3D PEN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Długopis 3D to najnowszy wynalazek dla wszystkich dzieci, które uwielbiają rysować, pisać i
tworzyć ręcznie. Specjalna technologia 3D pozwala konwertować rysunki do
trójwymiarowych kształtów i tworzyć z nich figury o różnych rozmiarach!
Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytaj załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją do
wykorzystania w przyszłości.
PAKIET ZAWIERA
PAKIET ZAWIERA:
1x Długopis 3D (białe)
1x kabel USB
1x Adapter
1x Instrukcja obsługi
4x Wkładów 5 m (niebieski, czerwony, czarny, zielony)
1x Stojak
1x Roczna gwarancja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wejście: AC 100V-240V
Wyjście: DC 5V 2A
Średnica dyszy: 0,6mm
Filament: 1,75mm ABS / PLA
Kolor wkładu: czerwony, czarny, niebieski, zielony
Prędkość: regulowana
Maksymalna temperatura (maksymalna prędkość): 210 °
Średnia temperatura (średnia prędkość): 200 °
Niska temperatura (niska prędkość): 190 °

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Naładuj długopis 3D przed pierwszym użyciem. Niebieskie diody LED migają
podczas ładowania i zatrzymują się po całkowitym naładowaniu baterii.
2. Dwie metody ładowania: Długopis 3D można ładować za pomocą kabla USB
podłączonego do komputera lub za pomocą dostarczonego adaptera.
3. Włóż filament: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć długopis 3D
dopóki światło
nie będzie białe. Kiedy zapali się zielone światło, pisak jest rozgrzany i gotowy do
włożenia wkładu. Aby to zrobić, naciśnij ponownie

.

4. Ustawienie prędkości: naciśnij przycisk, aby ustawić prędkość
5. Automatyczne ładowanie wkładu: Naciśnij przycisk

i długopis 3D automatycznie

załaduje wkład w razie potrzeby. Aby wyłączyć, ponownie naciśnij przycisk
6. Automatyczne wyjmowanie filamentu: Naciśnij przycisk
zostanie usunięty z pisaka.

.

i wkład automatycznie

7. Silnik zatrzyma się automatycznie 5-10 sekund po wyjęciu filamentu.
Lub przytrzymaj przycisk

i urządzenie się wyłączy.

8. Naładuj długopis 3D, gdy zaczną migać czerwone światełka.
Długopis 3D działa poprzez podgrzanie plastikowego wypełniacza, które następnie nadaje się
do stworzenia dowolnego kształtu. Włóż żądany kolor wypełniacza do rysika i zacznij
»rysować«.

OPOZORILO!
-

Długopis 3D jest odpowiednie dla dzieci powyżej 8 lat.
Nie dotykaj końcówki długopisu, ponieważ jest bardzo gorąca. Może spowodować
oparzenia!
Nie używaj pióra na innych przedmiotach lub ciałach.
Po użyciu długopisu przechowywać go w dostarczonym pudełku w bezpiecznym,
suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
Nie wystawiać długopisu na działanie wody!
Używaj rysika pod kątem >65°.

Prawidłowa utylizacja odpadów

Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu
oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając
prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłoby spowodować niewłaściwe
utylizowanie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby
naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw
dmowoych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.

Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy
WE.

