NIET WIJZIGEN. Als het apparaat niet aangesloten kan worden wegens verschillende 
pasvormen: laat het juiste stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien. 
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur voor de 
aardingsinstructies, mits u deze niet volledig begrijpt of dat u niet zeker bent of het apparaat goed is 
geaard. 
 
Geaard gereedschap: gereedschap met 3Geaard gereedschap: gereedschap met 3Geaard gereedschap: gereedschap met 3Geaard gereedschap: gereedschap met 3----polige stekkerspolige stekkerspolige stekkerspolige stekkers    
Gereedschappen waarbij aarding nodig is hebben een 3-draads snoer en 3-polige aardingsstekker. De 
stekker moet worden aangesloten op een goed geaard stopcontact. Als het gereedschap defect is of 
defect zou raken, dan wordt de elektriciteit weggeleid van de gebruiker, waardoor het risico op 
elektrische schok wordt geminimaliseerd. De aardingstekker wordt in de groene draad in het snoer op 
de aarding aangesloten. Uw apparatuur moet zijn aangesloten op een geschikt stopcontact, correct 
zijn geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle lokaal geldende codes en verordeningen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECECECEC----declaration of conformitydeclaration of conformitydeclaration of conformitydeclaration of conformity    

We, AIRPRESS HOLLAND, Junokade 1, 8938AB, Leeuwarden, THE NETHERLANDS, 
taking full responsibility, declare that the product Automatic cable reel for wall or 
ceiling mounting, 76576 to which this declaration refers, comply with below 
mentioned directives: 
 
EGEGEGEG----Konformitätserklärung:Konformitätserklärung:Konformitätserklärung:Konformitätserklärung: 
Wir, AIRPRESS HOLLAND, Junokade 1, 8938AB, Leeuwarden, Die Niederlande, 

erklären hiermit, dass die Produkte Automatischer Kabelaufroller 76576, den 
folgenden Normen und Richtlinien entsprechen: 
 
Déclaration CE de conformitéDéclaration CE de conformitéDéclaration CE de conformitéDéclaration CE de conformité    
Nous, AIRPRESS HOLLAND, Junokade 1, 8938AB, Leeuwarden, Pays Bas, déclarons 
entièrement sous notre    propre responsabilité que la produit Enrouleur Automatique 
Box Electric 76576, auquel cette déclaration a trait sont conformes aux directives:  

 
EEEEGGGG----verklaring van overeenstemming:verklaring van overeenstemming:verklaring van overeenstemming:verklaring van overeenstemming:    
Wij, AIRPRESS HOLLAND, Junokade 1, 8938 AB, Leeuwarden, Nederland verklaren 
geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product ELEKTRISCHE 
KABELHASPEL 76576, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming 
is met onderstaande richtlijnen. 
 

CECECECE----Deklaracja zgodnoDeklaracja zgodnoDeklaracja zgodnoDeklaracja zgodności:ci:ci:ci:    

My, AIRPRESS HOLLAND, Junokade 1, 8938AB, Leeuwarden, Holandia oświadczamy 

na własną odpowiedzialność, że model sprężareki: Automatyczny przedłużacz 

bębnowy 76576, której dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z poniższymi 

przepisami i normami. Firma AIRPRESS HOLLAND, Junokade 1, 8938AB, Leeuwarden, 

Holandia, posiada dokumentację techniczną urządzeń, których dotyczy niniejsza 

deklaracja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


