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A FELÜLETBEVONÓ HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL 
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.
ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI SZÜKSÉG ESETÉRE.

Használati útmutató
Köszönjük, hogy a Sencor felületbevonót választotta. A mi célunk minőségi berendezéseket 
készíteni, amelyek kiváló eredményeket érnek el. A felületbevonó használata előtt kérjük 
fi gyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és őrizze meg a későbbiekre.

Elektromos berendezések használatánál be kell tartania az alapvető biztonsági utasításokat 
a sérülés vagy áramütés kockázatának minimalizálásához, beleértve a következőket:

1. Ha a berendezést nem használja, mindig húzza ki az áramhálózatból.
2. Ez a berendezést nem rossz erőnléti, érzékelési vagy szellemi képességekkel vagy elégtelen 

tapasztalatokkal és tudással rendelkező személyeknek (beleértve gyerekek) tervezték. Ilyen 
személyeknek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt kell legyenek és ismernie kell 
a berendezés használatát.

3. A felületbevonó használat közben felmelegszik és ezért a kezelésénél legyen óvatos.
4. Védje magát az áramütéstől! A tápkábelt, dugót vagy a berendezést ne merítse vízbe vagy más 

folyadékba és a berendezést ne használja víz közelében.
5. A berendezésbe ne szúrjon semmilyen fém tárgyat vagy más tárgyat, mint pl. ékszer, haj, ujjak 

vagy ruha.
6. A felületbevonás előtt távolítsa el az irodai kapcsokat.
7. A berendezést ne használja sérült tápkábellel vagy dugóval, vagy ha a berendezés 

meghibásodott vagy bármilyen módon sérült.
8. Ha károsodik a tápkábel, azt szakképesített személynek kell kicserélnie a veszélyes helyzet 

elkerüléséért.
9. A berendezést a hálózati aljzat közelében kell elhelyezni és ennek az aljzatnak könnyen 

elérhetőnek kell lennie.
10. Csak papírt vonjon be. Ne vonjon be szokatlan tárgyakat.
11. Ne használjon folyékony vagy permet formájú tisztítószereket.
12. Ne spricceljen semmit a berendezésbe és ne kenje a berendezést.

Telepítés
1. A berendezést egyenes és stabil felületre tegye.
2. Biztosítsa, hogy a berendezés hátsó részén elég hely maradjon a bevonó fólia kihúzásához.
3. Az SLA 200 támogatja a 100 (2 × 50) mikron – 160 (2 × 80) mikron vastagságú bevonó fóliákat, 

(kreditkártya mérettől A4 méretig)

A felületbevonó kezelése
Az SLA 200 váltókapcsolóval vezérelt, ami a berendezés jobb oldalán található.
2 helyzete van ON (l - bekapcs) és OFF (O - kikapcs)

1. A berendezés kábelét megfelelő 13 A (Amper) fali aljzatba csatlakoztassa.
2. Felületbevonáshoz válassza az ON (I) beállítást; a felületbevonás a „Ready“ (Kész) zöld 

jelző kivilágítása után kezdődhet, amelyik a felületbevonáshoz megfelelő hőmérsékletet jelzi 
(a felületbevonót hagyja 3-5 percig melegedni).

3. Készítse elő a bevonó fóliát a berendezésbe helyezéshez. Olvassa el az alábbi részt „Hogyan 
tegyük be a bevonó fóliát“. Ne használjon 160 mic-nál (2×80 mic egy oldalra) vastagabb 
fóliát.
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4. Az üzemhőmérséklet elérése után beteheti a fóliát (az olvadó széllel előre) közvetlenül 
a berendezésbe úgy, hogy a hengerek elérjék.

 Soha se tegye a fóliát a berendezésbe nyitott széllel előre.
5. A fólia áthalad a berendezésen és hátul kijön.
6. Ezen művelet közben a bevonó fólia hőelnyelése közben kialudhat a READY (Kész) jelző. Ez 

normális jelenség.
7. Ne kicsinyítse le a bevonó fóliát kisebb méretű papírokhoz; rendelkezésre állnak kisebb fólia 

méretek is, amelyeket használhat - lsd alább.
8. Használat után a felületbevonó kapcsolóját kapcsolja ki OFF (O) helyzetbe.
9. Ha a felületbevonót nem használja, mindig húzza ki az áramhálózatból.

FONTOS!
Használat közben ne érintse a berendezés felső részeit, mivel azok nagyon forróak; várjon kb. 3–4 
órát, míg a berendezés kihűl. A berendezés felső részére ne tegyen semmilyen tárgyat.

A bevonó tokok mérete
A4 – 303 × 216 mm
A5 – 216 × 154 mm
A6 – 154 × 110 mm
A7 – 80 × 111 mm
ID kártya – 90 × 60 mm
Kreditkártya – 86 × 54 mm

Felületbevonási kapacitás
A Sencor SLA 200 személyi felületbevonó hővel bevonásra van tervezve és ezért megfelelő 
háztartásba és kis irodákban használatra. Ezzel a berendezéssel ne használjon 160 mikronnál 
vastagabb tokot. A felületbevonás maximum vastagsága 0,45 mm, fólia nélkül.

Hogyan tegye be a bevonó fóliát
A bevonó fólia meg van olvasztva az egyik oldal mentén. Nyissa szét a fóliát és tegye be középre 
a bevonandó papírt, minél közelebb a megolvasztott szélhez.
Biztosítsa, hogy az egész papír körül azonos szél marad (pl. A4-es papírnál a szél 3 mm). 
A bemeneti nyílásba a bevonás megkezdéséhez beteszi a megolvasztott szélt (soha se a nyitott 
széleket). A bevonás művelete során folyamatosan fi gyelje a fóliát, hogy meggyőződjön, hogy kijön 
a felületbevonó másik oldalán.
Ha nincs közvetlenül és középre téve a bemeneti nyílásban, rátekeredhet a hengerekre.
Ha így történne, a fólia megakad, de ez nagyon valószínűtlen, kapcsolja ki a berendezést és ne 
nyissa ki. A berendezést szakképzett szerelőnek kell megjavítania.

Jótállás és javítás
Soha se javítsa maga ezt a terméket. Erre a termékre 24 hónapos jótállás van nyújtva a vásárlás 
napjától kezdve, rendes használat feltételei mellett. Ha a felületbevonóra jótállás vonatkozik, csere 
vagy javítás céljából vigye el az eladójának.
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A SENCOR SLA 200 felületbevonó jellemzői
Hengerek: 2 henger (hot shoe)
Bemeneti szélesség: 236 mm
Min. bevonási vastagság: 100 (2×50) mikron
Max. bevonási vastagság: 160 (2×80) mikron
Min. fólia méret: Kreditkártya méret (54×86 mm)
Max. fólia méret: A4 méret (303 × 216 mm)
Max. bevonási vastagság: 0,45 mm, fólia nélkül.
Felületbevonási sebesség: 25 cm/perc
Felmelegítés: 3-5 perc
Energiafogyasztás: 220 W
Bemenet: AC (vált.) 220-240 V, 1 A
Méret: 330 × 118 × 88 mm (sz×mé×ma)

A CE jelzés azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2004/108/EK és a 2006/95/
EK telekommunikációra és a felhasználó biztonságára és egészségére és az 
elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelveknek. A megegyezőségi 
nyilatkozat meg lett erősítve. Ez a nyilatkozat a gyártónál található.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA
VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy 
elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez 
és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU 
országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen 
azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az 
élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását 
amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön 
a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen 
megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.
Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges 
információkat az eladójától vgy beszállítójától.
Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje 
a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi  gyelmeztetés nélkül 
történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

   

Látogassa meg a weboldalunkat www.sencor.eu, ahol megtalálja a termékeink teljes kínálatát.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, CZ 251 01 Říčany

  2016,   08/2016



HU  Jótállási jegy

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen 

feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 

a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó 

időtartamra vállal jótállást. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától 

számított 12 hónap. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, 

illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag  

a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja  
a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, 
hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint  
- (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva 
aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy  
e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak 
a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy  
a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen 
hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon 
belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási 
határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben 
nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított  
3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel 
jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik. 
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.  
A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, 
illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket  
az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az  
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén  
– a javítószolgálat gondoskodik. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint  
a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű használat, 
használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló 
ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz 
által végzett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása  normál, természetes 
elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta.  
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve 
termékszavatossági jogait nem érinti. 
Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita 
bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testület eljárását is kezdeményezheti.



A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:  ............................................................................................................................................................................................

Típus:  .........................................................................................................................................................................................................

Gyártási szám:  ........................................................................................................................................................................................

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):  .................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat száma:  ....................................................................................................................................................

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..........  .................. hó .................nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:  ..............................................................

Javításra átvétel időpontja:  ...........................................................................................

Hiba oka:  ...........................................................................................................................

Javítás módja:  ..................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:  ...............................

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:  ..............

Szerviz pecsétje:

Kereskedő tölti ki

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: ...........................................................................................................................................................................

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu


