
DŁUGOPIS 3D BUDOWA PRODUKTU SPOSÓB UŻYCIA
1. Podłączenie do prądu:
Podłącz do sieci o parametrach 5 V / 2 A. Połącz zewnętrzną sieć 
elektryczną z gniazdkiem zasilania w długopisie.
2. Wybór materiału:
Naciśnij przytrzymaj włącznik/wyłącznik przez 2 sekundy. Zapali 
się żółte światło, a na ekranie LCD wyświetli się domyślnie „PLA”. 
Naciśnij przycisk wyboru materiału i zmień na ABS, jeśli takiego 
materiału używasz.
3. Nagrzewanie:
Po wybraniu materiału naciśnij przycisk „nagrzewanie”. Zaświeci 
się wskaźnik LED, a długopis zacznie się nagrzewać. Na 
wyświetlaczu LCD pojawi się informacja o temperaturze. Po 
osiągnięciu ustawionej temperatury czerwony wskaźnik LED 
wyłączy się i zacznie się świecić zielona kontrolka.
4. Ładowanie filamentu:
Wprowadź filament do otworu zasobnika. Naciśnij przycisk 
ładowania, aby zacząć ładować materiał aż do momentu, gdy 
filament wysunie się z podajnika (jeśli chcesz przerwać tę 
czynność, ponownie naciśnij przycisk ładowania). Ładowanie 
filamentu powiodło się, można używać długopisu.
5. Usuwanie / Cofanie filamentu:
Kiedy kolor lampki kontrolnej zmieni się na zielony, naciśnij 
przycisk usuwania/cofania filamentu. Spowoduje to wysuwanie 
filamentu z długopisu. Kiedy filament zostanie całkowicie 
wysunięty, naciśnij ten sam przycisk ponownie, by zatrzymać ten 
proces. Lub też zacznij cofać filament, a po 20 sekundach cofanie 
zostanie automatycznie zatrzymane.
6. Regulacja prędkości:
Dopasuj prędkość do swoich potrzeb. Przesuwając przycisk 
prędkości w dół, zmniejszysz prędkość; przesuwając ten przycisk 
w górę, zwiększysz prędkość.
7. Regulacja temperatury:
Możesz wyregulować temperaturę w zależności od potrzeb i 
rodzaju filamentu. Naciśnij przycisk zwiększania temperatury lub 
przycisk zmniejszania temperatury, aby ustawić pożądaną 
temperaturę. Jeśli temperatura osiągnęła niemal temperaturę 
graniczną, nie można dalej jej zwiększać (czy zmniejszać, jeśli to 
dolna granica).
8. Zmiana filamentu:
Wykonaj czynności opisane w pkt. 5, aby wysunąć filament z 
długopisu. Następnie wykonaj czynności opisane w pkt. 5, aby 
załadować filament.
9. Tryb gotowości:
Jeśli w czasie standardowego użytkowania następuje 2 minutowa 
przerwa w działaniu urządzenia, wchodzi ono w tryb gotowości. 
Lampka kontrolna gaśnie, a na wyświetlaczu pojawia się hasło 
„SLEEP”. Po upływie 1 minuty długopis wyłączy się. Włącz 
przycisk nagrzewania, aby „obudzić” urządzenie. Zapali się 
czerwona lampka, a długopis będzie się nagrzewał.
10. Zakończenie pracy:
Zakończ pracę, wysuń filament i odłącz długopis od zasilania.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa (przed użyciem przeczytaj 
ten punkt oraz całą instrukcję obsługi).

1. Zachowaj środki ostrożności, podłączając urządzenie do sieci 
elektrycznej. Nie używaj tego produktu w w łazience, w pobliżu 
wanny czy umywalek ani w innych miejscach, w których istnieje 
ryzyko zetknięcia się produktu z wodą, w przeciwnym razie może 
dojść do śmierci użytkownika przez porażenie prądem. Po użyciu, 
odłącz produkt od prądu.

2. Nagrzany długopis stwarza ryzyko poparzeń. Nie dotykaj głowicy 
długopisu ani podajnika.

3. Produkt może być używany przez osoby dorosłe lub dzieci 
powyżej 6 roku życia. Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie 
pod nadzorem osoby dorosłej.

4. Produkt nie jest wodoodporny ani odporny na uszkodzenia czy 
złamanie. Nie wolno łamać tego produktu ani uderzać jego głowicą 
w twarde przedmioty. Nie wolno wkładać ciał obcych w otwór 
zasobnika ani do podajnika.

5. Długopis obsługuje materiał z włókna PLA lub ABS. Średnica 
filamentu to 1,75 + 0,02 mm. Należy używać oryginalnego filamentu. 
Używanie nieoryginalnego materiału może to spowodować 
uszkodzenie długopisu.

6. Upewnij się, że filament został wysunięty z długopisu oraz, że po 
zakończeniu używania odłączyłeś produkt od prądu.

7. Jeśli podczas pierwszego użycia z podajnika wydobywa się 
niewielka ilość dymu, ale nie wpływa to na prawidłowe działanie 
długopisu, jest to normalne zjawisko.

8. Przed wysyłką produkt jest poddawany dokładnej kontroli i 
testowaniu. Jeśli w podajniku znajduje się materiał resztkowy, nie 
należy się tym martwić i użytkować zgodnie z instrukcją.

9. Produkt jest urządzeniem precyzyjnym. Aby bezpiecznie i z 
właściwym efektem użytkować go w sposób ciągły, zaleca się 
wyłączenie zasilania na 60 sekund po upływie 1 godziny 
nieprzerwanego używania tego produktu.

PROSTE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych problemów, wykonaj 
prostą operację zgodnie z poniższymi wskazówkami. Jeśli po mimo 
tego problem się utrzymuje, skontaktuj się z dystrybutorem.

MODEL

WAGA NETTO PRODUKTU

WYMIARY PRODUKTU

MOBILNE ŹRÓDŁO ZASILANIA

ADAPTER

NAPIĘCIE

FILAMENT

TEMPERATURA DRUKOWANIA

WARUNKI PRACY

ŁADOWANIE MATERIAŁU

3041-2Y

60g

190(dł.) x 30(szer.) x 45(wys.) mm

5V 2A

AC 100 V - 240 V 50/60 Hz 0,35 A

DC 5 ± 0,25 V

PLA 1,75 ± 0,02 mm / ABS 1,75 ± 0,02 mm

160-230 ⁰C

10 ⁰C - 35 ⁰C/ Wilgotność względna ≤ 85%

Naciśnij przycisk ładowania; 
ciągłe przesuwanie filamentu

UWAGI DOTYCZĄCE FILAMENTU

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Po włączeniu urządzenia nie 
zapala się lampka kontrolna.

Lampka kontrolna nie 
zmienia koloru na zielony po 
długim czasie nagrzewania.
Produkt nie nagrzewa się.

Filament nie wysuwa się z 
podajnika.

Nieprawidłowe działanie 
adaptera lub mobilnego 
źródła zasilania.
Nieprawidłowe działanie 
adaptera lub mobilnego 
źródła zasilania.

Zmień adapter lub mobilne 
źródło zasilania.

Z podajnika wysuwa się zbyt 
mała ilość filamentu.

Usuń filament i odetnij 3 cm
z jego przedniej części.
Załaduj filament ponownie.

Poślizg na sprzęgle. Usuń filament, wymień na 
nowy i załaduj do długopisu.

Nieudane ładowanie 
filamentu.

Usuń filament, odetnij jego 
przedni fragment i załaduj 
ponownie.

Awaria kabla USB. Zmień kabel USB.

Zmień adapter lub mobilne 
źródło zasilania.

Awaria adaptera lub prądu.

Awaria kabla USB.

Zmień adapter lub mobilne 
źródło zasilania

Zmień kabel USB.

Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Producent:
Guangzhou sanlujiu toys co,
Itd. shantou branch
Address: CHENGHAI DISTRICT,
SHANTOU CITY,GUANGDONG
PROVINCE,CHINA

3041-2Y INSTRUKCJA OBSŁUGI

Regulacja
prędkości

Klamra

Wybór trybu /
Zmniejszanie
temperatury

Wybór trybu /
Zwiększanie
temperatury

Wyświetlacz LCD

Gniazdo zasilania
Otwór zasobnika

Usuwanie / 
Cofanie filamentu /
Wyłącznik

Włącznik
Nagrzewanie /
Podawanie
filamentu

Podajnik


