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3DPEN

Balení obsahuje: 1x3Dpero + 3 různé náplně, 1x návod k použití, 1x žáruvzdorný podstavec, 1x kabel
USB

Upozornění:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Nevhodné pro děti do 3 let. Balení obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení.
Výrobek je vhodný pro děti starší 8 let.
Maximální teplota může dosáhnout až 230 ° C, proto se nedotýkejte nití rukama.
Uchovávejte 3DPen na suchém místě. 3DPen by nikdy neměl přijít do styku s vodou. Pokud
dojde ke kontaktu s vodou, okamžitě odpojte výrobek od elektřiny a nechte jej zcela
vyschnout. Pokud byl výrobek v kontaktu s vodou, jeho použití již není bezpečné.
V případě poruchy výrobek neopravujte sami, protože by to mohlo poškodit vás nebo samotný
výrobek.
Kontaktujte naši reklamační službu, rádi vám pomůžeme.
Udržujte nabíjecí kabel na suchém místě, mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
Během nabíjení doporučujeme, aby se výrobek nepoužíval.

Seznamte se s 3DPen:
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Před použitím:
Zkontrolujte, zda je zařízení nabité. Pokud se zařízení po stisknutí tlačítka napájení nezapne, musí se
nabít dodaným kabelem USB.

Návod k použití
1. Připojte dodaný adaptér do elektrické zásuvky a konektor na adaptéru do 3Dpen. LCD displej
na peru se zapne.
2. Na LCD displeji se zobrazí PLA nebo ABS. V tomto kroku vybereme typ náplně, kterou
použijeme, a teplotu. Pomocí tlačítek na LCD vyberte materiál. Vyberte materiál a stiskněte
tlačítko "<<".
3. Červené světlo na LCD se rozsvítí a teplota začne stoupat, což znamená, že se hrot zahřívá a je
připraven k použití. Když dosáhne nastavené teploty, změní se na modrou, což naznačuje, že
pero je připraveno k použití. Následuje příprava nití, které se krájí přesně 1 cm od začátku (při
předchozím použití mohou zůstat nerovnoměrně nastříhané). Pro přidání stiskněte tlačítko "<<",
v peru uslyšíte motor a nyní je čas vložit předem připravenou nit do pera. Motor začne
automaticky táhnout nit a pero brzy začne stříkat plast. Dalším stisknutím "<<", se motor začne
otáčet v opačném směru a zastaví se, což znamená, že je nit vtažena zpět do pera, což
zabraňuje jejímu úniku. Pero je připraveno na tvoření.
4. Výměna nití. Pokud se rozhodnete změnit barvu, jednoduše to uděláte tak, že dvakrát stisknete
tlačítko ">>", a motor vytiskne nit ven. Pomocí kroku 3 znovu vložte nit.
5. Když jste s tvořením skončili, odstraňte vlákno ve stejném kroku, v jakém byste ho vyměnili.
Odpojte napájení z 3D pera a vložte 3D pero do obalu, aby vychladlo.

Jak ho vypnout:
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1. Stiskněte vypínač.
2. Po 5 minutách nečinnosti se pero automaticky vypne, čímž poskytuje vyšší bezpečnost.
Nabíjení:
Během nabíjení nechte výrobek vypnutý. Připojte dodaný kabel USB do vstupu na peru a kabel do
standardní zásuvky USB.

Nastavení teploty:
1. Pokud uslyšíte, že motor má zvláštní zvuk, znamená to, že je teplota příliš vysoká. Pak použijte
tlačítko výběru materiálu / teploty. Upravte teplotu na 8 - 15 ° C.
2. Pokud z pera vycházejí bubliny, znamená to, že je příliš vysoká teplota, takže musíte teplotu
snížit o 3 - 8 ° C.
3. Pokud slyšíte, že motor má zvláštní zvuk a závity jsou tmavé, teplota je příliš nízká. Upravte
teploty o 3 - 5 ° C.
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