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NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT, PROSTUDUJTE SI VŠECHNY POKYNY

Dodávané položky / obsah balení
Laminátor a držák laminovací kapsy

O bezpečnostních pokynech
Všechny bezpečnostní pokyny a jiné důležité informace jsou zvýrazněny šedým pozadím.
Stroj je vybaven bezpečnostními prvky.
Přesto si pečlivě prostudujte bezpečnostní pokyny a stroj používejte pouze způsobem popsaným 
v tomto návodu, abyste předešli nehodám, které by mohly mít za následek zranění nebo škodu na 
majetku.
Příručku si uschovejte, abyste do ní mohli v budoucnosti nahlédnout.
Pokud byste stroj někomu předávali, nezapomeňte přiložit i návod.

Popis součástí stroje
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1 Vypínač
2 Přepínač HOT/COLD
3 Kontrolka napájení, červená
4 Pohotovostní kontrolka, zelená
5 Podávací otvor pro laminovací kapsu
6 Výstupní otvor laminovací kapsy
7 Spínač ABS (protiblokovacího systému)
8 Držák laminovací kapsy



CZ-2

Technické parametry SLA 210
Doba předehřívání 75 mikronů / 125 mikronů přibl. 3–4 min.
Provozní rychlost 300 mm/min.
Laminovací teplota přibl. 115 °C
Maximální šířka laminovací kapsy DIN A4
Tloušťka laminovací kapsy  75–125 mikronů (200 mikronů 

v případě fólie pro studenou laminaci)
hmotnost 0,83 kg
Rozměry (D × Š × V) 330 mm × 190 mm × 57 mm
Vstupní napětí 220–240 V stříd. / 50 Hz
Příkon v první minutě / při provozu 600 W / 60 W

Přehled částí
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ABS – protiblokovací systém
Váš laminátor je vybaven protiblokovacím systémem. Pokud nebyla laminovací kapsa vložena 
rovně nebo pokud uvízne ve stroji, zatlačte spínač ABS 7 směrem doleva. Pak můžete vytáhnout 
laminovací kapsu i její obsah ze stroje a znovu vložit dokument do nové kapsy a poté do podávacího 
otvoru 5.

Obecné pokyny k použití laminátoru
Před použitím tohoto přístroje si přečtěte návod k obsluze.

   Připomínáme: při použití stroje můžete zjistit, že z něj vychází mírný zápach.
Dohlédněte na to, aby místnost byla dostatečně odvětraná, například otevřete okno.

Laminátor není hračka. Udržujte ho mimo dosah dětí!
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Příprava na laminování
6.1. Umístěte stroj tak, abyste měli dostatek místa pro vložení laminovací kapsy (jinými slovy ne těsně 

ke zdi nebo jiným předmětům).
6.2. Zasuňte zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (220–240 V = běžný domácí rozvod).
6.3. Zapněte stroj pomocí vypínače 1. Červená kontrolka napájení 3 se rozsvítí.
6.4. Zvolte buďto horkou nebo studenou laminaci přesunutím přepínače HOT/COLD 2 do příslušné 

polohy. Poznámka: Váš laminátor podporuje laminování v laminovací kapse o tloušťce 
75 a 125 mikronů bez nutnosti přepnout režim.

6.5. Zelená pohotovostní kontrolka 4 se rozsvítí, jakmile laminovací stroj dosáhne své provozní 
teploty. Doba předehřívání se může lišit v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu.

Obecné tipy k laminování
Po laminování
1. Přepněte vypínač 1 do polohy „off“.
2. Vytáhněte elektrickou zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Nechejte stroj vychladnout.

Čištění válečků
1. Zapněte stroj.
2.  Přeložte list papíru A4 a vložte ho přehnutou stranou do podávacího otvoru pro laminovací kapsu 
5. Tento postup opakujte, dokud na papíru nebudete pozorovat žádné zbytky lepidla.

Čištění stroje
1. Vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, než začnete čistit stroj.
2. Nechejte stroj vychladnout.
3. Vždy čistěte stroj měkkým hadrem. Používejte neutrální čisticí prostředky, nikdy abraziva.

Jak laminovat
8.1. Pamatujte prosím! Vždy berte jen jednu laminovací kapsu, protože více kapes by se slepilo 

k sobě. Vložte dokument, který chcete zalaminovat, mezi dvě vrstvy laminovací kapsy. 
Dohlédněte na to, aby se rovně opíral o uzavřenou stranu.

8.2. Vložte laminovací kapsu uzavřeným koncem do podávacího otvoru pro laminovací kapsu 5 
na zadní straně stroje. Válečky automaticky vtáhnou laminovací kapsu dovnitř a postupně ji 
přenesou do výstupního otvoru 6 na přední straně stroje. Za vystupující dokument netahejte. 
Pokud dojde k jeho uvíznutí, nahlédněte do části věnované systému ABS

8.3. Nechejte laminovací kapsu trochu vychladnout a potom můžete dokument používat.
8.4. Pokud laminovací kapsa dostatečně nepřilnula k papíru, můžete proces zopakovat.

Studená laminace
Připomínám, že musíte použít laminovací kapsy určené speciálně pro studenou laminaci.
Některé materiály, jako například termopapír z faxu nebo snímky z Polaroidu a papíry, u kterých 
by mohlo působení tepla způsobit změny, se smí laminovat pouze zastudena. V takovém případě 
přepněte přepínač HOT/COLD 2 do polohy „COLD“.
Vložte dokument, který chcete laminovat, mezi dvěma fóliemi do podávacího otvoru 5.
Uvědomte si prosím: Po horké laminaci počkejte ještě 20–30 minut poté, co jste přepínač 
HOT/COLD 6 přepnuli do polohy <COLD>, aby jednotka mohla vychladnout, než spustíte studenou 
laminaci.
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Skladování
Nejlepší způsob skladování nepoužívaného stroje je v jeho původním obalu. Uschovávejte stroj na 
suchém místě, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Likvidace
Obal výrobku je recyklovatelný. Zlikvidujte ho s ohledem na ochranu životního prostředí.
Pokud je stroj neopravitelný, nesmíte ho vyhodit do domácího odpadu, ale musíte ho zlikvidovat 
v souladu se zákonnými požadavky. Je to v zájmu recyklace a ochrany životního prostředí. 
O možnostech likvidace se poraďte se zodpovědným oddělením místního orgánu nebo v místní 
zařízení na likvidaci odpadu. Před likvidací se ujistěte, že stroj je vyřazen z provozu. Odpojte stroj 
z elektrické zásuvky a odpojte z něj napájecí kabel.

Bezpečnostní pokyny a údržba
• Zařízení smí být zapojeno pouze do řádně nainstalované elektrické zásuvky 220-240 V a je 

vybaveno ochranným vodičem. Zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno 
dostupná, aby v případě nouze mohlo být zařízení rychle odpojeno ze sítě. Případný prodlužovací 
kabel musí také mít ochranný vodič a musí být snadno dostupný, aby mohl být v případě potřeby 
odpojen ze sítě.

• Do podávacího otvoru pro laminovací kapsu nikdy nevykládejte žádné jiné předměty než 
laminovací kapsy určené pro toto zařízení, zejména kovové předměty.

• Udržujte mimo dosah dětí.
• Chraňte zařízení před vlhkostí. Místo použití musí být také suché. Vlhké dokumenty by neměly být 

laminovány. V případě nouze vždy vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
• Zařízení je určeno pouze pro nekomerční použití.
• Zařízení vydává při laminování teplo. Silné sluneční záření nebo vnitřní vytápění může tuto situaci 

zhoršit a zařízení by se mohlo pokazit. I v tomto případě okamžitě vytáhněte zástrčku z elektrické 
zásuvky.

• Zařízení je vybaveno větracími otvory. Nesmíte je zakrývat žádnými předměty, jako například 
časopisy, oblečením atd.

• Po použití zařízení vypněte a pak vždy vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
• Zařízení se automaticky vypne, když se přehřeje.
• Laminaci provádějte pouze při pokojové teplotě (přibl. 10–25°C).
• Zařízení byste neměli nikdy zapojovat do elektřiny, pokud je kabel poškozen.
• Igelitové sáčky mohou představovat nebezpečí. Abyste předešli nebezpečí udušení, udržujte tento 

sáček mimo dosah dětí.
• Čistěte tento stroj pouze pomocí navlhčeného hadříku.

Význam výstražných symbolů

Upozornění! Prostudujte si 
pokyny!

Nelikvidujte 
s domácím odpadem!
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CE značka znamená, že tento výrobek odpovídá hlavním požadavkům normy 
2004/108/EC a 2006/95/EC Evropského parlamentu a Rady EU pro telekomunikace 
s ohledem na bezpečnost a zdraví uživatelů a soulad s elektromagnetickým rušením. 
Prohlášení o shodě bylo prokázáno. Tato prohlášení jsou uložena u výrobce.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. 
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. 
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete 
vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou 
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být 
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od 
svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte 
si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého 
prodejce.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění 
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Výrobce : Fast ČR, a.s., Černokostelecká 1621, CZ 251 01 Říčany

  2016,   06/2016



CZ   Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list. 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v  trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se 

poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro 

běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého 

byl výrobek zakoupen nebo v  níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez 

zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen 

poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá 

pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se 

záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím 

nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva 

reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:
 vady, na které byla poskytnuta sleva;

 opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;

 poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, 

platnými právními předpisy a  obecně známými a  obvyklými způsoby používání, v  důsledku použití výrobku 

k jinému účelu, než ke kterému je určen;

 poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;

 poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí 

vody);

 vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. 

mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);

 poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými 

provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);

 poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);

 případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);

 případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;

 případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje 

svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje 

v dokladech).

Gestor servisu v ČR: 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz. 


