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Děkujeme vám, že jste si vybrali náš laminátor. Naším cílem je dodávat kvalitní 
přístroje, které produkují skvělé výsledky. Před použitím tohoto laminátoru si 
prosím přečtěte tyto uživatelské pokyny a uschovejte je pro pozdější použití.
Při používání elektrických spotřebičů byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní pokyny, aby 
bylo minimalizováno nebezpečí zranění nebo úrazu elektrickým proudem, včetně následujících:
1. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpojte od zdroje energie.
2.  Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se zhoršenými fyzickými, 

smyslovými či duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností či znalostí. Takové osoby 
musí být pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost a musí být zaškoleny na 
používání tohoto spotřebiče.

3. Tento laminátor se během používání značně zahřívá a proto při manipulaci s ní buďte opatrní.
4. Chraňte se před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Neponořujte napájecí kabel, zástrčku 

nebo spotřebič do vody či jiných tekutin, a nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody.
5. Nestrkejte do spotřebiče žádné kovové nebo jiné předměty, jako například šperky, vlasy, prsty či 

oděvy. 
6. Před laminováním odstraňte kancelářské sponky a skoby.
7. Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou, pokud je 

spotřebič porouchán nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen.
8. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn kvalifi kovaným technikem, aby 

nehrozilo žádné nebezpečí.
9. Tento spotřebič by měl být umístěn v blízkosti síťové zásuvky a tato zásuvka by měla být snadno 

dostupná.
10. Laminujte pouze papír. Nelaminujte neobvyklé předměty.
11. Nepoužívejte odprašovače nebo čisticí prostředky ve spreji.
12. Nestříkejte nic do spotřebiče a nepromazávejte tento spotřebič.

Popis součástí přístroje

1

2

3

4

1 ABS (Páka pro uvolnění zablokovaných dokumentů) 
2 Přepínač COLD/OFF/HOT (Za studena/Vypnuto/Za tepla)
3 LED indikátor READY (Připraveno)/POWER (Napájení)
4 Vstup laminovaného pouzdra s dokumentem
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Nastavení
1. Postavte přístroj na rovný a stabilní povrch.
2. Zajistěte, aby v zadní části přístroje zůstalo dostatek volného místa pro výstup laminování 

z přístroje.
3. SLA 301 podporuje laminovací pouzdra tloušťky 150 (2 × 75) mikronů – 250 (2 × 125) mikronů 

(velikosti od kreditní karty až po A3)

Ovládání laminátoru
SLA 301 se ovládá pomocí kolébkového vypínače umístěného na pravé straně spotřebiče. 
1. Připojte kabel přístroje do vhodné 13A elektrické zásuvky v domě.
2. Zapněte přístroj pomocí přepínače COLD/OFF/HOT. Rozsvítí se červený indikátor napájení.
3. Pro laminování ZA STUDENA vyberte nastavení „COLD“ – zelený indikátor připravenosti se 

ihned rozsvítí a může začít laminování ZA STUDENA (uvědomte si prosím, že budete potřebovat 
speciální pouzdra pro laminování za studena).

4. Pro laminování ZA TEPLA vyberte nastavení „HOT“. Laminování za tepla může začít, jakmile se 
rozsvítí zelený indikátor „Ready“ (Připraveno) (čas zahřívání je přibližně 3–5 minut).

 Pokud vyberete laminování ZA STUDENA po laminování ZA TEPLA, musíte umožnit vychladnutí 
přístroje na pokojovou teplotu.

5. Připravte laminovací pouzdro ke vložení do přístroje. Přečtěte si níže uvedenou část Jak vložit 
laminovací pouzdro. Nepoužívejte pouzdra silnější než 250 mikronů (2 × 125 mikronů na stranu)

6. Po dosažení provozní teploty přístroje můžete vložit pouzdro (zataveným okrajem dopředu) 
přímo do přístroje tak, aby se dostalo do záběru válců. Nikdy nevkládejte pouzdro do přístroje 
otevřeným okrajem dopředu.

7. Pouzdro projde přístrojem a vzadu se z něj vysune.
8. Během tohoto procesu může při absorpci tepla laminovacím pouzdrem zhasnout indikátor 

READY (Připraveno). Jedná se o normální jev.
9. Po ukončení používání přepněte vypínač laminátoru do polohy OFF (Vypnuto).
10. Vytáhněte zástrčku ze zdroje energie.

DŮLEŽITÉ!
Během používání se nedotýkejte horní části přístroje, protože bývá velmi horká. Režim 
přerušovaného provozu tohoto přístroje je 30 minut zapnuto (On) a 10 minut vypnuto (Off ); 
doporučujeme však, abyste po 30 minutách používání nechali přístroj alespoň 15 minut 
vychladnout. Nikdy nepokládejte na horní část přístroje žádné předměty.

 Kapacita laminování
SLA 301 je osobní laminátor navržený pro laminování za tepla i za studena.
Minimální tloušťka laminování je 150 (2 × 75) mikronů; maximální tloušťka je 250 (2 × 125) mikronů.

Jak vložit laminovací pouzdro
Laminovací pouzdro je zataveno podél jedné strany. Otevřete pouzdro a vložte laminovaný papír 
doprostřed pouzdra, co nejblíže zatavovanému okraji. Zajistěte, aby byl kolem celého papíru stejný 
okraj (např.: papír A3 by měl mít okraj 3 mm). Proces laminování se spouští vložením zataveného 
okraje (nikoli otevřených okrajů) do vstupní štěrbiny.

ABS – protiblokovací systém
Pokud nebylo pouzdro vloženo rovně nebo pokud se dokument vzpříčí, posuňte přepínač ABS 
směrem doleva. Pak můžete laminovací pouzdro a jeho obsah vyjmout z přístroje.
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Záruka a opravy
Nikdy neopravujte tento produkt vlastními silami. Na tento přístroj je poskytována záruka po dobu 
24 měsíců ode dne zakoupení, za podmínky normálního používání. Pokud je tento laminátor krytý 
zárukou, odneste ji za účelem výměny nebo opravy svému prodejci.

Likvidace
Zlikvidujte prosím tento produkt ekologicky v určených sběrných dvorech nebo recyklačních 
zařízeních.
Nevyhazujte tento produkt do běžného odpadu domácnosti.

Technické údaje
Válce: 2 válce (hot shoe)
Vstupní šířka: 330 mm
Min. tloušťka laminování: 150 (2 × 75) mikronů
Max. tloušťka laminování: 250 (2 × 125) mikronů
Min. velikost pouzdra: Velikost kreditní karty (54 × 86 mm)
Max. velikost pouzdra: Velikost A3 (303 × 426 mm)
Max. tloušťka laminování: 0,5 mm
Rychlost laminování: 250 mm/min
Zahřívání: 3–5 minut
Spotřeba energie: 380 W
Vstup: AC (stříd.) 230 V, 50 Hz, 
Rozměry: 440 × 145 × 63 mm (D × H × V) 

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že 
s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím 
tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. 
V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu 
ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací 
tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné 
likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr 
pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení 
pokuty ze zákona.

Pro fi remní jednotky v Evropské unii
Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho 
prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii
Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném 
způsobu likvidace místní úřady nebo vašeho prodejce.

Tento produkt splňuje požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo 
provádět tyto změny.
Originální verze je v českém jazyce.
Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

  2018,   05/2018



CZ   Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list. 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v  trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se 

poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro 

běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého 

byl výrobek zakoupen nebo v  níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez 

zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen 

poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá 

pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se 

záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím 

nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva 

reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:
 vady, na které byla poskytnuta sleva;

 opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;

 poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, 

platnými právními předpisy a  obecně známými a  obvyklými způsoby používání, v  důsledku použití výrobku 

k jinému účelu, než ke kterému je určen;

 poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;

 poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí 

vody);

 vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. 

mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);

 poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými 

provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);

 poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);

 případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);

 případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;

 případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje 

svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje 

v dokladech).

Gestor servisu v ČR: 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz. 




