
3D ﾐyoﾏtató toll 
Haszﾐálati útﾏutató 

 

Csatlakozók és goﾏHok 

1. TápIsatlakozó 

2. Hőﾏérséklet ﾐövelése 

3. Tápfeszültség jelző LED 

4. LCD kijelző 

5. Hőﾏérséklet Isökkeﾐtése 

6. SeHesség szaHál┞zó 

7. Működés jelző LED 

8. Ürítő goﾏH 

9. Töltő goﾏH 

10. Iﾐtegrált fűtőfúvóka 

11. Aﾐ┞ag Hetöltő ﾐ┞ílás 

Haszﾐálat 

1. Csatlakoztassa a IsoﾏagHaﾐ található AC/DC hálózati adaptert vag┞ 
az USB káHelt ふez utóHHihoz szüksége lesz ﾏég eg┞ ヵV/ヲA 
teljesítﾏéﾐ┞ű USB hálózati töltőre isぶ. A tápfeszültség jelző LED (3) 

sárga féﾐﾐ┞el világít, jelezve, hog┞ a toll készeﾐléti állapotHaﾐ vaﾐ. 
2. Az LCD kijelzőﾐ (4) megjelenik a „PLA” vagy az „ABS” felirat. Válassza 

ki a haszﾐálﾐi kíváﾐt aﾐ┞agot, ﾏajd ﾐ┞oﾏja ﾏeg a Töltő goﾏHot (9). 

Üg┞eljeﾐ arra, hogy mindig a haszﾐált aﾐ┞agﾐak ﾏegfelelő Heállítást 
haszﾐálja, ﾏivel a két aﾐ┞agot külöﾐHöző hőﾏérsékletre kell 

felﾏelegíteni.  

3. Várja ﾏeg ﾏíg a toll eléri az aﾐ┞agﾐak ﾏegfelelőeﾐ Heállított 
hőﾏérsékletet. A ﾏegfelelő hőﾏérséklet elérésekor a ﾏűködés jelző 
LED (7) Pirosról zöldre vált. 

4. Helyezze az aﾐ┞agot a Hetöltő ﾐ┞ílásHa és tartsa ﾐ┞oﾏva a töltő 
gombot (9). Addig tartsa nyomva, aﾏíg az aﾐ┞ag ﾏegjeleﾐik a fúvóka 
végéﾐ ふヱヰぶ. 

5. Most ﾏár elkezdheti haszﾐálﾐi a tollat. Az aﾐ┞ag adagolásáﾐak a 
seHességét a toll oldaláﾐ található Isúszkával (6) szaHál┞ozhatja. 

6. A Hetöltött aﾐ┞agok olvadási hőﾏérséklete külöﾐHöző, ügyeljen arra, 

hogy mindig a ﾏegfelelő hőﾏérsékletet haszﾐálja ふlásd: Hőﾏérséklet 
Heállításaぶ 

7. Ne ériﾐtse ﾏeg a fúvókát haszﾐálat közHeﾐ. 
8. Ha ヵ perIig ﾐeﾏ haszﾐálja a tollat az autoﾏatikusaﾐ készeﾐléti 

ﾏódHa kapIsol, a ﾏűködés jelző LED kialszik. Ha újra haszﾐálﾐi 
szeretﾐé a tollat ﾐ┞oﾏja ﾏeg a töltő ふΓぶ goﾏHot. 

9. Ha szeretne ﾏásik anyagot-szíﾐt haszﾐálﾐi tartsa ﾐ┞oﾏva az ürítő ふΒぶ 
gombot addig, aﾏíg az aﾐ┞ag teljeseﾐ kiürítésre kerül. 
A töltő/ürítő ﾏotor ヲヰ ﾏásodperc ﾏűködés utáﾐ autoﾏatikusaﾐ 
leáll, vag┞ a töltő/ürítő goﾏH ﾏegﾐ┞oﾏásával is leállíthatja. 

10. A felﾏelegedési idő függ a Heállított és a körﾐ┞ezeti hőﾏérséklettől. 
11. Mielőtt aﾐ┞agot tölt a tollHa mindig vágja eg┞eﾐesre a végét. 
12. Mindig ürítse ki a Hetöltött anyagot, ha Hefejezi a toll jóhaszﾐálatát. 
13. A tollat haszﾐálat közHeﾐ kH. ヶヵ fokos szögHeﾐ tartsa 

 

 

Hőﾏérséklet Heállítása 

1. AlaIsoﾐ┞ seHességﾐél, ha fúvóka „reIsegő” hangot ad azt jelenti, 

hog┞ a hőﾏérséklet túl ﾏagasra vaﾐ állítva. 
A hőﾏérséklet szaHál┞zó goﾏHHal Isökkeﾐtse a hőﾏérsékletet ふΒ-15 

fokos Isökkeﾐtés ajáﾐlottぶ. 
2. Ha haszﾐálat közHeﾐ HuHorékok keletkeznek a fúvókáﾐál azt jelenti, 

hog┞ a hőﾏérséklet túl ﾏagasra vaﾐ állítva. 
A hőﾏérséklet szaHál┞zó goﾏHHal Isökkeﾐtse a hőﾏérsékletet ふ3-8 

fokos Isökkeﾐtés ajáﾐlottぶ. 
3. Norﾏál esetHeﾐ, ha a hőﾏérséklet ﾏegfelelőeﾐ vaﾐ Heállítva a 

fúvókáHól távozó aﾐ┞ag siﾏa és HuHorékﾏeﾐtes. 
4. Ha a kijövő aﾐ┞ag sötét/hoﾏál┞os és a ﾏotor hallhatóaﾐ erőlködik 

azt jeleﾐti, hog┞ a hőﾏérséklet túl alaIsoﾐ┞ra vaﾐ állítva. 

A hőﾏérséklet szaHál┞zó goﾏHHal ﾐövelje a hőﾏérsékletet ふ3-5 fokos 

ﾐövelés ajáﾐlottぶ. 

Figyelﾏeztetések 

1. Ezt az eszközt kizárólag Β év feletti g┞erekek ふszülői felüg┞elettelぶ 
vag┞ felﾐőttek haszﾐálhatják! 

2. A fúvóka haszﾐálat közHeﾐ akár ヲ30°C-ra is felmelegedhet, üg┞eljeﾐ 
rá, hog┞ ﾐe ériﾐtse ﾏeg a fúvókát, ﾏert égési sérüléseket okozhat. 

3. A tollHa Isak az ahhoz g┞ártott PLA vag┞ ABS aﾐ┞agot haszﾐálja. 
4. Tartsa távol a víztől. 
5. Haszﾐálat utáﾐ tárolja Hiztoﾐságos hel┞eﾐ, ahol ﾐeﾏ férﾐek hozzá 

gyerekek. 

SpeIifikáIió: 

• Kompatibilis anyagok: PLA vagy ABS 

• A Hetölthető aﾐ┞ag átﾏérője: ヱ.Αヵﾏﾏ 

• Fúvóka átﾏérője: 0.7mm 

• Melegítési hőﾏérséklet: ヱヶヰ-210°C ふPLAぶ, ヲヱヰ-ヲンヵ°C ふABSぶ 
• Tápellátás: DC ヱ2V 2A 24W / 5V 2A 10W 

• Töﾏege: 65g 

• Mérete: ヱΒヴ ┝ ンヱ ┝ ヴヶﾏﾏ 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER®Huﾐgar┞ Kft. tulajdoﾐát képezﾐi és 
szerzői jog védi.  

A WPOWER® Huﾐgar┞ Kft. előzetes írásHeli eﾐgedél┞e ﾐélkül ﾐeﾏ 
ﾏásolható, sokszorosítható seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír alapoﾐ, seﾏ 
részHeﾐ, seﾏ egészHeﾐ. A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, 
leírások a terﾏék g┞ártójától szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért és valóság 
tartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® Huﾐgar┞ Kft. seﾏﾏil┞eﾐ felelősséget 
ﾐeﾏ vállal. 


