
                                                                                                               Stilou 3D 

Va multumim pentru ca aveti incredere in produsele noastre ,pentru o experienta mai buna va rugam sa cititi cu atentie manualul 

inainte de folosire. 

 

Instructiuni de operare. 

 1.Bagati incarcatorul in priza si celalalt capat al incarcatorului in stilou.Lumina galbena indica conectarea la curent si intrarea in 

modul de asteptare. 

 2.Pe ecranul LCD vor aparea cuvinde de genul PLA sau ABS alegeti materialul corespunzator din ecranul LCD , trebuie selectat 

corespunzator materialul pentru a evita defectiuni. 

 3.Apasati pe butonul care indica in jos pentru a introduce filamentul din plastic,ledul rosu indica incalzirea filamentului dupa ce 

filamentul este incalzit ledul rosu se schimba in albastru si puteti folosi stiloul.  

 4.Introduceti filamentul in gaura de sus a stiloului apasati de doua ori scurt pe butonul care indica in jos,filamentul va fi preluat 

de un motorasi ,filamentul va iesi putin din stilou atunci stiloul sa incarcat cu succes,in acest moment puteti apasa pe butonul 

care indica in jos pentru a controla manual incarcarea filamentului. 

 5.Incepeti sa creati.(Puteti regla viteza cu ajutorul butonului din dreapta )nu este nevoie sa folositi doua maini. 

 6.Materialul din care este facut filamentul se topeste la temperaturi diferite din cauza culorilor,de aceea trebuie selectat 

materialul corespunzato cu ajutorul LCD-ului. 

 7.Nu atingeti varful sau partile incinse ale stiloului. 

 8.Stiloul se va inchide automat dupa 5min , pentru a fi folosit din nou trebuie sa apasati pe butonul care indica in jos. 

 9.Cand filamentul se termina sau vreti sa schimbati culoarea urmati pasul (2)  

Timpul in care se incalzeste stiloul poate fi afectat si de factori externi. 

Taiati varful filamentului inainte de introducere in stilou. 

Cand terminati de folosit stiloul scoateti filamentul. 

 

Ajustarea temperaturii 

 1.Daca stiloul merge incet si auziti pocnituri inseamna ca temperatura este prea mare ,temperature trebuie sa fie intre 8-15 

grade. 

 2.Daca introduceti filamentul si si stiloul scoate mai mult bule inseamna ca temperatura este prea mare,ajustati temperatura 

intre 3-8 grade. 

 3.Normal stiloul trebuie sa scoata fara bule. 

 4.Daca stiloul scoate culori sterse sau foarte intunecate inseamna ca temperature este mica si trebuie ajustata intre 3-5 grade. 

 

Mici erori. 

In cazul in care nu se aprinde ledul rosu incercati sa introduceti din nou alimentarea in stilou. 

In cazul in care ramane filament in stilou si se usuca porniti stiloul pentru a incalzi filamentul . 

 

Atentie  

 1.Acest echipament ester pentru copii peste 8 ani si adulti. 

 2.Varful stiloului se incinge la o temperature de 230 grade,nu atingeti cu mana si nu puneti stiloul pe nici o suprafata. 

 3.Nu introduceti alte obiecte in gaura in care introduceti filamentul. 

 4.Nu alimentati stiloul cu un alt incarcator decat cel din cutie. 

 5.Din cauza modelelor diferite de filament va rugam sa folositi doar cele puse la dispozitie de catre firma noastra. 

 6.Stiloul contine si o parte electronica , nu turnati apa pe el. 

 7.Puneti stiloul in loc sigur pentru a nu ajunge pe mana copiilor. 

 


