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Περιγραφή των μερών της μηχανής
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1	 Έξοδος	ζελατινών	πλαστικοποίησης
2	 Ενδεικτική	λυχνία	"Ετοιμότητα"
3	 Διακόπτης	ενεργοποίησης/	απενεργοποίησης	(ON/OFF)
4	 Είσοδος	ζελατίνας

Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτόν τον πλαστικοποιητή της εταιρείας μας. Στόχος μας είναι να 
παρέχουμε μηχανές ποιότητας που παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Πριν χρησιμοποιήσετε 
τον πλαστικοποιητή – παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης, και να τις φυλάξετε για 
μελλοντική αναφορά.

Κατά	τη	χρήση	ηλεκτρικών	συσκευών	πρέπει	να	τηρείτε	ορισμένα	βασικά	μέτρα	προφύλαξης	για	
μείωση	του	κινδύνου	τραυματισμού	ή	ηλεκτροπληξίας.	Στα	μέτρα	αυτά	περιλαμβάνονται	και	τα	εξής:
1. Πάντα	αποσυνδέετε	τη	συσκευή	από	την	πρίζα	όταν	δεν	την	χρησιμοποιείτε.
2. Ο	πλαστικοποιητής	αποκτά	πολύ	υψηλή	θερμοκρασία	κατά	τη	χρήση	του,	και	πρέπει	να

προσέχετε	κατά	τον	χειρισμό	του.
3. Λαμβάνετε	μέτρα	προστασίας	από	ηλεκτρικούς	κινδύνους.	Μη	βυθίζετε	το	καλώδιο	ρεύματος,	το

φις	ή	τη	συσκευή	σε	νερό	ή	σε	άλλα	υγρά,	και	μην	τη	χρησιμοποιείτε	κοντά	σε	νερό.
4. Μην	εισάγετε	στη	συσκευή	κανενός	είδους	μεταλλικά	αντικείμενα	ή	άλλα	ξένα	αντικείμενα	όπως

κοσμήματα,	μαλλιά,	δάκτυλα	ή	μέρη	ρούχων.
5. Αφαιρείτε	τους	συνδετήρες	και	τους	συρραπτήρες	πριν	την	πλαστικοποίηση.
6. Μη	χρησιμοποιείτε	τη	συσκευή	αν	έχει	υποστεί	ζημιά	το	φις	ή	το	καλώδιο	ρεύματος	ή	μετά	από

δυσλειτουργία	ή	οποιαδήποτε	ζημιά	της	συσκευής.
7. Αν	το	καλώδιο	ρεύματος	έχει	υποστεί	ζημιά,	πρέπει	να	αντικατασταθεί	από	εξειδικευμένο	τεχνικό,

για	την	αποφυγή	κινδύνου.
8. Η	συσκευή	θα	πρέπει	να	εγκατασταθεί	κοντά	σε	πρίζα	και	η	πρίζα	θα	πρέπει	να	είναι	εύκολα

προσβάσιμη.
9. Πλαστικοποιείτε	μόνο	χαρτί	ή	χαρτόνι.	Μην	πλαστικοποιείτε	ασυνήθιστα	αντικείμενα.
10. Μη	χρησιμοποιείτε	σπρέι	απομάκρυνσης	σκόνης	ή	καθαρισμού.
11. Μην	ψεκάζετε	οτιδήποτε	μέσα	στη	συσκευή	και	μην	τη	λιπαίνετε.

Εγκατάσταση
1. Χρησιμοποιείτε	τη	μηχανή	πάνω	σε	μια	επίπεδη	και	σταθερή	επιφάνεια.
2. Βεβαιωθείτε	ότι	υπάρχει	επαρκής	ελεύθερος	χώρος	στο	πίσω	μέρος	της	μηχανής,	ώστε	να	μπορεί

να	βγει	το	πλαστικοποιημένο	φύλλο.
3. Ο	SLA	302	λειτουργεί	με	ζελατίνες	πλαστικοποίησης	πάχους	150	(2×75)	μικρομέτρων	-	250

(2×125)	μικρομέτρων	(μεγέθους	A8	έως	A3).
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Χειρισμός του πλαστικοποιητή
Ο	χειρισμός	του	SLA	302	γίνεται	από	διακόπτη	τύπου	ρόκερ,	στην	πίσω	πλευρά	της	συσκευής.
1. Συνδέστε	το	καλώδιο	της	μηχανής	σε	μια	κατάλληλη	οικιακή	πρίζα	ρεύματος.
2. Ενεργοποιήστε	τη	μηχανή	χρησιμοποιώντας	τον	διακόπτη	ON/OFF	Επιλέξτε	μια	θερμοκρασία

πλαστικοποίησης	–	για	75	μικρόμετρα	ή	125	μικρόμετρα.	Μετά	τη	ρύθμιση	του	διακόπτη	στην
κατάλληλη	θέση,	η	συσκευή	θα	αρχίσει	να	θερμαίνεται,	προσαρμόζοντας	τη	θερμοκρασία	στις
ρυθμίσεις,	ανάλογα	με	τις	ζελατίνες	πλαστικοποίησης.

3. Περιμένετε	2-4	λεπτά	και	το	χρώμα	της	ενδεικτικής	λυχνίας	"Ετοιμότητα"	θα	αλλάξει	από	σκούρο
μαύρο	σε	κόκκινο,	μόλις	ο	πλαστικοποιητής	επιτύχει	την	κατάλληλη	θερμοκρασία	για	την
πλαστικοποίηση.

4. Προετοιμάστε	τη	ζελατίνα	πλαστικοποίησης	για	εισαγωγή	στη	μηχανή. Δείτε παρακάτω τον
τρόπο τοποθέτησης μιας ζελατίνας πλαστικοποίησης Μη	χρησιμοποιείτε	ζελατίνες	με	πάχος
μεγαλύτερο	από	2×125	μικρόμετρα.

5. Όταν	η	μηχανή	επιτύχει	τη	θερμοκρασία	λειτουργίας,	μπορείτε	να	εισάγετε	τη	ζελατίνα	(πρώτα
το	κλειστό	άκρο)	στη	μηχανή,	προσέχοντας	να	είναι	ευθυγραμμισμένη,	έως	ότου	την	πιάσουν	οι
κύλινδροι.	Σε	καμία	περίπτωση	μην	εισάγετε	στη	μηχανή	τη	ζελατίνα	με	πρώτο	το	ανοικτό	άκρο.
Η	συσκευή	μπορεί	να	υποστεί	ζημιά	και	να	έχετε	υπόψη	σας	ότι	σε	περιπτώσεις	ακατάλληλης
χρήσης	δεν	πληρούνται	οι	προϋποθέσεις	εγγύησης

6. Η	ζελατίνα	θα	περάσει	μέσα	από	τη	μηχανή	και	θα	εξέλθει	από	το	πίσω	μέρος.
7. Γυρίστε	τον	διακόπτη	του	πλαστικοποιητή	στη	θέση	OFF μετά	τη	χρήση.
8. Αποσυνδέστε	το	φις	από	την	παροχή	ρεύματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Μην	αγγίζετε	την	πάνω	πλευρά	της	μηχανής	κατά	τη	χρήση,	επειδή	αποκτά	πολύ	υψηλή	
θερμοκρασία.	Ο	κύκλος	λειτουργίας	αυτής	της	μηχανής	είναι	30	λεπτά	ενεργοποιημένη	και	
30	λεπτά	απενεργοποιημένη.
Ποτέ	μην	τοποθετείτε	αντικείμενα	πάνω	στη	μηχανή.

Ικανότητα πλαστικοποίησης
Ο	SLA	302	είναι	προσωπικός	πλαστικοποιητής	σχεδιασμένος	για	πλαστικοποίηση	εν	θερμώ.	Το	
ελάχιστο	πάχος	πλαστικοποίησης	είναι	150	(2×75)	μικρόμετρα	και	το	μέγιστο	πάχος	είναι	250	(2×125)	
μικρόμετρα.

Τρόπος τοποθέτησης μιας ζελατίνας πλαστικοποίησης
Η	ζελατίνα	πλαστικοποίησης	είναι	κλειστή	στη	μία	της	πλευρά.	Ανοίξτε	τη	ζελατίνα	και	τοποθετήστε	
το	χαρτί	που	θέλετε	να	πλαστικοποιήσετε	κεντρικά	μέσα	στη	ζελατίνα	και	όσο	το	δυνατόν	πιο	κοντά	
στην	κλειστή	πλευρά.	Βεβαιωθείτε	ότι	το	περιθώριο	είναι	μοιρασμένο	ομοιόμορφα	γύρω	από	το	χαρτί	
(π.χ.:	ένα	χαρτί	A4	θα	πρέπει	να	έχει	περιθώριο	3	mm).	Εισάγετε	την	κλειστή	πλευρά	(όχι	τις	ανοικτές	
πλευρές)	στην	υποδοχή	εισόδου,	για	να	ξεκινήσει	η	διαδικασία	πλαστικοποίησης.

Εγγύηση & σέρβις
Ποτέ	μην	πραγματοποιείτε	μόνοι	σας	το	σέρβις	της	συσκευής.	Η	συσκευή	είναι	εγγυημένη	για	24	μήνες	
από	την	ημερομηνία	αγοράς,	υπό	τον	όρο	της	κανονικής	χρήσης.	Αν	ο	πλαστικοποιητής	καλύπτεται	
από	την	εγγύηση,	επιστρέψτε	τη	στο	σημείο	αγοράς,	για	αντικατάσταση	ή	επισκευή.
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Προδιαγραφές
Πλάτος	εισόδου 330 mm

Ζελατίνες	πλαστικοποίησης	 150-250	(2x75	-	2x125)	μικρόμετρα

Χρόνος	προθέρμανσης 2-4	λεπτά

Ταχύτητα	πλαστικοποίησης Περ.	300	mm/λεπτό

Τροφοδοσία 230 V/50 Hz, 160 W

Διαστάσεις 430x110x66 mm

Βάρος 1,2 kg
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε	τα	υλικά	συσκευασίας	σε	δημόσιο	χώρο	απορριμμάτων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Το	σύμβολο	που	υπάρχει	στο	προϊόν,	στο	αξεσουάρ	του	ή	στη	συσκευασία	υποδηλώνει	ότι	
αυτό	το	προϊόν	δεν	πρέπει	να	απορριφθεί	μαζί	με	τα	οικιακά	απορρίμματα.	Παρακαλούμε,	
στο	 τέλος	 της	ζωής	 του	προϊόντος,	να	 το	απορρίψετε	σε	κατάλληλο	σημείο	συλλογής	για	
την	 ανακύκλωση	 αποβλήτων	 ηλεκτρικού	 και	 ηλεκτρονικού	 εξοπλισμού.	 Εναλλακτικά,	 σε	
ορισμένες	 χώρες	 της	 Ευρωπαϊκής	Ένωσης	 ή	 σε	 άλλες	 Ευρωπαϊκές	 χώρες,	 μπορείτε	 να	
επιστρέφετε	τα	προϊόντα	σας	στο	τοπικό	σας	κατάστημα	όταν	αγοράζετε	ένα	ισοδύναμο	νέο	
προϊόν.	Η	σωστή	απόρριψη	του	προϊόντος	αυτού	θα	βοηθήσει	στην	εξοικονόμηση	φυσικών	
πόρων	και	στην	αποτροπή	ενδεχόμενων	αρνητικών	επιπτώσεων	στο	περιβάλλον	και	στην	
ανθρώπινη	 υγεία	 που	 θα	 προέκυπταν	 από	 την	 ακατάλληλη	 διάθεση	 των	 αποβλήτων.	
Για	 περισσότερες	 λεπτομέρειες,	 ρωτήστε	 τις	 τοπικές	 σας	 αρχές	 σχετικά	 με	 τη	 θέση	 του	
πλησιέστερου	κέντρου	συλλογής	αποβλήτων.	Η	ακατάλληλη	διάθεση	αυτού	του	τύπου	των	
αποβλήτων	μπορεί	να	εμπίπτει	στις	εθνικές	διατάξεις	και	να	επισύρει	ποινή	προστίμου.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αν	θέλετε	 να	 απορρίψετε	 μια	 ηλεκτρική	 ή	 ηλεκτρονική	συσκευή,	 ζητήστε	 τις	 απαραίτητες	
πληροφορίες	από	το	συνεργαζόμενο	πωλητή	ή	προμηθευτή.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν	θέλετε	να	απορρίψετε	αυτό	το	προϊόν,	ζητήστε	τις	απαραίτητες	πληροφορίες	σχετικά	με	
τη	σωστή	μέθοδο	απόρριψης	από	τις	τοπικές	κυβερνητικές	υπηρεσίες	ή	από	το	κατάστημα	
με	το	οποίο	συνεργάζεστε.
Το	προϊόν	πληροί	τις	απαιτήσεις	της	ΕΕ.

Ενδέχεται	να	υπάρξουν	αλλαγές	στο	κείμενο,	στο	σχεδιασμό	και	στις	τεχνικές	προδιαγραφές	χωρίς	
προηγούμενη	ειδοποίηση,	και	επιφυλασσόμαστε	του	δικαιώματός	μας	στην	πραγματοποίηση	αυτών	
των	αλλαγών.
Κατασκευαστής:	Fast	ČR,	a.s.,	U Sanitasu	1621,	CZ	251	01	Říčany

 2020,  03/2020
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GR   Όροι εγγύησης

Η κάρτα εγγύησης δεν αποτελεί μέρος της συσκευασίας της συσκευής. 

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία πώλησης στον τελικό 
χρήστη. Η εγγύηση περιλαμβάνει τους εξής όρους. Η εγγύηση αναφέρεται μόνο στα καταναλωτικά προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται για τη συνηθισμένη οικιακή χρήση. Το αίτημα για επισκευή μπορεί να υποβληθεί είτε στο 
κατάστημα αγοράς του προϊόντος είτε στα εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα που αναφέρονται παρακάτω. Ο 
τελικός χρήστης υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα αμέσως μόλις εμφανιστούν τα ελαττώματα, αλλά μόνο μέχρι το 
τέλος της περιόδου εγγύησης. Ο τελικός χρήστης υποχρεούται να συνεργαστεί για να πιστοποιηθούν τα ελαττώματα 
για τα οποία προβάλλει αξίωση. Το προϊόν γίνεται δεκτό μόνο εφόσον είναι πλήρες και καθαρό (σύμφωνα με τα 
πρότυπα υγιεινής). Στην περίπτωση που η αξίωση εγγύησης είναι επιλέξιμη, η περίοδος εγγύησης παρατείνεται 
κατά την περίοδο από την ημερομηνία της αίτησης αξίωσης μέχρι την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από 
τον τελικό χρήστη, ή την ημερομηνία κατά την οποία ο τελικός χρήστης υποχρεούται να το παραλάβει. Ο τελικός 
χρήστης, για να χρησιμοποιήσει το σέρβις βάσει της παρούσας εγγύησης, υποχρεούται να  πιστοποιήσει την αξίωσή 
του, συμπληρώνοντας δεόντως τα εξής έγγραφα: απόδειξη, πιστοποιητικό εγγύησης, πιστοποιητικό εγκατάστασης.

Η παρούσα εγγύηση είναι άκυρη, ιδίως στις εξής περιπτώσεις:
 Ελαττώματα που είχαν επισημανθεί κατά την πώληση.
 Φθορά ή ζημιά που οφείλεται στη συνηθισμένη χρήση.
 Το προϊόν υπέστη ζημιά λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή εγκατάστασης από μη επαγγελματία, χρησιμοποιήθηκε 

χωρίς να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ισχύον εγχειρίδιο χρήσης, χρησιμοποιήθηκε σε 
αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συνηθισμένες διαδικασίες χρήσης ή χρησιμοποιήθηκε για σκοπό 
διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο σχεδιάστηκε.

 Το προϊόν υπέστη ζημιά λόγω ελλιπούς φροντίδας ή ανεπαρκούς συντήρησης.
 Το προϊόν υπέστη ζημιά λόγω ρύπων, ατυχήματος ή ανωτέρας βίας (φυσική καταστροφή, πυρκαγιά και πλημμύρα).
 Ελαττωματική λειτουργία που οφείλεται σε χαμηλή ποιότητα σήματος, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές κ.λπ.
 Το προϊόν υπέστη μηχανική ζημιά (π.χ. σπασμένο πλήκτρο, πτώση).
 Ζημιά που προκλήθηκε από τη χρήση ακατάλληλων μέσων, γεμισμάτων, αναλώσιμων (μπαταρίες) ή από 

ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία, κραδασμοί).
 Επισκευή, τροποποίηση ή άλλη ενέργεια για την αντιμετώπιση βλάβης στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο.
 Ο τελικός χρήστης δεν απέδειξε επαρκώς το δικαίωμά του να αξιώσει εγγύηση (χρόνος και τόπος αγοράς).
 Τα δεδομένα που αναφέρονται στα έγγραφα που υποβλήθηκαν διαφέρουν από τα δεδομένα των προϊόντων.
 Περιπτώσεις όπου το προϊόν για το οποίο προβάλλεται αξίωση δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τα 

έγγραφα που υποβλήθηκαν (π.χ. έχει υποστεί ζημιά ο αριθμός σειράς ή η σφραγίδα εγγύησης).

Εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.
sencor.com. 




