
 

 

 

SLA 310 

 

Laminator A3 

MANUAL DE UTILIZARE 

 

 

 

 

 



ÎNAINTE DE OPERAREA ACESTEI UNITĂŢI, VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI TOATE 
INSTRUCŢIUNILE 

 
Componente furnizate / conţinutul pachetului 
Laminator 
 

Despre notele de siguranţă 
 
Toate notele de siguranţă şi celelalte informaţii importante sunt pe fundal gri. 
Aparatul este echipat cu sisteme de siguranţă. 
Cu toate acestea, citiţi întotdeauna cu atenţie instrucţiunile de siguranţă şi utilizaţi doar 
aparatul în maniera descrisă în acest manual, pentru a evita accidentele care pot cauza 
daune sau rănire. 
Păstraţi manualul în condiţii de siguranţă, în aşa fel încât să fie disponibil pentru 
consultare ulterioară. 
Dacă aparatul este predat altui utilizator, vă rugăm să îi transmiteţi de-asemenea şi 
manualul. 
 

Descrierea componentelor maşinii 

 
1- buton pornit/oprit 
2- buton CALD/RECE 
3- indicator luminous pornire, roşu 
4- indicator repaos (standby), verde 
5- gură de intrare folie 
6- gură de ieşire folie 
7- comutator ABS (sistem anti-blocaj) 
 
 
 



Specificaţii SLA 310 

 
Timp de preîncălzire 75 mic. / 125 micron aprox. 4–5 min. 
Viteză de operare 300 mm/min. 
Temperatură de laminare aprox. 125 °C 
Lăţime maximă foaie DIN A3 
Grosime folie de laminat 75–125 mic (200 mic laminare la rece fi 

lm) 
Greutate 1.5 kg 
Dimensiuni (L x l x A) 475 mm × 164 mm × 68 mm 
Tensiune de intrare AC 220–240 V / 50 Hz 
Consum de putere în primul minut / în 
timpul funcţionării 

800 Watt / 80 Watt 

 
 

Schemă de aplicare 

 
 
 



Sistemul anti-blocaj ABS 
Laminatorul dvs. este echipat cu un Sistem de Anti-Blocaj. Dacă folia nu a fost 
introdusă dreaptă sau este blocată în aparat, acţionaţi butonul ABS spre stânga. Puteţi 
apoi scoate folia de laminat şi conţinutul său afară din aparat şi reintroduce documentul 
într-o folie nouă prin gura de intrare a aparatului laminator. 
 

Instrucţiuni generale pentru laminator 
Vă rugăm citiţi manualul de utilizare înainte de folosirea aparatului. 
 
Vă rugăm reţineţi: când utilizaţi aparatul, este posibil să simţiţi un miros specific. Vă 
rugăm să vă asiguraţi că există suficientă ventilaţie în încăpere, de ex. prin deschiderea 
ferestrelor. 
 
Laminatorul nu reprezintă o jucărie. Păstraţi-l ferit de copii! 
 

Pregătirea de utilizare 
 
6.1. Poziţionaţi aparatul în aşa fel încât să existe suficient spaţiu pentru introducerea 
foliilor de laminat (cu alte cuvinte, nu poziţionaţi la perete sau în faţa altor obiecte). 
6.2. Introduceţi ştecherul cablului de alimentare într-o priză electric (220-240 V = sursă 
de alimentare domestică). 
6.3. Porniţi aparatul utilizând butonul de pornire/oprire. Becul roşu ce indică pornirea 
laminatorului se va aprinde. 
6.4. Selectaţi fie laminare la cald, fie laminare la rece prin fixarea întrerupătorului 
CALD/RECE în poziţia dorită.  
Notă: Laminatorul dvs. suportă laminarea foliilor de 75 mic şi 125 moc fără selectarea 
modului. 
6.5. Indicatorul verde de standby se aparinte de îndată ce aparatul a atins temperatura 
corectă. Timpul de preîncălzire poate varia în funcţie de temperature ambientală şi 
umiditatea aerului. 
 

Recomandări generale privind laminarea 
 
După laminare 

1. Setaţi butonul de pornire/oprire (ON/OFF) pe poziţia “off”. 
2. Deconectaţi ştecherul cablului de alimentare de la priza electric. 
3. Lăsaţi aparatul să se răcească. 

 
Curăţarea rolelor 

1. Opriţi aparatul. 
2. Îndoiţi o foaie de hârtie A3 şi introduceţi-o, mai întâi marginea îndoită, prin gura 

de intrare a aparatului. Repetaţi această procedură până când nu se mai observă 
pe hârtie depuneri de adeziv. 

 
 
 



Curăţarea aparatului 
1. Deconectaţi întotdeauna ştecherul de la priza electrică înainte de curăţarea 

aparatului. 
2. Lăsaţi aparatul să se răcească. 
3. Curăţaţi întotdeauna aparatul cu o bucată de material moale. Utilizaţi agenţi de 

curăţare neutri, niciodată abrazivi. 
 

Modul de laminare 
 
8.1. Vă rugăm reţineţi! Luaţi doar o singură folie pentru laminare, deoarece foliile se 
lipesc unele de altele. Aşezaţi documentul pe care doriţi să îl plastificaţi între cele două 
laturi ale foliei de laminat. Asiguraţi-vă că se aşează bine faţă de marginea lipită a foliei. 
8.2. Introduceţi marginea lipită a foliei în aparat prin gura de intrare a acestuia din 
spatele aparatului. Rolele vor trage automat folia şi o vor transporta către gura de ieşire 
a laminatorului din partea frontal. Nu utilizaţi forţa pentru a trage folia. În cazul blocării 
acesteia, consultaţi secţiunea ABS. 
8.3. Lăsaţi folia să se răcească pentru o clipă, apoi este pregătită de preluare. 
8.4. Dacă folia de laminare nu a aderat adecvat la hârtie, repetaţi procesul. 
 

Laminarea la rece 
Vă rugăm să reţineţi că doar foliile destinate special laminării la rece pot fi utilizate. 
Exemplarele originale cu suprafaţă tratată, precum hârtia termică de fax sau fotografiile 
Polaroid, şi hârtiile cu suprafaţă care poate fi afectată de căldură, trebuie laminate doar 
utilizând laminarea la rece. În aceste cazuri, setaţi comutatorul CALD/RECE pe poziţia 
“COLD” (RECE). 
Treceţi folia de laminat, cu elementul de laminat între aceasta, prin slotul de intrare. 
Vă rugăm reţineţi: După laminarea la cald, aşteptaţi 20-30 minute după fixarea 
întrerupătorului CALD/RECE pe poziţia RECE pentru a permite unităţii să se răcească, 
înainte de pornirea laminării la rece. 
 

Depozitarea 
Modul cel mai bun de depozitare a aparatului când nu este în uz este în ambalajul 
original. Păstraţi maşina într-o locaţie uscată departe de surse de căldură. 
 

Scoaterea din uz 
Ambalajul produsului este reciclabil. Reciclaţi ambalajul pentru a proteja mediul 
înconjurător. La sfârşitul duratei sale de viaţă, aparatul nu trebuie aruncat împreună cu 
gunoiul casnic menajer, ci scos din uz în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare. Aceasta este în interesul reciclării şi protejării mediului înconjurător. Solicitaţi 
informaţii privind metodele adecvate de scoatere din uz de la autorităţile dvs. locale sau 
centrul local de reciclare a deşeurilor. Înainte de scoaterea din uz, asiguraţi-vă că faceţi 
inutilizabil aparatul. Deconectaţi aparatul de la prize electric şi îndepărtaţi-i cablul de 
alimentare. 
 
 
 



Recomandări de siguranţă şi măsuri de întreţinere 
 
● Dispozitivul trebuie conectat doar la o sursă electrică instalată adecvat de 220-240 V 
şi care deţine de un conductor de protecţie. Acesta trebuie să fie apropiat de 
echipament şi uşor accesibilă, în aşa fel încât să fie detaşată uşor de la reţea dacă este 
necesar. Orice adaptor sau prelungitor folosite trebuie să deţină de-asemenea 
conductor de protecţie şi să fie uşor accesibile pentru a fi deconectate de la reţeaua 
electric în caz de necesitate. 
● Nu introduceţi niciun obiect altul decât foliile de laminat care sunt destinate acestui tip 
de laminator, în niciun caz nu introduceţi obiecte metalice prin gura de intrare a 
laminatorului. 
● Păstraţi aparatul ferit de copii. 
● Protejaţi dispozitivul de umezeală. Locaţia de utilizare trebuie să fie de-asemenea 
uscată. Documentele umede nu trebuie să fie laminate. În caz de urgenţă, deconectaţi 
întotdeauna ştecherul de la priză. 
● Dispozitivul este proiectat doar pentru utilizare în sectorul privat. 
● Dispozitivul generează căldură când funcţionează. Căldura puternică a soarelui sau 
interioară poate accentua această situaţie şi cauza defectarea dispozitivului. În 
asemenea situaţie trebuie să deconectaţi imediat ştecherul cablului de alimentare de la 
priza electrică. 
● Dispozitivul prezintă fante de ventilaţie. Acestea nu trebuie acoperite cu obiecte 
străine, precum reviste, haine, etc. 
● După utilizare, opriţi dispozitivul, şi apoi deconectaţi ştecherul de la priza electric. 
● Dispozitivul se opreşte automat dacă se supraîncălzeşte. 
● Laminaţi doar la temperatura camerei (aprox. 10-25 °C). 

● Dispozitivul nu trebuie niciodată conectat dacă cablul său de alimentare este 

deteriorat. 

● Foliile din plastic pot prezenta pericol. Pentru a evita pericolul de sufocare, păstraţi 

foliile departe de bebeluşi şi copii. 

● Vă rugăm curăţaţi această maşină doar cu o bucată de material umedă. 

 

Semnificaţia simbolurilor de avertizare 

Atenţie!  

 

 Citiţi instrucţiunile!   

 



 Nu aruncaţi împreună cu gunoiul casnic menajer! 

 

 

Marcajul CE indică faptul că produsul corespunde cerinţelor principale ale normei 

2004/108/CE şi 2006/95/CE ale Parlamentului European şi Consiliului UE pentru 

telecomunicaţii, legate de siguranţa şi sănătatea utilizatorului şi este conform cu 

reglementările în domeniul interferenţei electromagnetice. Declaraţia de conformitate a 

fost demonstrată. Această declaraţie este păstrată la dosar la sediul producătorului. 

 
 
 
INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII PRIVIND SCOATEREA DIN UZ A MATERIALELOR 
AMBALAJELOR FOLOSITE 
 
Scoateţi din uz materialele folosite la ambalaj prin intermediul unui centru public de 
procesare a deşeurilor. 
 
SCOATEREA DIN UZ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 
 

 
Semnificaţia acestui simbol de pe produs, accesoriile sale sau ambalaj indică faptul că 
produsul nu poate fi tratat ca deşeu casnic menajer. Vă rugăm scoateţi din uz acest 
produs prin centrul de colectare local, autorizat în reciclarea deşeurilor provenite de la 
echipamentele electrice şi electronice. Alternativ, în anumite state din Uniunea 
Europeană sau alte state Europene, puteţi returna produsul dvs. la distribuitorul local 
când achiziţionaţi un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs 
va ajuta la protejarea resurselor naturale valoroase şi la prevenirea impactului negativ 
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane, care pot fi cauzate de scoaterea din uz 
neadecvată a deşeurilor. Vă rugăm solicitaţi autorităţilor dvs. locale sau celui mai 
apropiat centru de colectare a deşeurilor detalii suplimentare. Scoaterea din uz 
inadecvată a acestui tip de deşeuri poate face obiectul incidenţei reglementărilor 
naţionale în vigoare. 
 
 



Pentru companiile din Uniunea Europeană 
Dacă doriţi să scoateţi din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiiile 
necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs. 
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre 
metoda corectă de scoatere din uz de la autorităţile locale guvernamentale sau de la 
distribuitorul dvs. local. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm cu această ocazie dreptul de a face astfel de modificări. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Condiţii de garanţie 
Cardul de garanţie nu reprezintă parte din ambalajul dispozitivului. 

 
Produsul este garantat pentru o perioadă de 24 luni de la data achiziţiei de către 
cumpărătorul final. Garanţia este limitată la următoarele condiţii. Garanţia priveşte doar 
bunurile clientului utilizate în scopuri casnice. Cererea de service poate fi depusă fie la 
magazinul distribuitorului de unde a fost cumpărat produsul, fie la centrele de service 
autorizate menţionate mai jos. Utilizatorul final este obligat să emită cererea de service 
imediat ce au apărut defectele, însă obligatoriu până la finalul perioadei de garanţie. 
Utilizatorul final este obligat să coopereze în constatarea defectelor pretinse. Va fi 
acceptat doar un produs complet şi curat (conform standardelor igienice). În cazul unei 
pretenţii de garanţie eligibile, perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada de la 
data depunerii cererii şi până la data preluării produsului de către utilizatorul final, sau 
până la data la care utilizatorul final este obligat să îl preia. Pentru a beneficia de 
service în temeiul prezentei garanţii, utilizatorul final este obligat să însoţească cererea 
de următoarele documente complete: chitanţă, certificat de garanţie, certificat de 
instalare. 
Prezenta garanţie este nulă în următoarele cazuri: 
■ Defecte care au existat la momentul vânzării şi de care s-a ştiut. 
■ Uzură sau deteriorare cauzate de utilizarea obişnuită. 
■ Produsul a fost deteriorat de instalarea neprofesională sau greşită, utilizat în 
neconcordanţă cu manualul aplicabil, utilizat în neconcordanţă cu legislaţia adoptată şi 
procesele obişnuite de utilizare, sau utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost 
prevăzut. 
■ Produsul a fost deteriorat în urma întreţinerii neadecvate sau insuficiente. 
■ Produsul a fost afectat de murdărie, situaţii de forţă majoră (dezastre naturale, 
incendii, şi inundaţii). 
■ Defecte de funcţionalitate cauzate de puterea slabă a semnalului, interferenţei 
electromagnetice, etc. 
■ Produsul a fost deteriorat mecanic (de ex. buton rupt, cădere) 
■ Deteriorare cauzată de utilizarea de materiale neadecvate, consumabile, baterii sau 
alte condiţii de lucru impropri (de ex. temperaturi ridicate, umiditate ridicată, cutremur, 
etc.) 
■ Reparaţiile, modificările sau alte acţiuni efectuate de personal neautorizat. 
■ Utilizatorul final nu a făcut dovada dreptului de garanţie (data şi locul de achiziţie). 
■ Datele de pe documentele prezentate diferă faţă de datele de pe produse. 
■ Cazuri când produsul pretins a fi în garanţie nu poate fi identificat conform 
documentelor prezentate (de ex. seria numerică sau timbrul de garanţie au fost 
deteriorate). 
 
Centre de service autorizate 
Vizitaţi www.sencor.eu pentru informaţii detaliate privind centrele de service autorizate. 

http://www.sencor.eu/

