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Vážení zákazníci, 
ďakujeme Vám za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Tento návod na obsluhu je súčasťou 
výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky ak jeho obsluhe. Ak výrobok odovzdáte 
iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli 
kedykoľvek znovu prečítať!

Je na čase zhmotniť vaše 3D sny!
Teraz ste majiteľ 3D pera. 3D pero vám vkladá do rúk možnosť tvorenia a umožňuje vám kresliť reálne objekty 
ľahko a rýchlo. Pred použitím 3D pera si pozorne prečítajte manuál.

Popis častí:

Varovanie
3D pero by malo byť používané iba s ABS náplňou, 
ktorá je pre neho určená. Chybné použitie pera, zmena 
zahrievacej teploty pera, alebo používanie neschvále-
ných (neoriginálnych) náplní a adaptérov môže viesť
k poškodeniu pera, zraneniu a prepadnutiu záruky.

Riziko popálenia
Špička 3D pera môže byť extrémne horúca. NEDO-
TÝKAJTE sa špičky! NEDOVOĽTE, aby sa špička pera 
dostala do kontaktu s horľavými materiálmi a látkami! 
Odpojte pero, ak ho nepoužívate a nechajte špičku 
pera úplne vychladnúť pred jeho uskladnením.

Súprava obsahuje:
• 3D pero 
• adaptér 
• náplne 
• návod na použitie

Použitie 3D pera:
1.  Pripojte adaptér do napájacieho konektora na konci 

pera a zapojte ho do zásuvky. Ak sa rozsvieti žltá LED 
kontrolka, pero je vo fáze predhrievania.

2.  Stlačte tlačidlo „pre posun vpred“, rozsvieti sa červe-
ná LED kontrolka. Po 30 sekundách sa červená LED 
kontrolka rozsvieti na zeleno, predhriatie je dokonče-
né a pero pripravené na použitie.

3.  Vložte ABS náplň do „plniaceho otvoru“ na konci 
pera. Stlačte tlačidlo „posun vpred“, materiál bude 
vtláčaný do ohrievacej špičky. Držte tlačidlo pre 
„posun vpred“ kým sa plastový materiál nevysunie zo 
špičky. Týmto je plnenie hotové.

4.  Ďalej stlačte tlačidlo „posun vpred“ a zároveň kreslite 
3D objekty. Rýchlosť vytláčania je nastaviteľná 
tlačidlom rýchlosti. Uvoľnením tlačidla „posun vpred“ 
prestane pero materiál vysúvať.

  Poznámka: Zariadenie sa prepne do režimu „Stand 
by“, ak nie je používané dlhšie ako 5 minút. LED kon-
trolka zhasne. Ak chcete pero znovu použiť, stlačte 
tlačidlo „posun vpred“ pre obnovenie jeho prevád-
zky.

5.  Ak chcete náplň vybrať, alebo zmeniť jej farbu, stlač-
te tlačidlo „pre posun vzad“. Pokiaľ bude potrebné, 
nastavte tlačidlo rýchlosti na max. rýchlosť.

  Poznámka: Po použití alebo pred uskladnením 
vyberte náplň z 3D pera. Zarežte a zarovnajte zakon-
čenie tyčinky ABS pred ďalším naplnením.

3D pero
Návod na používanie
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Regulácia teploty:
Reguláciu teploty zverte radšej kvalifi kovanej osobe, 
aby nedošlo k poškodeniu regulácie. Z výroby je teplo-
ta nastavená na optimálnu hodnotu.

Špecifi kácia:
Rýchlosť posunu (plnenia): nastaviteľná 
Teplota zahrievania: 160° - 230° 
Zdroj: 12V, 3A 
Priemer špičky: 0,7mm 
Hmotnosť pera: 65g

Varovanie:
V prípade akéhokoľvek problému kontaktujte servisné 
oddelenie. 
Nepoužívajte v blízkosti vaní, spŕch, bazénov ani iných 
vodných nádrží. Pero nijako nenamáčajte. Pre očistenie 
pero utrite navlhčenou handrou. 

Ochrana životného prostredia
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických 
zariadení.

Po uplynutí doby životnosti produktu alebo v okamihu, kedy 
by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do 
domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho 
odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté 
zdarma. 
Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych do-
padov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť 
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti 
si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť 
v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, 
kontaktujte servisné oddelenie. 
Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v prilože-
nom návode na použitie. na reklamáciu 
nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa 
neriadili pokynmi uvedenými v návode 
na použitie.

Záruka sa nevzťahuje
-  na prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku

v dôsledku jeho používania 
-  na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku 

(napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému 
opotrebovaniu ...) 

-  na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými 
podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.) 

-  na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, 
úderu a pod. 

-  na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťaže-
ním, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva 
alebo nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli riadne zabezpečené 
proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko 
prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na 
použitie a neručí za možné tlačové chyby. Vyobrazenie a popis 
sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.

Rasťo
Typewritten text
POZOR: Pokial pero nepoužívate, ihneď vytiahnite náplň. Nenechávajte náplň v pere - hrozí zatavenie. Nerešpektovanie nie je dôvodom na reklamáciu.Náplň nepoužívajte až do konca. Pokiaľ ste na konci náplne cca 2 až 3 centimetre pred vstupom do pera, vytiahnite ju a vymente za novú.


