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3DPEN

A csomag tartalma: 1x 3Dpen + 3 különböző betétszál, 1x használati utasítás, 1x USB

Figyelem:
1. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. A csomag apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek
fulladást okozhatnak.
2. A termék 8 évnél idősebb gyermekek számára alkalmas.
3. A maximális hőmérséklet elérheti a 230 ° C-ot is, ezért ne érintse meg kézzel az izzószálakat.
4. Tárolja a 3DPen-t száraz helyen. A 3DPen soha nem érintkezhet vízzel. Ha vízzel érintkezik,
azonnal húzza ki a terméket az elektromos hálózatból, és hagyja hogy teljesen kiszáradjon. Ha
a termék vízzel érintkezett, annak használata már nem biztonságos.
5. A termék meghibásodása esetén ne próbálkozzon a javításával, mert ez károsíthatja a terméket
vagy veszélyes lehet az Ön épségére. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal, és
megpróbálunk Önnek segíteni.
6. Tartsa a töltőkábelt száraz helyen, gyermekektől és háziállatoktól elzárva.
7. Töltés közben ne használja a terméket.

Ismerkedjen meg a 3DPennel:
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Használat előtt:
Ellenőrizze, hogy az eszköz fel van-e töltve. Ha a készülék a bekapcsológomb megnyomásakor nem
kapcsol be, akkor azt a mellékelt USB-kábellel kell feltölteni.
Használati utasítás
1. Csatlakoztassa a mellékelt adaptert egy elektromos aljzatba, az adapter csatlakozóját pedig a
3Dpenbe. A toll LCD-képernyője bekapcsol.
2. Az LCD kijelzőn a PLA vagy az ABS látható. Ennél a lépésnél kiválasztjuk a használni kívánt
töltőanyag típusát és a hőmérsékletet. Az anyag kiválasztásához használja az LCD gombjait.
Válassza ki az anyagot, és nyomja meg a "<<" gombot az adagoláshoz.
3. Az LCD-n kigyullad a piros lámpa, és a hőmérséklet emelkedni kezd, ami azt jelenti, hogy a
hegy felmelegszik és használatra kész. Amikor eléri a kiválasztott hőmérsékletet, kék lesz,
jelezve, hogy a toll használatra kész. Ezt követi a szálak előkészítése, amelyek pontosan 1 cmrel keskenyebbre vág a végéből (mivel korábbi használat során egyenetllen maradhat). A
hozzáadáshoz megnyomjuk a "<<" gombot, majd hallhatjuk ahogy a motor beindul, és itt az
ideje, hogy a korábban elkészített izzólámpát a toll tetejére helyezzük. A motor automatikusan
elkezdi húzni az izzószálat, és a toll hamarosan elkezdi kinyomni a műanyagot. Ha a "<<"
gombot ismét megnyomja a hozzáadáshoz, a motor elkezd forogni az ellenkező irányba és
leáll, ami azt jelenti, hogy a betétszál visszahúzódik a tollba, megakadályozva ezzel annak
szivárgását. A toll készen áll az alkotásra.
4. Az betétszál cseréje. Ha úgy dönt, hogy megváltoztatja a színt, egyszerűen nyomja meg
kétszer a ">>" gombot a hozzáadáshoz, és a motor kitolja a szálat. A 3. lépés követve helyezze
vissza az újonnan kiválasztott szálat.
5. Amikor az alkotás befejeződött, távolítsa el az izzószálat ugyanazzal a lépéssel, mintha
kicserélné. Húzza ki a tápegységet a 3D tollból, és helyezze a 3D tollat a tartóba hűlni.
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Hogyan lehet kikapcsolni:
1. Nyomja meg a bekapcsológombot.
2. 5 perc inaktivitás után a toll automatikusan kikapcsol, nagyobb biztonságot nyújtva
felhasználóinak.
Töltés:
Töltés közben legyen az eszköz kikapcsolva. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a toll
bemenetéhez, és csatlakoztassa a kábelt egy szabványos USB-aljzathoz.

Hőmérséklet beállítás:
1. Ha azt hallja, hogy a motornak furcsa hangot ad ki, az azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl magas.
Ez esetben használja az anyag / hőmérséklet választó gombot és csökkentse a hőmérsékletet
8-15 ° C-kal.
2. Ha buborékok jönnek ki a tollból, csökkentse be a hőmérsékletet 3-8 ° C-kal.
3. Ha azt hallja, hogy a motornak furcsa hangja van, és a szálak sötétek, a hőmérséklet túl
alacsony. Növelje a hőmérsékletet 3-5 ° C-kal.
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