
Krájení filamentu

špatněšpatněsprávně

Specifikace a parametry

Obsah balení

Řešení problémů

Toto zařízení je vhodné pouze pro děti starší 14-ti1.
       let a více. Děti mladší než 14-ti let smí zařízení
      používat pouze s dohledem dospělé osoby.

2. Pozor na vysokou teplotu trysky, nedotýkejte se jí
    holou rukou.

3. Je striktně zakázno vkládat jiný materiál do otvoru 
    pro filament, než doporučený výrobcem.

4. Používejte tiskový materiál jen od výrobce 3D pera,
    vyvarujete se použitím filamentu s odlišnými 
    parametry.

5. Držte 3D pero daleko od zdroje vody,  ukládejte 
    pero na bezpečné místo, bez dosahu dětí.

3D pero Adaptér USB kabel Stojan

Šablony Kreslící deska Uživatelský
 manuál

3 x 10m
PLA-filament

Režim modelování: vytlačováním horkého filamentu
Modelování: trojrozměrné modelování
Rozsah tisku: nelimitovaný
Rychlost posuvu: nastavitelná
Tiskový materiál: PLA, ABS
Technické parametr: DC 5V 2A 10w
Průměr trysky: 0,6 mm
Průměr vlákna: 1,75 mm
Teplota trysky: 230 ° C
Napájení: 100-240w 50 / 60Hz 2A
Rozměry zařízení: 185mmx29mmx43mm
Čistá hmotnost zařízení: 56 g

V případě potíží následujte instrukce níže 

Opravit nebo vyměnit
 napájecí adaptér

Indikátor 
napájení 
nesvítí

Vadný napájecí 
adaptér nebo 
zástrčka

Vadná napájecí 
deska

Opravit nebo vyměnit 
napájecí desku

Zásuvka vyp.

Ucpaná tryska Vyměnit trysku

Připojit zásuvku

Teplota není 
dost vysoká

Vyměnit trysku 
nebo upravit teplotu

Nefunkční 
teplota

Vyměnit trysku nebo 
zkontrolovat napájecí 
desku Filament se 

nevytlačuje 
z trysky

Ozubené
kolečko
prokluzuje

Vyčistit ozubené kolečko, 
vysunout a odstřihnout 
chybný filament

Vysunout filament a
lépe zastřihnout konec
filamentu

Špatné
vsunutí
filamentu
Vadná
napájecí
deska

Nefunkční
ohřev

Opravit nebo
vyměnit napájecí
desku

Vyměnit
trysku

Vadná část
ohřívání



Pro správne použití 3D pera  
si pečlivě přečtěte návod na

použití
Vstup pro
 filament

Vstup pro
napájecí 

adaptér

Tlačítko On/Off
zpětný chod

filamentu

Tlačítko pro 
vytlačování

filamentu

Tisková tryska

Světelný
indikátor

Vložte USB kabel
do vstupu

 pro napájení

Stlačte tlačítko
On/Off

Světelný indikátor
 svítí oranžově,

3D pero se nahřívá

Když světelný indikátor
 svítí zeleně,

 je připravený
 k použití

Vlolžte filament do
 vstupu pro filament

 s rovně zastřihnutým
 koncem

Jednou stlačte tlačítko
pro vytlačování filamentu,
filament se automaticky
protáhne skrze 3D pero

Po několika sekundách
 se filament začne

 vytlačovat skrze
 tiskovou trysku

Pomocí tlačítka rychlosti 
vytlačování filamentu můžete
regulovat tok vlákna

Stlačte tlačítko zpětný chod
po dobu 3 sekund pro 
zpětné vytlačení filamentu 

Tlačítko regulace
rychlosti
vytlačování
filamentu


