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Opis części urządzenia


1 2 3

4

1	 Szczelina	wyjściowa
2	 Wskaźnik	gotowości	do	pracy
3	 Włącznik	ON/OFF
4	 Szczelina	wejściowa

Dziękujemy za zakup laminatora marki Sencor. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zakupiony 
produkt spełnił wszystkie Państwa oczekiwania. Jednocześnie prosimy o dokładne zapoznanie 
się z poniższą instrukcją obsługi, przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Podczas	korzystania	z	urządzeń	elektrycznych	należy	przestrzegać	podstawowych	środków	
ostrożności:
1. Zawsze	wyłączaj	urządzenie	z	gniazdka	sieciowego,	kiedy	nie	jest	ono	używane.
2. Urządzenie	nagrzewa	się	podczas	pracy.	Należy	zachować	ostrożność	podczas	przenoszenia

I	obsługiwania	urządzenia.
3. Ryzyko	porażenia	prądem	–	nie	należy	zanurzać	przewodu	zasilającego,	wtyczki	ani	urządzenia

w	wodzie	lub	innych	płynach.	Nie	należy	używać	urządzenia	w	pobliżu	wody	oraz	źródeł	wilgoci.
4. Nie	wkładaj	do	urządzenia	żadnych	metalowych	przedmiotów	ani	innych	ciał	obcych,	takich	jak

biżuteria,	włosy,	palce	lub	element	odzieży.
5. Usuń	z	laminowanych	dokumentów	wszystkie	zszywki	i	spinacze	przed	rozpoczęciem	procesu

laminowania.
6. Nie	używaj	urządzenia	z	uszkodzoną	wtyczką	lub	kablem	sieciowym	oraz	kiedy	samo	urządzenie

nie	działa	prawidłowo	lub	gdy	uległo	uszkodzeniu.
7. Jeśli	przewód	zasilający	jest	uszkodzony,	musi	zostać	wymieniony	przez	wykwalifikowanego

inżyniera,	aby	uniknąć	ryzyka	porażenia	prądem.
8. Urządzenie	powinno	być	zainstalowane	w	pobliżu	gniazda	zasilania,	a	gniazdo	powinno	być	łatwo

dostępne.
9. Uremiotów.
10. Do	czyszczenia	urządzenia	nie	używaj	nigdy	preparatów	w	aerozolu	oraz	środków	czyszczących.

Urządzenie	należy	czyścić	suchą	szmatką.
11. Nie	należy	oliwić	ani	smarować	urządzenia	samodzielnie.

Instalacja urządzenia
1. Postaw	urządzenie	na	płaskiej	i	stabilnej	powierzchni.
2. Upewnij	się,	że	z	tyłu	urządzenia	pozostała	wystarczająca	ilość	miejsca,	aby	umożliwić	swobodne

wyjście	zalaminowanego	dokumentu.
3. Laminator	SLA	302	umożliwiają	laminowanie	dokumentów	za	pomocą	laminacji	o	grubości	od

2×75 mic. do 2×125 mic. oraz rozmiaru od format A8 do format A3.
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Obsługa urządzenia
Laminator	SLA	302	obsługiwane	są	za	pomocą	przełącznika	znajdującego	się	z	tyłu	urządzenia
1. Podłącz	kabel	zasilający	urządzenia	do	gniazdka	sieciowego.
2. Przełącz	przycisk	ON/OFF	na	pozycję	ON	(model	SLA	302	umożliwia	wybór	temperatury

laminowania	75	mic	lub	125	mic.	Po	ustawieniu	przycisku	na	odpowiednij	pozycji,	urządzenie
zacznie	się	nagrzewać	dostosowując	temperature	do	ustawień,	w	zależności	od	posiadanej	folii	do
laminowania).	Urządzenie	zacznie	się	nagrzewać.

3. Po	okresie	2-4	minut	wskaźnik	gotowości	do	pracy	zmieni	kolor	z	czarnego	na	kolor	czerwony.
Oznacza	to	gotowość	urządzenia	do	pracy.

4. Przygotować	dokument,	który	chcemy	zalaminować	razem	z	folią	do	laminowania.	Poniżej
znajdziesz	informację, jak prawidłowo włożyć dokument do folii do laminowania. Nigdy nie
używaj	folii	do	laminowania	o	grubości	większej	niż	2 × 125 mic.

5. Kiedy	urządzenie	osiągnie	odpowiednią	temperaturę,	możesz	włożyć	laminację	z	dokumentem
(zawsze	zgrzaną	krawędzią)	do	szczeliny	wejściowej	urządzenia.	Rolki	w	urządzeniu	zaczną
samodzielnie	pobierać	laminację.	Nigdy	nie	wkładaj	do	urządzenia	laminacji	otwartą	stroną.	Grozi
to	uszkodzeniem	urządzenia	i	zawinięciem	się	laminacji	na	rolkach.	Niewłaściwe	użytkowanie	nie
podlega warunkom Reklamacji.

6. Laminacja	przejdzie	przez	urządzenie	i	wyjdzie	z	tyłu	laminatora.
7. Po	zakończenia	laminowania	przełącz	przycisk	ON/OFF	na	pozycję	OFF.
8. Wyłącz	kabel	zasilający	urządzenia	z	gniazdka	sieciowego.

UWAGA!
Nie	dotykaj	górnej	obudowy	urządzenia	podczas	użytkowania.	Urządzenie	nagrzewa	się	podczas	
pracy.	Może	to	spowodować	oparzenia.	Laminator	przystosowany	jest	do	jednorazowej	pracy	nie	
przekraczającej	30	min.	Po	tym	czasie	urządzenie	powinno	zostać	wyłączone	w	celu	ostygnięcia	
na	30	min.	Nigdy	nie	stawiaj	żadnych	przedmiotów	na	urządzeniu.

Obsługiwane gramatury folii
Laminator	SLA	302	umożliwiają	laminowanie	dokumentów	za	pomocą	laminacji	o	grubości	od	2×75	
mic do 2×125 mic.

Jak prawidłowo włożyć dokument do folii do laminowania
Folia	do	laminowania	składa	się	z	dwóch	arkuszy	zgrzanych	na	jednej	z	krawędzi.	Otwórz	folię	do	
laminowania	i	umieść	w	środku	najbliżej	zgrzanej	krawędzi	dokument,	który	chcesz	zalaminować.	
Upewnij	się,	że	z	każdej	strony	dokumentu	pozostał	równy	margines	folii	do	laminowania	(folia	do	
laminowania	A4	jest	większa	niż	sam	format	dokumentu	A4).	W	przypadku	folii	A4	margines	powinien	
mieć	około	3mm	z	każdej	ze	stron.	Folię	do	laminowania	wkładamy	do	urządzenia	zawsze	zgrzaną	
krawędzią.

Serwis i gwarancja
Nigdy	nie	naprawiaj	samodzielnie	urządzenia.	Urządzenie	posiada	2-letnią	gwarancję,	liczącą	się	od	
daty	dowodu	zakupu.	Jeżeli	laminator	jest	na	gwarancji,	w	celu	zareklamowania	produktu,	skontaktuj	
się	ze	swoim	sprzedawcą.
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Dane techniczne
Szerokość	wejściowa 330 mm

Saszetki do laminacji 150-250	(2	×	75	–	2	×	125)	mikronów

Czas podgrzewania 2–4 min

Prędkość	laminowania Około	300	mm/min

Zasilanie 230 V / 50 Hz; 160 W

Wymiary 430 × 110 × 66 mm

Masa 1,2 kg
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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.
Produkt	spełnia	wymagania	UE.

Tekst,	design	i	dane	techniczne	mogą	ulec	zmianie	bez	uprzedzenia.	Zastrzegamy	sobie	prawo	do	
dokonania tych zmian.
Językiem	oryginału	jest	język	czeski.
Adres	producenta:	FAST	ČR,	a.	s.,	U Sanitasu	1621,	Říčany	CZ-251	01
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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. 
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