
•Asigura-te intotdeauna ca dispozitivul 3D 3Doodler este incalzit, cu lumina LED albastra sau verde aprinsa. Incercarea de a
scoate duza atunci cand creionul 3Doodler se raceste sau este deja rece va duce la deteriorarea iremediabila a acestuia.
•Ai grija sa nu folosesti forta excesiva atunci cand scoti sau insurubezi o noua duza. Asigura-te ca duza este insurubata ferm,
fara a o forta. Forta excesiva va deteriora creionul 3Doodler.
•Desi este normal sa existe plastic in interiorul duzei, trebuie sa te asiguri ca exteriorul duzei este curat cand se scoate sau se
inlocuieste duza. Acest lucru va impiedica prinderea duzelor in interiorul dispozitivului de demontare. Curata duza in timp ce
este fierbinte folosind o carpa sau un tesut pliat, asigurandu-te ca pastrezi suficient material intre degete si duza fierbinte pentru
a-ti proteja varfurile degetelor de la ardere.

•

•

•

IMPORTANT

   •  Indepartarea excesului de material din desen
   •  A crea contururi sau texturi.
Pasul 4: Opreste creionul 3D si lasa-l sa se raceasca (aproximativ
cinci minute) inainte de a scoate instrumentul de netezire.

Folosirea instrumentului de netezire

Pasul 1: In timp ce creionul 3Doodler este deconectat si nu este
fierbinte/cald, gliseaza instrumentul de netezire (G) pe duza lui.
Pasul 2: Porneste creionul 3D, setand comutatorul pe temperatura
adecvata plasticului pe care il folosesti.
Pasul 3: Instrumentul de netezire se utilizeaza pentru:

   •  Netezirea unor portiuni sau margini

existe plastic rezidual in interiorul duzei.

Pasul 4: Apasa unul din butoanele de extrudare astfel incat creionul
sa se incalzeasca din nou. Odata ce creionul 3D este fierbinte,
insurubeaza duza in creionul 3D, rotind dispozitivul de montare
in sensul acelor de ceasornic (E) pentru a strange duza pe creion.

Pasul 5: Acum esti gata sa incepi sa desenezi!
Pasul 6: Cand ai terminat, nu uita sa depozitezi duzele in dispozitivul

Schimbarea duzelor

Pasul 1: Porneste creionul 3Doodler (A), seteaza comutatorul la LO
("Low" pentru PLA) sau HI ("High" pentru ABS sau FLEXY) si asteapta
ca LED-ul sa se aprinda in culorile verde (LO) sau albastru (HI).
Pasul 2: Scoate duza (B) rotind dispozitivul de montare (C) in sens
invers acelor de ceasornic (D). Ai grija sa nu atingi duza, este foarte
fierbinte!
Pasul 3: Introdu noua duza in dispozitivul de montare (C) cu
surubul/baza indreptata spre exterior. Din nou, este in regula sa

     ATENTIONARI

PERICOL DE ARDERE Duza creionului 3D poate deveni
extrem de fierbinte. NU atinge varful/duza, piesele din apropierea

apropierea duzei sau intrarea in contact cu materiale inflamabile.
Atentionati persoanele din incaperea unde lucrati ca dispozitivul
este fierbinte si nu trebuie sa fie atins. Deconectati de la curent si
setati comutatorul in pozitia OFF atunci cand nu il utilizati sau

inainte de depozitare. Lasati varful/duza sa se raceasca complet
dupa utilizare si inainte de depozitare. Duza fierbinte poate deteriora
suprafetele vopsite, materialele plastice si tesatura daca sunt lasate

PERICOL DE ARDERE. Instrumentul de demontare a duzelor 
poate deveni extrem de fierbinte. NU atingeti piesa metalica a
dispozitivului de demontare a duzei dupa ce ati utilizat-o pana nu
sunteti sigur ca s-a racit!

•

•

Set duze - Manual utilizare

RO

Ghid de utilizare

Asigura-te ca duza este insurubata ferm, dar nu o forta!

de pastrare dedicat      .

duzei sau orice material plastic proaspat topit! NU permite
in contact direct cu aceste materiale.

Produs destinat adultilor. A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR.
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