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-------------
• Den snabbaste dubbel-

falsslutaren någonsin

• Enkel- och dubbelfals-

ning i samma moment

• Klarar upp till 100 m2 på 

sju minuter

• Väger 5,6 kg

DUBBELFALSSEAMER

MONTERING AV DUBBELFALSSEAMER

När du installerar DubbelfalsSeamern måste batteriet tas bort från  
borrmaskinen.
Först när vi helt säkert vet att allt är ordentligt anslutet placerar vi batteriet i 
borrmaskinen och börjar arbeta!

1. Placera borrmaskinen på 10 mm axeln och dra åt.
2.  Dra åt borrmaskinen inuti hållaren med nyckeln som medföljer verkty- 
 get. Hållaren måste dras åt tills sidorna går emot borrmaskinen.
3/4.  Justera fästet som ansluter borrmaskinen till Dubbelfals Seamern.

FÖR TAK/DUBBELFALS
Vid användning av manuell dubbelfalsslutare:

1. 2. 3. Kläm till vinkelfasen en gång. Kläm till ytterligare en gång. Vänd verktyget och gör klart.
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4. Se till att den tredje trissan är under falsen och att den 
fjärde trissan är ovanför falsen.

5. Placera DubbelfalsSeamern 
på falsen med handtaget 
öppet och stäng den sedan 
innan du börjar falsa. Dubbel-
falsSeamern kan placeras var 
som helst på falsen.

Den tredje trissan Den tredje trissan 
måste vara under måste vara under 
falsen.falsen.

Den fjärde trissan Den fjärde trissan 
måste vara ovanför måste vara ovanför 
falsen.falsen.

1. Tag av trissa fyra och 
fem, sedan är du redo 
att sätta igång.
När du skruvar loss 
trissorna ser du att 
den fjärde trissan är 
markerad med guld och 
den femte är markerad 
med rött.

2. Placera Dubbel-
falsSeamern så 
att den tredje 
rullen är i mitten 
vid början av 
profilen, se bild.
Dra handtaget 
uppåt så att tris-
sorna fixeras i 
rätt position och 
börja arbeta.

FÖR FASAD/VINKELFALS

Notera:
På platser där flera falser är anslutna är det 
förbjudet att använda DubbelfalsSeamern.



Viktigt säkerhetsinformation inför användning  
av din DubbelfalsSeamer
• Se alltid till att ta bort batteriet från borrmaskinen innan Dubbel-
falsSeamern installeras.
• När du utför arbete som inte är associerat med falsningen måste 
batteriet tas bort från borrmaskinen.
• Läs noga igenom all säkerhetsinformation innan du använder 
DubbelfalsSeamern och spara informationen för framtida bruk.
• Alla personer som ansvarar för uppstart, drift, underhåll och 
reparation av maskinen bör ha läst och förstått bruksanvisningen, 
särskilt kapitlet om säkerhet.
• När du arbetar med din DubbelfalsSeamer på ett tak måste du 
alltid använda säkerhetslina och följa alla säkerhetsföreskrifter, 
eftersom DubbelfalsSeamern i kombination med en borrmaskin rör 
sig framåt mycket snabbt.
• Ta varsamt bort allt förpackningsmaterial innan du använder din 
DubbelfalsSeamer för första gången.
• Se alltid till att DubbelfalsSeamern är ordentligt monterad innan du 
använder den.
• Se alltid till att batteriet är bortkopplat från borrmaskinen innan du 
rengör eller byter ut trissorna på din DubbelfalsSeamer.
• Håll händer, fingrar, hår, kläder och andra verktyg på säkert av-
stånd under arbetet. Lägg aldrig händer, fingrar eller verktyg mellan 
trissorna.
• Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden ett stabilt fotfäste och en 
god balans.
• Var uppmärksam. Titta på vad du gör. Använd sunt förnuft. Använd 
inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller 
mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet under drift kan leda 
till allvarlig personskada.
• Bär inte lösa kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar 
borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan 
fastna.
• Efter att ha använt din DubbelfalsSeamer, se till att verktyget inte 
är blött innan du lägger det i lådan. Rengör trissorna om sand och 
damm har samlats runt dem.
• Håll alltid verktyget rent.
• Utsätt inte DubbelfalsSeamern för extrema temperaturer. Det 
rekommenderas inte att använda verktyget i kallt väder (under noll 
grader). Utsätt inte DubbelfalsSeamern för regn och använd den inte 
under fuktiga eller blöta förhållanden.

Användarinstruktioner för DubbelfalsSeamern
• DubbelfalsSeamern får endast användas av kvalificerade och 
behöriga personer som känner till de nationella reglerna för 
förebyggande av olyckor.
• Ta varsamt bort allt förpackningsmaterial och etiketter innan du 
använder din DubbelfalsSeamer för första gången.
• Använd lämpliga arbetskläder. Långt hår ska skyddas av ett hårnät. 
Använd skyddshandskar.
• Du är skyldig att kontrollera DubbelfalsSeamern för yttre synli-
ga skador och defekter innan arbetet påbörjas och att eliminera 
eventuella förändringar (inklusive driftsbeteenden) som påverkar 
säkerheten.
• Kontrollera alla skruvar - dra åt skruvar vid behov.
• Fungerar med trådlös borr från 80 Nm

Förebyggande av eventuella driftsfel
• Om DubbelfalsSeamern inte fungerar – kontrollera först att borr-
-maskinens batteri är laddat.
• Om trissorna repar bort färg från metallen – se till att arbetsområ-
det är fritt från sand, damm osv.
• Om ljudet inte låter bra under falsning – se till att profilen är kor-
rekt profilerad.
• Om trissorna börjar rosta så har verktyget inte rengjorts ordentligt 
efter användning.
• Om verktyget stannar så kan du inte använda det på den specifika 
platsen. Om den battreridrivna borrmaskinen är tillräckligt kraftfull 
så kommer den tåla motståndet, men verktyget kommer att gå 
sönder. Om borrmaskinen inte är tillräckligt kraftfull så kommer den 
istället gå sönder, men verktyget håller.

Vård, underhåll & förvaring av Dubbelfals Seamern
• Se alltid till att batteriet är bortkopplat från borrmaskinen och 
rengör bara verktyget.
• Rengör enheten varje gång du använt den.
• Rengör DubbelfalsSeamern och torka bort fukt, damm och sand.
• Håll alltid mekaniken ren.
• Håll de roterande delarna fria från damm, sand och fukt.
• Kontrollera alla skruvar regelbundet.
• Det är strängt förbjudet att placera och förvara en blöt eller fuktig 
DubbelfalsSeamer i förvaringslådan.

Garanti
Vi garanterar att alla DubbelfalsSeamer är tillverkade av högkvalitati-
va material och inte har några tillverkningsfel. Om din enhet påvisar 
följande fel kommer vi utan kostnad att åtgärda dem i enlighet med 
lagen. Därför ger vi en 1 (ett) års begränsad garanti på våra verktyg 
från fakturadatumet. Denna garanti gäller endast vid första försälj-
ningen. Du måste kontakta företaget som har sålt produkten för att 
lämna in anspråk. Se till att du har köpedokumentet. Enheten måste 
levereras för reparation komplett.
Om DubbelfalsSeamern repareras av en okvalificerad person kan vi 
inte längre garantera enhetens kvalitet. Vi kan inte heller garantera 
enhetens kvalitet om:
• verktyget är mekaniskt skadat, tappat eller på annat sätt trasigt;
• har använts med felaktiga arbetsmetoder;
• har använts med olämpliga tillbehör;
• verktyget används för andra ändamål än dem det avsetts för;
• verktyget fortsatt används efter upptäckt av en defekt;
• verktyget använts av en person utan nödvändiga kunskaper;
• verktyget inte tagits hand om ordentligt;
• verktygets konstruktion och parametrar har ändrats.
DubbelfalsSeamern är en komplex kombination av mekaniska och 
rörliga delar och delar som kan slitas ut. Slitage av delar är ett nor-
malt fenomen, inte ett produktfel. Slitna delar som resultat av nor-
mal användning kommer inte att bytas ut utan kostnad. Slitagedelar 
är till exempel: handtag, skydd, kedja.

www.uveco.se
Borgens gata 9, SE-441 39 ALINGSÅS
0322-37 11 30 | info@uveco.se Vi underlättar proffsens vardag

---------------------------------------------------------


