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3DPEN

Pakiet zawiera: 1x pisak 3D + 3 różne filamenty, 1x instrukcję obsługi, 1x podstawę żaroodporną, 1x
kabel USB
Ostrzeżenia:
1. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. Opakowanie zawiera małe części, których połknięcie
może spowodować uduszenie.
2. Produkt odpowiedni dla dzieci powyżej 8 roku życia.
3. Maksymalna temperatura może dochodzić do 230 ° C, dlatego nie dotykaj włókien rękami.
4. Przechowuj 3DPen w suchym miejscu. 3DPen nigdy nie powinien mieć kontaktu z wodą. Jeśli
wejdzie w kontakt z wodą, należy natychmiast odłączyć produkt od prądu i pozostawić do
całkowitego wyschnięcia. Jeśli produkt miał kontakt z wodą, jego używanie nie jest już
bezpieczne.
5. W przypadku awarii produktu nie naprawiaj go samodzielnie, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie produktu lub możesz sam zrobić sobie krzywdę. Skontaktuj się z naszym działem
obsługi skarg, a chętnie Ci pomożemy.
6. Kabel do ładowania należy przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
7. Podczas ładowania zalecamy, aby produkt nie był używany.
Poznaj 3DPen:
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Przed użyciem:
Sprawdź, czy urządzenie jest naładowane. Jeśli urządzenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku
zasilania, należy je naładować za pomocą dostarczonego kabla USB.
Instrukcja obsługi
1. Podłącz dostarczony adapter do gniazdka elektrycznego, a złącze adaptera do pióra 3D.
Włączy się ekran LCD pisaka.
2. Wyświetlacz LCD pokaże PLA lub ABS. W tym kroku wybieramy rodzaj wypełniacza, którego
będziemy używać oraz temperaturę. Użyj przycisków na wyświetlaczu LCD, aby wybrać
materiał. Wybierz materiał i naciśnij przycisk „<<”, aby podać.
3. Na wyświetlaczu LCD zaświeci się czerwona kontrolka i temperatura zacznie rosnąć, co
oznacza, że grot nagrzewa się i jest gotowy do użycia. Gdy osiągnie wybraną temperaturę,
zmieni kolor na niebieski, wskazując, że pisak jest gotowy do użycia. Następnie przygotowuje
się włókna, które są odcinane dokładnie 1 cm od początku (przy wcześniejszym użyciu mogą
pozostać nierównomiernie przecięte). Wciskamy klawisz „<<”, aby dodać, usłyszymy silnik w
piórze i teraz czas na włożenie wcześniej przygotowanego włókna żarowego (filamentu) w
górę pióra. Silnik automatycznie zacznie ciągnąć filament, a długopis wkrótce zacznie rozpylać
plastik. Po ponownym naciśnięciu „<<” w celu dodania, silnik zacznie się obracać w przeciwnym
kierunku i zatrzyma się, co oznacza, że filament zostanie wciągnięty z powrotem do pióra,
zapobiegając w ten sposób wyciekaniu filamentu. Pióro jest gotowe do tworzenia.
4. Wymiana filamentu. Jeśli zdecydujesz się zmienić kolor, po prostu zrób to, naciskając
dwukrotnie przycisk „>>”, aby dodać, a silnik wypchnie nić. Wykonaj krok 3, aby ponownie
założyć nić
5. Po zakończeniu tworzenia wyjmij filament w tym samym kroku, w którym chcesz go wymienić.
Odłącz zasilacz od pióra 3D i umieść pióro 3D w podstawce, aby ostygło.
Wyłączanie 3DPen:
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1. Wciśnij przycisk zasilania,
2. Po 5 minutach bezczynności pióro wyłącza się automatycznie, zapewniając większe
bezpieczeństwo.
Ładowanie:
Pozostaw produkt wyłączony podczas ładowania. Podłącz dostarczony kabel USB do wejścia na
piórze i podłącz kabel do standardowego gniazda USB.
Regulacja temperatury:
1. Jeśli słyszysz, że silnik wydaje dziwny dźwięk, oznacza to, że temperatura jest za wysoka. W
takim przypadku użyj przycisku wyboru materiału / temperatury. Obniż temperaturę o 8-15 ° C.
2. Jeśli z pióra wydostają się bąbelki, to znaczy, że temperatura jest za wysoka, więć musisz ją
obniżyć o 3-8 ° C.
3. Jeśli słyszysz, że silnik wydaje dziwny dźwięk, a pasma są ciemne, temperatura jest za niska.
Podnieś temperaturę o 3-5 ° C.
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