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A berendezés alkatrészeinek leírása
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1	 Lamináló	tokok	kibocsátása
2	 Ready	(Kész)	kijelző
3	 A	tápellátás	kapcsolója
4 Tokbevitel

Köszönjük, hogy a mi laminálógépünket választotta. Célunk minőségi berendezéseket 
készíteni, amelyek kiváló eredményeket biztosítanak. A felületbevonó használata előtt kérjük 
figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és őrizze meg a későbbiekre.

Elektromos	készülékek	használatánál	be	kell	tartani	az	alapvető	biztonsági	intézkedéseket	a	sérülés	
vagy	áramütés	kockázatának	minimalizálásához,	beleértve	a	következőket:
1. Ha	a	berendezést	nem	használja,	mindig	húzza	ki	a	hálózatból.
2. A	laminálógép	használat	közben	felmelegszik,	ezért	a	kezelésénél	legyen	óvatos.
3. Védje	magát	az	áramütéstől!	A	tápkábelt,	a	dugót	vagy	a	készüléket	ne	merítse	vízbe	vagy	más

folyadékba	és	a	készüléket	ne	használja	víz	közelében.
4. A	berendezésbe	ne	dugjon	semmilyen	fém	vagy	egyéb	tárgyat,	pl.	ékszert,	hajat,	az	ujjait	vagy

ruháját.
5. A	felületbevonás	előtt	távolítsa	el	az	irodai	kapcsokat.
6. Ne	használja	a	készüléket,	ha	a	hálózati	vezetéke	vagy	csatlakozója	sérült,	ha	hibásan	működik,

vagy	bármilyen	módon	megsérült.
7. A	sérült	tápkábelt	csak	szakképzett	személy	cserélheti	veszély	elkerülése	érdekében.
8. A	készüléket	a	hálózati	aljzat	közelében	kell	elhelyezni,	és	ennek	az	aljzatnak	könnyen

elérhetőnek	kell	lennie.
9. Csak	papírt	vagy	kártyát	lamináljon.	Ne	lamináljon	szokatlan	tárgyakat.
10. Ne	használjon	folyékony	vagy	permet	formájú	tisztítószereket.
11. Ne	permetezzen	semmit	a	készülékbe,	és	ne	kenje	meg	a	készüléket.

Beállítás
1. A	berendezést	egyenes	és	stabil	felületre	tegye.
2. Gondoskodjon	róla,	hogy	a	készülék	hátsó	részén	elég	hely	maradjon	a	laminált	dokumentum

kibocsátására.
3. Az	SLA	302	készülék	150	(2	×	75)	mikron	–	250	(2	×	125)	mikron	vastagságú	lamináló	tokokat

használ	(hitelkártyától	A8	és	A3	méretig)
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A laminálógép kezelése
Az	SLA	302	a	készülék	hátsó	felén	található	kétállású	kapcsolóval	vezérelhető.
1. A	készülék	kábelét	megfelelő	fali	aljzatba	csatlakoztassa.
2. A	tápellátás	kapcsolójával	kapcsolja	be	a	készüléket.	Válassza	ki	a	laminálás	hőfokát	-	75	mikron

vagy	125	mikron.	Amikor	a	kapcsolót	a	kívánt	helyzetbe	állítja,	a	készülék	elkezd	melegedni,	és	a
hőmérsékletet	a	beállításnak	megfelelően	beállítja	a	lamináló	tokok	szerint.

3. Várjon	2-4	percet;	Amikor	a	lamináló	készülék	eléri	a	megfelelő	laminálási	hőmérsékletet,	a	Ready
(Kész)	jelző	sötétfeketéről	pirosra	vált.

4. Készítse	elő	a	lamináló	tokot	a	készülékbe	helyezésre. Olvassa el A lamináló tok behelyzése
részt Ne	használjon	vastagabb	tokot	mint	2 × 125 mikron.

5. Az	üzemi	hőmérséklet	elérése	után	beteheti	a	tasakot	(a	lezárt	szélével	előre)	közvetlenül	a
berendezésbe	úgy,	hogy	a	hengerek	elérjék.	Soha	ne	tegye	a	tokot	a	berendezésbe	a	nyitott
szélével	előre.	A	készülék	meghibásodhat.	És	ne	feledje,	hogy	a	készülék	szakszerűtlen
használatára	a	jótállás	nem	vonatkozik

6. A	tok	áthalad	a	készüléken,	és	hátul	kicsúszik.
7. A	használat	befejezése	után	a	laminálógép	kapcsolóját	állítsa	OFF (Kikapcsolt)	állásba.
8. Húzza	ki	a	csatlakozót	az	energiaforrásból.

FONTOS!
A	használat	során	ne	érjen	hozzá	a	berendezés	felső	részéhez,	mert	nagyon	forró.	A	készülék	
szakaszos	működésekor	tartsa	be	a	30	perc	be-	és	a	30	perc	kikapcsolási	intervallumokat.
A	berendezés	felső	részére	ne	tegyen	semmilyen	tárgyat.

Laminálási kapacitás
Az	SLA	302	személyes	használatra	szánt	laminálógép,	mely	meleg	laminálásra	alkalmas.	A	minimális	
laminálási	vastagság	150	(2	×	75)	mikron;	a	maximális	laminálási	vastagság	250	(2	×	125)	mikron.

Hogyan tegye be a lamináló fóliatasakot
A	lamináló	fóliatasak	le	van	zárva	az	egyik	oldal	mentén.	Nyissa	szét	a	tokot,	és	tegye	be	a	tok	
közepére	a	laminálni	kívánt	papírt,	minél	közelebb	a	zárt	szélhez.	Gondoskodjon	róla,	hogy	az	egész	
papír	körül	azonos	perem	maradjon	(pl.	A4-es	papírnál	a	perem	3	mm	legyen).	A	laminálás	folyamata	
akkor	kezdődik	el,	amikor	a	zárt	peremet	(soha	nem	a	nyitott	oldalt)	a	bemeneti	nyílásba	teszi.

Jótállás és javítás
Soha	ne	javítsa	maga	ezt	a	terméket.	Erre	a	termékre	a	vásárlás	napjától	kezdve	24	hónapos	jótállás	
van,	normál	használati	feltételek	mellett.	Ha	a	laminálóra	jótállás	vonatkozik,	csere	vagy	javítás	
céljából	vigye	vissza	az	eladóhoz.
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Műszaki adatok
Bemeneti	szélesség 330 mm

Lamináló	tokok	 150-250 (2 × 75 – 2 × 125) mikron

Bemelegedési	idő 2–4 perc

Laminálási	sebesség Kb. 300 mm/perc

Tápellátás 230 V / 50 Hz; 160 W

Méret 430 × 110 × 66 mm

Tömeg 1,2 kg
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI 
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A	csomagolóanyagokat	hulladékgyűjtő	helyen	adja	le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez	a	 jel	 a	 kszlken,	 annak	 tartozkain	 vagy	 csomagolásán	azt	 jelli,	 hogy	a	 termket	
nem	 szabad	 a	 tbbi	 háztartási	 hulladkkal	 azonos	 mdon	 kezelni.	 Krjk,	 hogy	 a	
terméket	adja	le	elektromos	és	elektronikus	berendezéseket	újrahasznosító	gyűjtőtelepen.	
Az	 Eurpai	 Uni	 egyes	 országaiban	 vagy	 más	 eurpai	 országokban	 a	 termkek	 az	
eladóhelyen	azonos	új	termék	vásárlásánál	visszaválthatóak	lehetnek.	A	termék	megfelelő	
módon	történő	megsemmisítésével	segít	 megőrizni	az	 értékes	természeti	erőforrásokat,	
és	hozzájárul	 a	 nem	 megfelelő	hulladék-megsemmisítés	által	 okozott	 esetleges	 negatív	
környezeti	és	egészségügyi	hatások	megelőzéséhez.	További	részletekért	forduljon	a	helyi	
önkormányzathoz	vagy	 a	 legközelebbi	 hulladék-megsemmisítő	gyűjtőtelephez.	Az	 ilyen	
típusú	hulladék	nem	megfelelő	ártalmatlanítása	esetén	a	törvény	szerint	bírság	szabható	ki.

Az Európai Unióban működő vállalati egységek számára
Ha	elektromos	vagy	elektronikus	termket	akar	megsemmisíteni,	krje	ki	az	eladjátl	vagy	
forgalmazójától	a	szükséges	információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ha	meg	akarja	semmisíteni	ezt	a	terméket,	a	megfelelő	megsemmisítésre	vonatkozó	
információkért	forduljon	a	helyi	intézményekhez	vagy	termék	eladójához.
Ez	a	termék	megfelel	az	EU	követelményeinek.

A	szövegben,	a	kivitelben	és	a	műszaki	jellemzőkben	előzetes	figyelmeztetés	nélkül	változtatások	
történhetnek,	és	a	változtatások	jogát	fenntartjuk.

Gyártó:	Fast	ČR,	a.s.,	U Sanitasu 1621,	CZ	251	01	Říčany

 2020,  03/2020

HU Jótállási jegy

A FAST Hungary Kft . (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási 
jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek 
szerint:

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

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal 
jótállást.

A  jótállási igény a  jótállási jeggyel, a  vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a  terméket értékesítő 
forgalmazónál, 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 
(i) elsősorban - választása szerint - a  hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a  választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a  jótállásra kötelezettnek a  másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, 
vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn 
belül, a  fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a  fogyasztó – választása 
szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs 
helye. 

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 
(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a  forgalmazó nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó 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 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 vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén 
a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében 
újból kezdődik. 

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett 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 a hivatalos 
szerviz által végzett javítás  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A  jótállás 
a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. 
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HU  Jótállási jegy

A FAST Hungary Kft . (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási 
jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek 
szerint:

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal 
jótállást.

A  jótállási igény a  jótállási jeggyel, a  vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a  terméket értékesítő 
forgalmazónál, 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 
(i) elsősorban - választása szerint - a  hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a  választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a  jótállásra kötelezettnek a  másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, 
vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn 
belül, a  fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a  fogyasztó – választása 
szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs 
helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 
(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a  forgalmazó nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó 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 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 vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén 
a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében 
újból kezdődik. 

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett 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 a hivatalos 
szerviz által végzett javítás  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A  jótállás 
a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. 
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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:

Javí tás 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

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu




