
7. Вимкнення
Натисніть круглу кнопку та утримуйте її протягом 3 секунд. Переконайтеся, 
що в ручці немає нитки під час вимкнення живлення.

8. Сповіщення про низький рівень заряду акумулятора
Якщо рівень заряду акумулятора низький, два середні світлодіодні індика-
тори блиматимуть.

9. Зарядка 
Зарядіть ручку, підключивши відповідний адаптер живлення (див. технічні 
характеристики). Якщо всі чотири світлодіоди блимають, це означає, що 
ручка заряджається. Якщо світлодіод 1 і світлодіод 4 світяться, це 
означає, що ручка повністю заряджена після прибл. 90 хвилин очікуван-
ня. Відключайте адаптер живлення після заряджання, щоб уникнути 
ризиків, спричинених тривалим нагріванням акумулятора або адаптера.

10. Використання ручки під час заряджання
Цю 3D-ручку можна використовувати під час заряджання.

Як повинен виглядати кінець нитки

Усунення несправностей
У разі виникнення несправностей дотримуйтеся наведених нижче вказівок. 
Якщо проблему не вдається усунути, зв’яжіться з продавцем.

Гарантійні умови. Один рік із дати покупки. Гарантія не поширюється на 
пошкодження, що виникли в результаті використання неоригінальної нитки 
або недотримання вказівок, що містяться в цій інструкції.

3D-ручка 2E-SL-900
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

НЕСПРАВНІСТЬ

Відсутнє живлення
Вилка неправильно
вставлена в розетку

Правильно вставте вилку
в розетку

Акумулятор розряджений Зарядіть акумулятор

Зарядіть акумуляторНизький рівень заряду
акумулятора

Проблема з USB-кабелем Перепідключіть USB-кабель

Проблема з адаптером Замініть адаптер
Перезавантажте ручку
Понатискайте кнопку
кілька разів поспіль

Відрегулюйте швидкість

Вийміть нитку та переконайтеся,
що кінець нитки плаский

Вийміть нитку, а потім 
завантажте нову

Кнопка застрягла

Проблема з ручкою

Помилка завантаження нитки

Виходить мало нитки

Автоматичне вимкнення

Ручка 
не заряджається

Кнопка не працює

Нитка не виходить
із наконечника

Ручка вимикається 
автоматично

МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ СПОСОБИ УСУНЕННЯ



Змін. струм: 
100 В ~ 240В 50/60 Гц
Пост. струм: 
5 В ± 0,25 В 2 А

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ 3D-РУЧКИ ОЗНАЙОМТЕСЯ
З НАВЕДЕНИМИ НИЖЧЕ ЗАХОДАМИ БЕЗПЕКИ.
 
1. Дотримуйтеся правил електробезпеки під час роботи! Не використовуй-
те виріб у ванній кімнаті або поблизу джерел води, інакше це може призве-
сти до ураження електричним струмом і навіть смерті! Вимикайте виріб 
одразу після використання.

2. Наконечник може сильно нагріватися під час роботи! Не торкайтеся 
наконечника або сусідніх частин ручки, щоб уникнути опіків.

3. Цей виріб призначений для осіб старше 14 років.

4. Цей виріб не є вологостійким. Не стукайте наконечником по твердих 
предметах. Не вставляйте сторонні предмети в отвір для подачі або 
наконечник.

5. Тип використовуваної нитки: (PCL). Діаметр нитки: 1,75 ± 0,02 мм. Вико-
ристовуйте тільки оригінальну нитку. Використання неоригінальної нитки 
може призвести до пошкодження виробу.

6. Під час першого використання ручки із сопла може йти дим. Це 
нормальне явище, і воно ніяк не впливає на використання виробу.

7. Це нормально, якщо в соплі є залишки нитки. Вона могла залишитися там 
після тестування, яке проходить кожен наш виріб.

Інструкції з використання

1. Увімкнення
Натисніть круглу кнопку та утримуйте її протягом 3 секунд, щоб увімкнути 
ручку. Коли засвітиться світлодіод 1, це означає, що живлення ввімкнуто.

2. Попереднє нагрівання
Увімкнувши ручку, натисніть бічну кнопку. Під час нагрівання блиматиме 
світлодіод 1. Коли засвітяться всі чотири світлодіоди, це означає, що ручка 
нагрілась.

3. Завантаження нитки
Після нагрівання натисніть бічну кнопку, після чого засвітяться світлодіодні 
індикатори, і завантажте нитку. Через 15 секунд ви можете переходити до 
роботи.

4. Зупинка/виймання нитки
Натисніть бічну кнопку під час друку, щоб зупинити/продовжити друк. Після 
припинення друку засвітяться всі чотири світлодіоди.

5. Налаштування швидкості
Під час друку натисніть круглу кнопку, щоб змінити швидкість друку; при 
швидкому друку світлодіодний індикатор блимає швидко, при повільному 
друку світлодіодний індикатор блимає повільно.

6. Виймання нитки
Натисніть і утримуйте бічну кнопку, щоб вийняти нитку. Нитка повністю 
вийде з отвору для завантаження. Не тягніть нитку, через 15 секунд вона 
сама повністю вийде з отвору.

Технічні характеристики та параметри

Розміри виробу 149,5 мм * 31,8 мм * 28,5 мм

Вага 53,7 г

Ємність акумулятора 500 мА·год

Параметри живлення

Тип нитки PCL 1,75 ± 0,02 мм

Потужність у режимі
очікування ≤ 0,05 мВт

Робочі умови Температура: 10 ℃ ～ 35 ℃
Відносна вологість: ≤ 85 %

1 шт.

Комплектація:

Ручка 1 шт.

Інструкція 1 шт.

Захисні 
накладки 
для пальців

2 шт.

Трафарет для 
малювання

Кабель 
для зарядки

1 шт.

Нитка для 
малювання PCL 
(5 м кожна)

2 шт.

Отвір підключення живлення

Отвір для завантаження нитки

Світлодіод 1
Світлодіод 2
Світлодіод 3
Світлодіод 4

Кругла кнопка

Бічна кнопка

Будова пристрою


