3Doodler Create +
Manual de Utilizare
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SECTIUNEA 1: ATENTIONARI

ATENTIONARE
- PERICOL DE ARDERE. Duza creionului 3Doodler este extrem de fierbinte la fel ca si materialul proaspat
topit. NU atingeti duza, parti din apropierea duzei sau materialul proaspat topit.
NU atingeti cu duza fierbinte materiale care pot fi deteriorate prin ardere sau topire (plastic, panza).
NU permiteti apropierea duzei de materiale inflamabile. Atentionati persoanele din incaperea unde
lucrati ca stiloul este fierbinte la varf si sa nu fie atins.
- Cand doriti sa opriti lucrul, opriti creionul punand comutatorul in pozitia OFF si deconectati-l de la curent.
Inainte de depozitare asigurati-va ca duza creionului este rece.
- Tija de curatare si cheia hexagonala pot deveni foarte fierbinti pe timpul curatarii creionului. NU atingeti
partile metalice ale instrumentelor de curatare pana nu sunteti sigur ca s-au racit.
- In cazul in care creionul nu functioneaza normal sau scoate fum, il opriti imediat, il deconectati de la
curent, dupa racire il depozitati in conditii de siguranta si anuntati comerciantul de unde l-ati cumparat.
!! Produs destinat adultilor. A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR.

A NU se utiliza in apropierea cazilor, dusurilor, vaselor care contin apa. PERICOL de electrocutare!

Pentru creionul 3Doodler trebuiesc folosite doar filamente destinate acestui tip de creion 3D, aprobate
de 3Doodler si comercializate de partenerii acestuia.
Utilizarea altor filamente sau materiale plastice pot duce la deteriorarea creionului si se anuleaza
garantia.
Prin utilizarea altor materiale decat cele aprobate a se folosi cu creionul 3Doodler se poate ajunge la
inhalarea de fum si substante toxice, chiar si arsuri prin folosirea materialelor inflamabile.

Dupa extragerea unui filament din creion, inainte de a se folosi iar, se taie toate capetele topite pana
cand se ajunge la grosimea initiala a filamentului. Aceasta ajuta la reducerea posibilitatilor de blocare
sau probleme cu infundarea creionului.
Nu trageti de plastic/filamentul din spatele creionului altfel decat este specificat in instructiuni. Daca se
procedeaza altfel creionul se poate strica, se va pierde garantia si implicit repararea lui in garantie.

Când se trece de la plasticul PLA la plasticul ABS sau FLEXY, pot exista unele resturi de plastic PLA in
camera de incalzire care pot face ca din creion sa iasa putin fum. Aceasta se intampla din cauza temperaturii
mai mare la care trebuie incalzit plasticul ABS sau FLEXY.
Plasticul PLA este neutru în ce priveste continutul de carbon si nu degaja vapori toxici cand este supraincalzit.

Pentru mai multe informatii, reparatii sau service clienti va rugam sa ne contactati la info@gadgetway.ro
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SECTIUNEA 2: CUM UTILIZEZI CREIONUL 3DOODLER Create +
Am creat acest manual de utilizare pentru a te ghida pas cu pas pentru ca tu sa intelegi toate functionalitatile
creionului 3Doodler. Odata ce vei deveni familiar cu acesti pasi, vei putea utiliza creionul 3Doodler cu usurinta
Daca vei sari peste pasii recomandati de noi, s-ar putea ca experienta ta cu 3Doodler sa fie una mai putin placuta.
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FAST

Legenda butonului
de avans a
3
materialului

Duza
Partea fierbinte si locul unde
Plasticul va fi extrudat
pentru a putea desena
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"FAST"~"'
Buton extrudare rapida

10

Plastic / filament

3

SLOW
Buton extrudare lenta
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Ajustor temperatura

4

Led
Anunta daca creionul 3Doodler
este gata pentru lucru
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Port de control

5

Cablu de alimentare

/

SLOW

• O apasare pentru start
• O apasare pentru stop
• Doua apasari pentru
intoarcerea materialului
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Legenda led:
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ROSU stabil:
Creionul se incalzeste
(Te rog asteapta)
Albastru:
ABS/FLEXY - Temperatura
o
o
mare 230 C - 240 C

Port incarcarea plasticului
Prin aceasta gaura poti
introduce plasticul in creion.
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Capac pentru intretinere
Iti permite sa vezi ce se
intampla in creion

14

Mecanism de conducere
Impinge plasticul prin creion
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Verde:
PLA - Temperatura scazuta
o
o
190 C - 230 C

Cheie hexagonala

Folosita pentru a strange
sau indeparta duza.
Nu scoate duza cand
creionul este rece.
Nu strange prea tare
duza, se poate strica.

8
14

Lumina intermitenta:
Materialul se intoarce (iese din zona
de incalzire si cutia de viteze)

Tija curatare

Te va ajuta sa impingi
bucatile mici de plastic
dincolo de cutia de viteze
pentru extrudare sau
deblocare.

Comutator
Poti inchide sau deschide
creionul (ON/OFF) si poti selecta
nivelul temperaturii de extrudare
(ABS-FLEXY / PLA)

Folositi creionul 3Doodler intr-un spatiu bine ventilat !
Cum functioneaza:
Creionul 3Doodler topeste plasticul si foloseste un motor si un mecanism de conducere pentru a impinge plasticul catre varful creionului (DUZA).
Acest procedeu se numeste extrudare si la asta ne vom referi in continuare in cadrul manualului. Plasticul sa receste si se intareste foarte repede,
permitand sa realizezi diverse obiecte atat pe anumite suprafete dar si in aer.
Acest manual isi propune sa iti arate cum se face.

Pasul 1: Porneste creionul tau 3Doodler si asteapta sa se incalzeasca
1

2

3
60-90

Cablu de alimentare

secunde

Ledul devine ALBASTRU

Introdu cablul de alimentare in
mufa galbena a creionului 3D
3Doodler Create +

Pozitioneaza Comutatorul pe
pozitia ABS/FLX (temperatura
mare)

Ledul o sa fie ROSU pana cand Creionul va ajunge la temperatura
necesara sa topeasca Plasticul. Atunci Ledul va deveni ALBASTRU,
iar Creionul este pregatit pentru a extruda Plasticul .
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Pasul 2: Incarcarea si extrudarea plasticului
1

2

Led Albastru

4

3
x1

Alegem un filament Plastic ABS
(inclus in cutia creionului
3Doodler).

Asigura-te ca Ledul este Albastru
si apoi impinge filamentul prin
portul de incarcare al plasticului.

Apasa o singura data pe butonul
FAST. Vei auzi cum incepe sa se
puna in miscare mecanismul de
conducere.

Dupa 10-15 secunde, plasticul
se va extruda prin duza creionului.
Plasticul se va intari in cateva
secunde.

5
x1

Apasa o data butonul FAST
pentru a opri extrudarea.

Pasul 3: Scrieti numele cu 3Doodler
Foloseste patratul de hartie alaturat pentru a creea primul tau desen - numele tau!

1

2

3

4

x1

Scrieti numele pe bucata de hartie
cu ajutorul unui pix, creion sau
marker. Te sfatuim sa folosesti
un scris cursiv, cu literele legate
intre ele.
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Apasa o singura data pe butonul
FAST cand plasticul incepe sa fie
extrudat, pune duza pe hartie
pana cand plasticul se lipeste de
suprafata.

Scrie numele incet si cursiv, pe
hartie, ca si cum ai scrie cu un
creion. Toate literele trebuie sa
fie conectate intre ele.

Cand ai terminat, apasa o singura
data butonul FAST pentru a opri
extrudarea plasticului.

Numele tau:

Indoaie hartia astfel incat sa poti
lua numele tau de pe ea.

#PrimulMeuDesen
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Pasul 4: Deseneaza in aer!
Te rugam sa citesti toti pasii de mai jos inainte de a incepe aceasta sectiune, care te va invata cum sa
desenezi in aer.
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3

2

1

x1

5-6

sec.
3-4 cm

Extrudeaza plastic pe hartie de
de dimensiunea unei buburuze.
Asigurate ca este bine ancorata
pe hartie.

Ridica creionul in sus, intr-o linie
dreapta, pana la o inaltime de
3-4 cm.

Apasa o singura data butonul
FAST pentru a opri extrudarea,
DAR INCA NU MISCA CREIONUL.

Asteapta 5-6 secunde cu creionul
conectat la plasticul extrudat.
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Bravo! Tocmai ai desenat in aer! Este un pas important pentru a creea
tot felul de desene 3D cu ajutorul creionului 3Doodler.

Acum poti sa iei creionul, iar linia
ridicata va ramane verticala.

Pasul 5: Bucurate de creionul tau 3Doodler si mai mult!
Pentru sfaturi, proiecte si pentru inspiratie te rugam sa vezi urmatoarele materiale:

Video pe YouTube: Squiggly
https://www.youtube.com/3Doodler

Video pe YouTube: Cube
https://www.youtube.com/3Doodler

Comunitatea de proiecte si inspiratie: http://the3Doodler.com/community

Pasul 6: Functia inapoi si indepartarea plasticului
Pentru ca ai desenat cu plastic tip ABS, vrem sa iti aratam si tot ce trebuie sa stii despre schimbarea
plasticului si despre diferitele tipuri de plastic.

1

Led Albastru

2

3

Albastru
Intermitent

x2
Seteaza creionul pe ABS/FLX si
asteapta ca ledul sa devina albastru.

Apasa de doua ori pe or\icare din butoanele de
extrudare. Ledul va incepe sa lumineze intermitent
ceea ce inseamna ca mecanismul de conducere
intra pe functia inapoi si scoate plasticul din creion.

NOTA:
Sfat Taie cu foarfeca capetele
Dupa ce ai scos filamentul de
plastic din creion, taie cu foarfeca
capetele plasticului inainte de a-l
introduce in creion. Astfel vei
reduce posibilele blocaje.

Dupa ce motorul se opreste pe functia
inapoi se poate scoate plasticul din
creion, tragand de capatul filamentului.

13
centimetri

Nu se poate folosi functia inapoi pentru filamente de plastic mai
scurte de 13 centimetri. In acest caz, fie folosesti tot filamentul
fie poti scoate plasticul afara urmarind Sectiunea 3, pasul 3B.
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Sfat Tipuri de plastic si setarile sale
Inainte de a continua, este timpul sa invatam despre diferitele tipuri de plastic pe care le poti folosi impreuna cu creionul 3Doodler
(si ce setari sa folosesti pentru fiecare tip de plastic).
ABS (Mat):

Temperatura: ABS/FLEXY Temperatura
mare
Lumina: Albastra
Caracteristici: Perfect pentru a desena
in aer
Cum este plasticul: Este semirigid si are
capetele semicircular albe.

PLA (Lucios / Transparent /
Metalic / Stralucitor ):

FLEXY:

Temperatura: ABS/FLEXY Temperatura
mare
Lumina: Albastra
Caracteristici: Plasticul iese flexibil
din creion.
Cum este plasticul: Foarte flexibil.

Temperatura: PLA Temperatura scazuta
Lumina: Verde
Caracteristici: Este eco-friendly si lucios,
perfect pentru creatii artistice.
Cum este plasticul: Foarte rigid si nu are
capetele albe.

Pasul 7: Schimbarea tipului de filament cu PLA!
1

Led
Albastru

2

3
x1

Led Rosu

4

Led Verde

x1
PLA Plastic

PLA Plastic
ABS Plastic

Cu creionul setat pe ABS, incarca-l
cu un filament de plastic tip PLA.
Foloseste o culoare diferita fata
de ce ai folosit anterior.

Culoarea plasticului se va schimba
odata ce plasticul este extrudat.
Opreste extrudarea apasand
oricare dintre butoane o singura
data.

Seteaza creionul pe PLA si asteapta
ledul sa se faca Verde.

Apasa pe butonul Fast sau Slow
pentru a continua extrudarea
plasticului PLA si poti sa desenezi
cum doresti.

Pasul 8: Inchiderea creionului
1

x2

2

3
Adaptor curent

Indeparteaza tot plasticul din creion
folosind functia inapoi (apesi de
doua ori pe oricare dintre butoanele
de extrudare). Nu uita sa tai capetele
filamentelor cu foarfeca!

NOTE:

Muta comutatorul in pozitia OFF.

Dupa 5 minute de inactivitate creionul 3Doodler se va inchide automat.
Pentru a continua sa il folosesti va trebui sa apesi pe unul dintre
butoanele de viteza sau comutatorul sa fie mutat pe OFF si apoi sa il
pornesti asteptand sa se schimbe culoarea ledului din Rosu.

Asteapta sa se raceasca creionul
complet inainte de a-l depozita.

IA O PAUZA:

Va recomandam sa opriti creionul 3Doodler pentru 30 minute
dupa o utilizare continua de 2 ore.
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SECTIUNEA 3: DEPANARE
1. Cand creionul nu porneste! (Ledul nu se aprinde)
Haideti sa verificam urmatoarele:
A. Este adaptorul de alimentare conectat
la o priza functionala?

B. Este adaptorul de alimentare
corect conectat la creion?

C. Verifica pozitia comutatorului
de la creion sa nu fie OFF

2. Plasticul care iese din creion nu se lipeste de hartie, plasticul iese
curbat prin duza creionului
Opriti extrudarea plasticului si incepeti din nou urmarind instructiunile de mai jos:
Cand plasticul incepe sa iasa din creion, tineti ferm duza pe hartie, permitand plasticului sa se lipeasca
de suprafata
Trageti de plastic de-a lungul hartiei o linie continua ca si cum ati scrie cu un creion sau pix.
Faceti acest lucru cu miscari lente si ferme. Plasticul ar trebui sa stea lipit de hartie si nu sa fie curbat
in jurul duzei.

3. Plasticul nu iese din creionul 3Doodler Create +
3A. Plasticul nu trece cum trebuie prin mecanismul de conducere:
Impinge usor si invarte plasticul in sensul acelor de la ceas pana cand simti ca filamentul este tras in creion de mecanismul de conducere.
Daca acest lucru nu functioneaza, scoate complet plasticul din creion (vezi sectiunea 2, pasul 6). Taie cu foarfeca capetele filamentului si
incearca din nou.
Daca plasticul e prea scurt pentru a fi scos din creion, treci la 3B.
3B. Plasticul este prea scurt pentru a fi scos din creion:
Incearca sa desfaci duza si sa
folosesti tija de curatare
In timp ce creionul este fierbinte
(ledul este Albastru sau Verde),
foloseste cheia hexagonala pentru
a desuruba duza.

Led
Albastru
sau
Verde

Insereaza tija de curatare prin
varful creionului si impinge
usor orice exces de plastic.

Led
Albastru
sau
Verde

Tija de curatare

Cheie hexagonala

3C. Plasticul poate fi infasurat in jurul mecanismului de conducere
Indeparteaza capacul de intretinere
folosind o mini surubelnita.
Mini
Surubrlnita

Foloseste mini surubelnita sau
tija de curatare pentru a scoate
plasticul din mecanismul de
de conducere si din creion.

Capacul
de intretinere

4. Plasticul se scurge in jurul duzei.
Duza se poate slabi daca este folosita continuu (sau in timpul utilizarii).
In timp ce creionul este fierbinte (ledul Albastru sau Verde) strange
usor duza in sensul acelor de la ceas cu ajutorul cheii hexagonale.
Opreste-te din acest proces odata ce simti ca duza opune rezistenta pentru
a nu o strica.

Cheie
hexagonala
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5. Plasticul iese din creion fara oprire.
A. Apasa o singura data pe unul dintre butoanele de avans a materialului.
B. Daca pasul A nu rezolva situatia, te rugam sa opresti creionul 3Doodler si sa il pornesti din nou.

6. Cum pot scoate plasticul neutilizat din creion?

In timp ce creionul este fierbinte (ledul Albastru sau Verde) apasa de doua ori pe unul dintre butoanele de avans a materialului. Ledul se va
aprinde intermitent ceea ce inseamna ca plasticul va iesi din creion prin functia inapoi. In momentul in care plasticul nu mai iese il poti scoate
din creion tragand usor de el.
Daca plasticul este prea scurt pentru a-l scoate prin functia inapoi, vezi Sectiunea 3, pasul 3B.
Sfat

Taie cu foarfeca capetele plasticului care a fost scos din creion
pentru o incarcare mai usoara a creionului.

7. Nu pot sa scot plasticul din creion.
Este posibil ca plasticul sa fie prea scurt pentru a iesi din creion sau exista posibilitatea ca plasticul sa treaca prin mecanismul de conducere
al creionului.
Poti verifica aceste situatii cand te uiti prin capacul de intretinere.

Plastic care iese cu functia Inapoi dar este prea scurt ca sa fie
scos afara si nu mai este in contact cu mecanismul de conducere.

Tija curatare

Plastic care a trecut de mecanismul de conducere.

Pentru ambele situatii poti incerca urmatoarele optiuni:
• Introdu un nou filament de plastic sau foloseste Tija de curatare
pentru scoate afara plasticul prin creion, atata timp cat este pornit.
• Indeparteaza duza si foloseste Tija de curatare pentru a impinge
plasticul din creion. (vezi Sectiunea 3 pasul 3B)

8. Creionul nu se incalzeste! (ledul ramane Rosu)
Dureaza 60-90 de secunde pentru a se incalzi creionulul 3Doodler. Daca dupa acest timp creionul nu se incalzeste, iar Ledul ramane Rosu,
inchide si deschide creionul si incearca din nou. Daca tot nu functioneaza te rugam sa ne contactezi pe: help@the3Doodler.com

SECTIUNEA 4: SFATURI SI CELE MAI BUNE PRACTICI
Fii atent la tipurile de Plastic si la setarile lor
• Pentru o utilizare optima iti sugeram sa folosesti corect setarile temperaturilor in functie de plasticul folosit.
• Verifica de doua ori ce tip de plastic folosesti inainte de a-l introduce in creion. Daca filamentele de plastic se amesteca, este mai jos un tabel
util pentru a identifica si a utiliza corect tipurile de filamente.

ABS (Mat):

Temperatura: ABS/FLEXY Temperatura
mare
Lumina: Albastra
Caracteristici: Perfect pentru a desena
in aer
Cum este plasticul: Este semirigid si are
capetele semicircular albe.

PLA (Lucios / Transparent /
Metalic / Stralucitor ):

Temperatura: PLA Temperatura scazuta
Lumina: Verde
Caracteristici: Este eco-friendly si lucios,
perfect pentru creatii artistice.
Cum este plasticul: Foarte rigid si nu are

FLEXY:

Temperatura: ABS/FLEXY Temperatura
mare
Lumina: Albastra
Caracteristici: Plasticul iese flexibil
din creion.
Cum este plasticul: Foarte flexibil.
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Nu uita sa tai cu foarfeca capetele filamentelor de plastic
• Dupa ce ai scos plasticul din creionul 3Doodler taie capetele filamentului
inainte de a-l reutiliza. Acest lucru va diminua posibilele blocaje.

Capat corect

Capat incorect

VS

Scoate plasticul corect din creion
• NU trage de plastic ca sa il scoti din creion decat in modul in care ti-a fost indicat.

1

Led Albastru

2

Din momentul in care plasticul nu mai iese din creion, il poti scoate
in siguranta tragand usor de filament.

x2
Cu butonul setat pe temperatura
mare (HI) asteapta sa se aprinda
Ledul Albastru.

3

Albastru
Intermitent

Apasa de doua ori unul dintre
butoanele de avans, ledul va
lumina inte rmite nt ce e a ce
inseamna ca plasticul iese din
creion.

Ia o pauza
• Da-i timp sa se odihneasca creionului tau. La fiecare 2 ore de utilizare o pauza de 30 minute este suficienta.

Utilizeaza duza cum trebuie
• Daca vreodata vrei sa desfaci duza, NU o face cand creionul este rece. Ledul ar trebui
sa fie Albastru sau Verde.

Led Albastru
sau Verde

• Daca vrei sa strangi duza mai tare, NU o forta pentru ca s-ar putea sa o strici si
sa distrugi iremediabil creionul tau 3Doodler.

SPECIFICATII ALIMENTATOR
Tensiune de intrare: 100-240V AC, 0.5A MAX, 50-60 Hz
Tensiune de iesire: 5V DC, 1.2A

Specifcatiile se pot modifica fara o notificare prealabila.

Ingrijire si intretinere
Pentru informatÿii privind ingrijirea si intretÿinerea si mai multe sfaturi despre cum sa folositi creionul 3Doodler, folositi site-ul: the3Doodler.com
Pentru depanare puteti
vizita
site-ul: the3Doodler.com/troubleshooting
the3Doodler.com
the3Doodler.com/troubleshooting

INFORMATII PRIVIND DEEE
Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care nu sunt
colectate separat. Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si OUG. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, clientii
vor avea in vedere urmatoarele:
• cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a le colecta separat;
• colectarea acestor deseuri (DEEE) se va efectua prin serviciul public de colectare a DEE sau prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizati
pentru colectarea DEEE.
• Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce, ca in imaginea
alaturata. Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseuri menajere si ca acestea fac obiectul unei colectari separate.
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CERTIFICAT DE GARANTIE
Va multumim ca ati achizitionat acest produs si speram ca veti fi satisfacut de performantele sale. Durata medie de utilizare a produsului este de
1 (un) an. Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare care insotesc produsul si informatiile referitoare la garantie din paginile
urmatoare
Prezentul Certificat de garantie este eliberat de S.C. DISTRIBUTION SERVICES MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social în str. STR. FADRUSZ
JANOS, nr. 5-7, Apartament 17, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/4603/2018, cod fiscal nr.
RO38144062, care garanteaza repararea creionului, in conformitate cu conditiile de garantie descrise mai jos.
Termenul de garantie al produsului livrat este de 12 luni incepand cu data cumpararii bunului specificat in factura si/sau Certificatul de garantie.

COD PRODUS

#8CPSBKEU3E

NUMAR SERIAL

DATA VANZARII

NR FACTURA FISCALA

PUNCT DE LUCRU
S.C. DISTRIBUTION SERVICES MANAGEMENT S.R.L.
Paraul Iovului, nr 5, Alba Iulia, jud. Alba
Tel.: +40 373 811 745
E-mail: info@gadgetway.ro
www.gadgetway.ro

Acest certificat de garantie este valabil doar insotit de bonul sau factura
de achizitie si de elementele de identificare ale produsului inscrise pe
eticheta, ambalaj sau marcate pe produs.

CUMPARATOR

VANZATOR

Am luat la cunostiinta de Conditiile de Garantie

Data receptiei

Data predarii

Descrierea defectului

Rezolutie service / stampila
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CONDITII DE GARANTIE
1. Garantia se acorda in mod exclusiv echipamentelor si subansamblelor importate si distribuite de catre S.C. DISTRIBUTION SERVICES
MANAGEMENT S.R.L.
2. S.C. DISTRIBUTION SERVICES MANAGEMENT S.R.L. nu raspunde pentru eventualele incompatibilitati intreprodusul vandut si
echipamentele/perifericele/subansablurile sau consumabile achizitionate de la alti furnizori.
3. La prezentarea in service aparatul/echipamentul va fi adus cu TOATE accesoriile livrate aferente acestuia. Se recomanda pastrarea ambalajului
original pentru situatiile in care este necesara inlocuirea produsului. De asemenea, produsul/echipamentul trebuie insotit de:
a) factura fiscala in original sau copie;
b) certificatul de garantie in original;
c) reclamatia defectului constatat;
Lipsa unuia dintre actele prevazute mai sus suspenda obligatia vanzatorului de a asigura garantia pana la indeplinirea conditiilor.
4. Remedierea deficientelor aparute la produse ori inlocuirea acestora in cadrul termenului de garantie si care nu sunt imputabile utilizatorului se face
in termen de maximum 15 zile din momentul cand vanzatorul a luat la cunostinta de deficientele respective si produsul a fost predat spre reparare
acestuia conform legii 449/2003, art. 11, al. 4.
In cazul unor vicii ascunse, termenul de reparare curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.
Obligatiile de garantie ale S.C. DISTRIBUTION SERVICES MANAGEMENT S.R.L., pentru acest produs sunt limitate termenilor de mai jos:
S.C. DISTRIBUTION SERVICES MANAGEMENT S.R.L., conform prevederilor de mai jos, garanteaza acest produs impotriva defectelor de
fabricatie (materiale si manopera) in conditiile de utilizare normala pe perioada de garantie. Daca in perioada de garantie apare un defect si este
receptionata o reclamatie valida, S.C. DISTRIBUTION SERVICES MANAGEMENT S.R.L., la alegerea sa si in masura permisa de lege, fie (1) va
repara defectul gratuit, utilizand piese noi sau piese echivalente unora noi din punct de vedere al performantelor si fiabilitatii, (2) va inlocui produsul
cu un produs care este nou sau echivalent unuia nou din punct de vedere al performantelor si fiabilitatii si cel putin echivalent din punct de vedere
al functionalitatii cu produsul original, sau (3) va rambursa pretul de achizitie al produsului. Un produs de schimb sau o piesa de schimb, inclusiv o
piesa instalabila de catre utilizator, care a fost instalata in concordanta cu instructiunile furnizate va fi garantata pentru restul perioadei de garantie
a produsului original sau nouazeci (90) de zile de la data inlocuirii sau repararii, oricare dintre aceste perioade este mai lunga. Atunci cand un
produs sau o piesa de schimb sunt inlocuite, orice articol de schimb devine proprietatea dvs. si articolul schimbat devine proprietatea S.C.
DISTRIBUTION SERVICES MANAGEMENT S.R.L. Atunci cand se acorda un ramburs, produsul pentru care este furnizat rambursul trebuie
returnat la S.C. DISTRIBUTION SERVICES MANAGEMENT S.R.L. si devine proprietatea S.C. DISTRIBUTION SERVICES MANAGEMENT S.R.L.
EXCLUDERI SI LIMITARI
Aceasta garantie nu se aplica: (a) pieselor consumabile, precum duze, filamente de plastic, cu exceptia cazului in care dauna a survenit ca urmare
a unui defect de fabricatie (de materiale sau de manopera); (b) daunelor cosmetice, inclusiv dar fara limitare la zgarieturi, adancituri si materiale
plastice sparte in zona porturilor, cu exceptia celor specific individualizate de catre Producator prin programe de reparatie sau inlocuire; (c) daunelor
cauzate de utilizarea cu produse neautorizate, de ex filamente specifice 3Doodler pentru acest creion; (d) daunelor cauzate prin accident, abuz,
utilizare gresita, inundatie, incendiu, cutremur sau alte cauze externe; (e) daunelor cauzate de operarea produsului in afara utilizarilor permise sau
prevazute si descrise de Producator; (f) daunelor cauzate de interventii (inclusiv imbunatatiri si extinderi) realizate de oricine in afara unui reprezentant
S.C. DISTRIBUTION SERVICES MANAGEMENT S.R.L. sau a unui furnizor de servicii autorizar; (g) unui produs sau unei piese care a fost
modificata intr-o maniera care ii altereaza functionalitatile sau capacitatile fara permisiunea in scris din partea S.C. DISTRIBUTION SERVICES
MANAGEMENT S.R.L.; (h) daca orice numar serial al produsului a fost inlaturat sau sters;(i) manipularii, transportarii sau pastrarii in conditii
improprii sau produsul prezinta defecte ca urmare a unor socuri mecanice (lovituri, deformari, fisurari, fortare, zgariere, etc.); (j) alimentarii
aparatului/echipamentului cu o tensiune electrica neconforma standardelor.
Produsele consumabile (cartuse de imprimanta, filamente, benzi, baterii) sau accesoriile (duze etc.) nu beneficiaza de garantie – va rugam sa
verificati buna functionare a acestor in momentul achizitiei.
OBTINEREA UNUI SERVICIU DE GARANTIE
Va rugam sa accesati si sa examinati resursele de asistenta online mentionate in documentatia care insoteste acest produs inainte de a solicita un
serviciu de garantie. Daca produsul nu functioneaza corespunzator in continuare, dupa utilizarea acestor resurse, va rugam sa ne contactati.
Optiunile serviciului, disponibilitatea pieselor si timpul de raspuns pot varia in functie de diversi factori.Optiunile serviciului pot fi modificate in orice
moment. Dumneavozstra sunteti responsabil de achitarea taxelor de expediere si manipulare pana la receptionarea produsului de catre furnizor.
DREPTURI LEGALE ALE CONSUMATORILOR
S.C. DISTRIBUTION SERVICES MANAGEMENT S.R.L. garanteaza conformitatea produsului, asa cum este prevazut in Legea nr 449/2003 privind
vanzarea produselor catre persoane fizice si garantiilor asociate acestora, si respecta Ordonanta rep nr 21 din 21.08.1992 privind protectia
consumatorilor.
In cazul lipsei conformitatii, Cumparatorul are dreptul sa solicite fie repararea produsului, fie inlocuirea acestuia, fie reducerea corespunzatoare a
pretului ori rezolutiunea contractului, in conditiile legii si ale prezentului certificat.
Articolele de mai jos se aplica in cazul clientilor persoane fizice care dobandesc, ca destinatar final, produsele obtinute de la agenti economici.
Legea nr 449/2003, art.5, al 2: “Se considera ca produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumparare daca:
a) corespund descrierii facute de vânzator si au aceleasi calitati ca si produsele pe care vânzatorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau
model; b) corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator, scop facut cunoscut vânzatorului si acceptat de acesta la încheierea
contractului de vânzare-cumparare; c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelasi tip; d) fiind de acelasi tip,
prezinta parametrii de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului si
declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de vânzator, de producator sau de reprezentantul acestuia, în special prin
publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.”
Legea nr. 449/2003, art. 9: ”Vanzatorul este raspunzator fata de consumator pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul cand au fost
livrate produsele."
Legea nr 449/2003, art. 14: “Consumatorul nu este îndreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora.”
Legea nr 449/2003, art. 16: “Raspunderea vânzatorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajata daca lipsa de conformitate apare într-un termen
de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.”
Ordonanta de urgenta 174/2008, art. 16-2: “Pentru produsele a caror durata medie de utilizare este mai mica de 2 ani, termenul prevazut la art. 16
se reduce la aceasta durata.”
Legea nr 449/2003, art. 17: “Consumatorul trebuie sa informeze vânzatorul despre lipsa de conformitate în termen de doua luni de la data la care a
constatat-o.”
Lege nr 449/2003, art. 18: “Pâna la proba contrara lipsa de conformitate apruta în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezum ca a existat la
momentul livrarii acestuia, cu exceptia cazurilor în care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.”

Sfaturi generale

• Taie capetele uzate! Aveti grija sa taiati capetele filamentelor uzate inainte de a le reintroduce
in creion. Acest lucru va preveni infundarea sau deteriorarea creionului.

• Setarea temperaturii: te poti bucura la maxim de acest dispozitiv atunci cand acesta este utilizat
•
•

la o temperatura corespunzatoare. Temperatura necorespunzatoare este cauza principala a
diferitelor probleme.
Ia o pauza: trebuie sa faci o pauza de 30 de minute dupa fiecare 2 ore de utilizare continua a
creionului 3Doodler.
Nu pot desena in aer! Pentru a desena in aer, cel mai recomandat este sa iti creezi o “ancora”
atingand varful creionului de o suprafata (hartie sau Doodle Pad) si apoi sa extrudezi o bucata mica
din filamentul de plastic. Odata ce ancora este creata, vei putea desena in aer cu usurinta.
Trebuie sa tii creionul nemiscat pentru 5-6 secunde, pentru a permite plasticului sa se intareasca
inainte de a incepe sa desenezi in aer.

Sfaturi pentru alimentarea plasticului

• FLEXY: capatul filamentului FLEXY se poate intinde cateodata de la caldura produsa de 3Doodler,
•
•

facandu-l astfel mai dificil de alimentat. Daca tai capatul filamentului la 45 grade si folosesti creionul
in modul de extrudare lenta, va fi mult mai usor de alimentat si de folosit.
PLA: De obicei filamentele de PLA functioneaza mai bine cu setarile de extrudare lenta. Daca
plasticul PLA nu se incarca corect il poti impinge manual in dispozitiv pana cand creionul va incepe
sa extrudeze compozitia. Astfel se pot rezolva multe din problemele ce pot aparea pe parcurs.
Blocajele: daca plasticul se blocheaza in creion, se poate curata usor creionul urmarind aceasta
tehnica. Cu creionul deschis, incalzit la maxim, indepartati cu grija duza cu ajutorul cheii hexagonale.
Dupa ce a fost indepartata, inserati cu grija tija de curatare in varful creionului. Aceasta ar trebui sa
impinga filamentul din creion, astfel curatand dispozitvul.

Lucruri de evitat

• Se pot preveni crearea blocajelor atata timp cat nu introduceti filamentele deja uzate mai scurte de
13 cm in orificiul de alimentare.

• Se recomanda sa se evite lasarea filamentului in creion dupa ce acesta a fost oprit. Acest lucru poate

•
•
•

preveni posibilele blocaje si poate fi facut prin scoaterea filamentului odata ce sesiunea de desen
s-a incheiat. Daca filamentul este prea scurt pentru a fi scos, te rugam sa inserezi instrumentul de
curatare prin duza dispozitivului, asa cum este prevazut in manualul de instructiuni, si scoateti
filamentul ramas prin spatele dispozitivului.
Se recomanda doar utilizarea filamentelor oficiale pentru 3Doodler Create – ABS, FLEXY si PLA.
Evitati sa folositi filamente de la terti, pentru ca ele pot deteriora iremediabil creionul. De asemenea,
folosirea filamentelor de la terti duce la pierderea garantiei.
Se poate preveni deteriorarea creionului schimband duza doar dupa instructiunile din manual, cu
creionul aprins si bine incalzit. Schimband duza cand creionul este rece poate duce la deteriorarea
iremediabila a creionului si pierderea garantiei.
Nu folositi 3Doodler Create Dooddle Pad cu filamentele FLEXY - nu sunt compatibile.
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