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PRZED UŻYCIEM TEGO LAMINATORA NALEŻY STARANNIE PRZECZYTAĆ TĘ INSTRUKCJĘ.
INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI. 

Dostawa / Zawartość opakowania
Laminator, podpórka na folię

Wskazówki dotyczące środków ostrożności
Wszystkie wskazówki dotyczące środków ostrożności oraz inne ważne wskazówki oznaczone są 
kolorem szarym. Produkt wyposażony jest w elementy zabezpieczające. Mimo to należy uważnie 
przeczytać wskazówki dotyczące środków ostrożności oraz używać laminatora wyłącznie zgodnie 
z instrukcją, aby zapobiec przypadkowym zranieniom lub szkodom. Instrukcję należy zachować do 
późniejszego użytku. W przypadku przekazania sprzętu kolejnym użytkownikom należy dołączyć do 
niego niniejszą instrukcję obsługi.

Opis części urządzenia SLA 210
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1 Przełącznik ON/OFF
2 Przełącznik HOT/COLD
3 Sygnalizator zasilania, czerwony
4 Sygnalizator gotowości do pracy, zielony
5 Szczelina doprowadzająca folię
6 Szczelina wyjściowa
7 ABS (system zapobiegający blokowaniu)
8 Podpórka na folię
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Dane techniczne SLA 210
Czas nagrzewania:  75 i 125 mic 3–4 min.
Prędkość laminowania:  300 mm/min.
Temperatura laminowania:  ok. 115°C
Maksymalna szerokość folii:  A4
Grubość folii:  75–125 mic (folia do laminowania 
 na zimno 200 mic)
Waga:  0,83 kg
Wymiary (S x G x W):  330 mm x 190 mm x 57 mm
Napięcie sieciowe:  220–240 V AC / 50 Hz
Pobór mocy w ciągu1 minuty/w czasie pracy:  600 W / 60 W

Części urządzenia

7 

5

2

8

4

3

6

1

ABS – system zapobiegający blokowaniu
Laminator wyposażony jest w system zapobiegający blokowaniu. Jeżeli folia nie zostanie prawidłowo 
wsunięta do urządzenia lub zablokuje się w nim, należy obrócić przełącznik ABS 7 w lewo. Dzięki 
temu można łatwo wyjąć folię laminującą wraz z laminowanym dokumentem z urządzenia, a następnie 
ponownie wsunąć dokument w nowej folii w szczelinę doprowadzającą folię 5.

Ogólne wskazówki dotyczące laminatora
Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.

   Uwaga: Podczas użytkowania z urządzenia może wydzielać się lekki zapach. 
Należy zapewnić odpowiednie przewietrzenie pomieszczenia, np. otwierając okna.

Urządzenie laminujące nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
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Przygotowanie laminowania
6.1   Ustawiając urządzenie należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca, aby móc wsunąć folię (nie 

ustawiać urządzenia bezpośrednio przy ścianie lub innych przedmiotach).
6.2.  Wyjąć z pudełka oddzielnie zapakowaną podpórkę na folię 8, a następnie umieścić ją 

w odpowiednich otworach znajdujących się z tyłu urządzenia.
6.3.  Kabel sieciowy podłączyć do gniazda sieciowego z uziemieniem (230V = domowego gniazdka).
6.4.  Włączyć urządzenie przy pomocy włącznika ON/OFF 1 (pozycja <ON>), wskaźnik POWER 3 

świeci na czerwono.
6.5.  Teraz należy wybrać sposób laminowania (na gorąco lub na zimno), ustawiając przełącznik HOT/

COLD 2 w żądanym położeniu.
 Uwaga: Bez zmiany trybu laminator laminuje folie 75 mic i 125 mic.
6.6.  Lampka stanu gotowości do pracy 5 zapala się w momencie, gdy urządzenie osiągnie 

odpowiednią temperaturę. Czas nagrzewania jest zależny od temperatury i wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu.

Ogólne wskazówki dotyczące laminowania
Kończenie laminowania
1.  Przestawić przełącznik ON/OFF 1 w pozycję <OFF>.
2.  Odłączyć kabel sieciowy od gniazda sieciowego.
3.  Zaczekać, aż urządzenie ostygnie.
Czyszczenie wałków
1.  Włączyć urządzenie.
2.   Złożyć kartkę papieru formatu A4 na pół i wsunąć ją złożonym grzbietem do przodu w szczelinę 

doprowadzającą 5. Powtarzać proces do momentu, gdy wsuwana kartka papieru będzie 
pozbawiona resztek kleju.

Czyszczenie urządzenia z zewnątrz
1.   Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć kabel sieciowy od gniazda 

sieciowego.
2.  Zaczekać, aż urządzenie ostygnie.
3.   Urządzenie należy zawsze czyścić miękką ściereczką. Stosować wyłącznie środki czyszczące 

o odczynie obojętnym, nigdy nie używać środków o działaniu szorującym.

Laminowanie
8.1  Uwaga! Do laminowania używać zawsze pojedynczych folii, folie są mocno sklejane. Umieścić 

dokument przeznaczony do laminowania między dwiema warstwami folii do laminowania. Należy 
zwrócić uwagę na to, aby dokument dobrze przylegał do grzbietu złożonej folii.

8.2.  Wsunąć folię od tyłu, ze złożonym grzbietem skierowanym do przodu, w szczelinę 
doprowadzającą 5 znajdującą się z tyłu urządzenia. Wałki wciągają folię automatycznie 
i przenoszą ją do szczeliny wyjściowej 6 znajdującej się na przedniej stronie urządzenia. 
Laminatu nie wolno wyciągać z urządzenia na siłę. W przypadku zablokowania papieru, patrz 
strona 4, Rozdział ABS.

8.3.  Zaczekać przez chwilę na ostygnięcie folii, gotowe!
8.4.  Jeżeli folia nie jest dobrze sklejona z papierem, należy powtórzyć proces.

Laminowanie na zimno
Uwaga: do laminowania na zimno należy używać jedynie folii specjalnie do tego przeznaczonych. 
Dokumenty o specjalnie uzdatnianej powierzchni takie jak np. papier termiczny do faksu lub zdjęcia 
polaroidowe, ale również papier, którego powierzchnia mogłaby ulec zniekształceniom podczas 
laminowania pod wpływem gorąca, należy laminować wyłącznie na zimno. W tym celu należy ustawić 
przełącznik temperatury w pozycję <COLD> 2. Wsunąć folie wraz z dokumentem do laminowania 
w szczelinę doprowadzającą 5.
Pamiętaj: Po laminowaniu na gorąco i zmianie trybu przełącznikiem 2 na COLD należy zaczekać ok. 
20–30 minut na dostateczne ostygnięcie urządzenia.
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Przechowywanie
Zaleca się przechowywanie nieużywanego urządzenia w oryginalnym opakowaniu po jego dokładnym 
wyczyszczeniu. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja
Opakowanie składa się z materiałów zdatnych do recyklingu. Należy je usuwać w sposób zgodny 
z zasadami ochrony środowiska. Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z normalnymi 
śmieciami domowymi. Urządzenie należy oddać we właściwym punkcie utylizacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Surowce, z których wykonano urządzenie, zostaną dzięki temu 
zutylizowane, co przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń środowiska. Informacje na temat 
możliwości utylizacji można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy. Przed utylizacją urządzenie należy 
doprowadzić do stanu uniemożliwiającego jego użycie. W tym celu odłączyć urządzenie od sieci 
i usunąć kabel sieciowy z urządzenia.

Środki ostrożności i pielęgnacja
• Urządzenie podłączać jedynie do prawidłowo zamontowanego gniazda sieciowego z uziemieniem 

o napięciu 230V. Gniazdo musi znajdować się w pobliżu urządzenia oraz być łatwo dostępne, 
aby w razie konieczności możliwe było wyciągnięcie kabla sieciowego. Gniazdo łączące lub 
przedłużacz również muszą być wyposażone w uziemienie oraz być łatwo dostępne, aby w razie 
potrzeby umożliwić wyciągnięcie kabla sieciowego.

• Nigdy nie wkładać w szczelinę doprowadzającą folię żadnych innych przedmiotów poza foliami do 
laminowania przeznaczonymi dla tego urządzenia, a zwłaszcza żadnych przedmiotów metalowych.

• Dzieci mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
• Chronić urządzenie przed wilgocią. Również miejsce, w którym urządzenie stoi, musi być suche. 

Nie wolno laminować wilgotnych dokumentów. W razie awarii natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda 
sieciowego.

• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego.
• Podczas laminowania urządzenie wydziela ciepło. Silne nasłonecznienie lub działanie ogrzewania 

mogą zwiększyć nagrzanie urządzenia, co może doprowadzić do jego uszkodzenia. Również 
w tym przypadku natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

• Urządzenie posiada szczeliny wentylacyjne. Nie wolno ich zakrywać innymi przedmiotami, takimi 
jak czasopisma, koce itp.

• Po użyciu urządzenie należy wyłączyć, a następnie odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego.
• W przypadku przegrzania urządzenie wyłącza się automatycznie.
• Laminować wyłącznie w temperaturze pokojowej (ok. 10–35°C).
• W razie uszkodzenia kabla sieciowego urządzenia w żadnym wypadku nie wolno podłączać do 

sieci.
• Torebki foliowe mogą stwarzać zagrożenie. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, torebki 

należy przechowywać z dala od niemowląt i małych dzieci.
• Urządzenie czyścić wyłacznie wilgotną ściereczką.

Objaśnienia symboli ostrzegawczych

Uwaga!! Przeczytać 
instrukcję!

Nie należy wyrzucać razem 
z innymi odpadami!
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Znak CE oznacza, że ten produkt odpowiada głównym wymogom norm 2004/108/
EC i 2006/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczących telekomunikacji 
z uwzględnieniem bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników oraz zgodności 
elektromagnetycznej. Oświadczenie o zgodności zostało przedstawione. 
Oświadczenia te są przechowywane u producenta.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania 
odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych 
wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem 
komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów 
należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii 
Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju 
wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa 
likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże 
w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co 
może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą 
Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej 
utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie 
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, 
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji 
od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez 
uprzedzenia.

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

  2016,   06/2016



PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona 

tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa 

domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać 

w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić 

usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik 

jest zobowiązany do przedstawienia i  udokumentowania usterki. Tylko kompletne i  czyste produkty (zgodnie ze 

standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt 

serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas 

pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy 

stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest 

zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, 

certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;

 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;

 produkt został uszkodzony z  powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem;

 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;

 produkt został uszkodzony z  powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o  charakterze sił wyższych 

(powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);

 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;

 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);

 produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, 

baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);

 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;

 użytkownik nie jest w  stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;

 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty 

zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie 

internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 


