Használati útmutató

Köszönjük, hogy termékünket választotta!
A 3D ceruza segítségével minden, amit elképzeltünk, valósággá válik. Egy olyan innovációt tart kezében, melynek segítségével
valós, 3 dimenziós ábrákat, alakzatokat, tárgyakat készíthet. Felnőttek és gyermekek részére egyaránt ajánlott, mert nem csak
szórakoztató vele alkotni, hanem fejleszti a kreativitást, képzelőerőt, alkotási készséget, kézügyességet, összpontosítást,
precizitást. Egy olyan "játék", mely szórakoztatva fejleszti készségeinket.
Mielőtt használni kezdené a terméket kérjük, olvassa el ezt az útmutatót!

A 3D ceruza részei

Biztonsági figyelmeztetések
A 3D ceruza csak és kizárólag ABS műanyag szállal és a gyári adapterrel használható. Bármilyen egyéb műanyag betöltése,
vagy nem minősített adapter használata tönkreteheti a készüléket, sérülést okozhat, és elveszíti a készülék garanciáját.

Tűzveszélyességi figyelmeztetés
A ceruza magas hőt termel, így fokozottan ügyelni kell használatakor, hogy ne érjen hozzá a fúvókához míg ki nem hűlt. Ne
tegye le éghető anyagra (papír, szőnyeg, stb…) használat közben, mert tüzet okozhat. Figyeljen arra, hogy ne érjen semmilyen
éghető anyag a ceruza fúvókájához, míg ki nem hűlt! Amennyiben már nem használja a készüléket, húzza ki az adaptert a
hálózatból, várja meg míg teljesen kihűl a ceruza fűtőfúvókája, és ezután csomagolja el a készüléket.

10 éves kor alatt gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják!

A 3D ceruza használata
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Dugja be az adaptert a ceruza végén található adapter bemeneti nyílásba és csatlakoztassa a hálózathoz. A sárga
LED felvillanása a ceruza előmelegítését jelenti.
Mielőtt betöltené a műanyag szálat, várja meg, míg a ceruza üzemkészre melegedik. Amint megnyomja a műanyag
szál előretoló gombját, felvillan a piros LED. Kb. 30 másodperc múlva a piros szín átvált zöld színre, jelezve, hogy a
ceruza üzemkész állapotba került.
Töltse be az ABS műanyag szálat a ceruza hátulján található nyílásba, miközben folyamatosan tartsa nyomva a
műanyag szál előretoló gombot. Tartsa addig nyomva, míg a műanyag szál meg nem jelenik a fűtőfúvókánál. Amint
megjelent, engedje el a gombot.
Már csak egy lépés van hátra: kezdjen el alkotni. A műanyag szál töltési sebességét változtathatja a sebesség
szabályozó gombbal. Az előre-hátra menetet az előretoló és visszahúzó gombokkal. Ne keseredjen el, ha nem tud
azonnal olyan tárgyakat készíteni, melyeket szeretne. Némi gyakorlással hamar elsajátítja a készülék kezelését.
Amennyiben befejezte a rajzolást és szeretné kivenni a műanyag szálat, úgy nyomja meg a műanyag szál visszahúzó
gombot, amíg ki nem üríti a ceruzát.

Figyelem: 5 perc inaktivitás után a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. A LED fények kikapcsolnak. Amennyiben újra
szeretné használni, nyomja meg a műanyag szál előretoló gombot.
Amint befejezte a rajzolást, minden esetben vegye ki a megmaradt műanyagot a készülékből. A legközelebbi betöltés
előtt a műanyag szál korábban használt végéből vágjon le egy pár millimétert, hogy ne akadjon meg betöltésnél.
Specifikációk:






Működési hőmérséklet: 160 Celsius – 230 Celsius
Adapter: 12 V, 3A
Fúvóka átmérő: 0,7 mm
Nettó súly: 65 g
Fúvóka: cserélhető

Forgalmazó:
Gradinops Kft.
1043 Budapest, Csányi László u. 34.
e-mail: info@okoscuccok.com
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