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zawartość zestawu

Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem
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3DSIMO - BASIC 2

Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem
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3DSIMO - BASIC 2

wskaźnik LED

pokrywa serwisowa
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przełącznik
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NADZÓR
DOROSŁYCH

NADZÓR
DOROSŁYCH

Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić 3DSIMO BASIC 2
1: otwórz pokrywę serwisową za pomocą klucza serwisowego
2. ostrożnie wysyp wszelkie cząstki materiału i inne zanieczyszczenia
3. wsuń pokrywę serwisową z powrotem do korpusu urządzenia

odblokowanie pokrywy serwisowej

3. wsuń pokrywę serwisową z powrotem do korpusu urządzenia

Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić 3DSIMO BASIC 2
1: otwórz pokrywę serwisową za pomocą klucza serwisowego
2. ostrożnie wysyp wszelkie cząstki materiału i inne zanieczyszczenia

odblokowanie pokrywy serwisowej

Przytrzymaj przycisk do posuwania materiału i obserwuj, jak przechodzi przez dyszę.
Po chwili zobaczysz materiał. W tym momencie naciśnij przycisk do posuwania materiału.

Włącz urządzenie. Urządzenie jest w pełni nagrzane, gdy
świecą wszystkie diody wskaźnika LED.

Włóż materiał do otworu na tylnej stronie,
aż poczujesz, że nie można go dalej włożyć.

włożenie materiału

Przytrzymaj przycisk do posuwania materiału i obserwuj, jak przechodzi przez dyszę.
Po chwili zobaczysz materiał. W tym momencie naciśnij przycisk do posuwania materiału.

Włącz urządzenie. Urządzenie jest w pełni nagrzane, gdy
świecą wszystkie diody wskaźnika LED.

Włóż materiał do otworu na tylnej stronie,
aż poczujesz, że nie można go dalej włożyć.
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Usuń materiał. Jeśli poczujesz opór,
naciśnij przycisk wo wysuwania materiału.

Usuń materiał. Jeśli poczujesz opór,
naciśnij przycisk wo wysuwania materiału.

ładowanie zakończone

cykl ładowania

Jeżeli sekwencja ładowania nie
rozpocznie się po podłączeniu kabla ładującego,
kabel należy odłączyć i kilkakrotnie
wyłączyć i włączyć urządzenie.

Po zakończeniu ładowania wszystkie diody wskaźnika
LED zaświecą.

Podłącz kabel ładujący do wejścia do ładowania.
Sprawdź, czy wskaźnik LED pokazuje cykl ładowania.

ładowanie

ładowanie zakończone

cykl ładowania

Usuwanie materiału działa tylko na nagrzanym urządzeniu.

Naciśnij przycisk, aby usunąć materiał i poczekaj
aż wskaźnik LED zgaśnie. Powtórz cały proces 3 razy.
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