
SZ16-ZN / EN-A05

          Instrukcja obsługi

Ten przewodnik dotyczy tylko drukarki 3D FLASHFORGE Adventurer3



Rozpakowanie

1. Otwórz pudełko. 2. Zdejmij opakowanie z papieru na górze. Na plastikowym pudełku 

znajduje się skrócona instrukcja obsługi, serwis posprzedażny, 

zestaw akcesoriów, kabel zasilający i rolka materiału.

3. Wyjmij drukarkę z kartonu, wyjmij opakowanie bąbelkowe poza 

drukarkę.

4. Oderwij przymocowane taśmy i worek ochronny na 

przednie drzwi.

5. Wyjmij kabel zasilający i podłącz go do wejścia zasilania.

6. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka, włącz 

przełącznik zasilania.
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7. Włącz wyłącznik zasilania. 8. Otwórz przednie drzwiczki.

Budować

Sieć Rozgrzej

Status Język

Przybory

Oprawa O
Kalibrowanie Dom

Włókno

< 1/3

Ruszaj się Aparat fotograficzny
9. Na ekranie dotykowym dotknij [Narzędzia] - [Ustawienia], jak pokazano na powyższym obrazku, 

dotknij [Przenieś].

FilamentCheck Doprowadziło

< 2/3
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X: 20,00 Y: 45,00 Z: 36,00

Y
Z
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10. Stuknij górną strzałkę na ruchomej stronie, aby ułatwić podniesienie ekstrudera i wyjęcie papierowego pudełka na dole.

11. Lekko ściśnij pudełko papierowe do środka i wyjmij. 12. Rozpakowywanie zakończone! Zaleca się dbanie o 

materiały opakowaniowe do przenoszenia i 

przechowywania futer.
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Zawartość zestawu

drukarka 3d Filament Przewód zasilający karta serwisowa

SZ16-ZN / EN-A01

ADVENTURER3  发明家 3

  快速启动指南

91. 高温 危险！ 打印机 喷嘴 和 打印 平台 在 工作 时 会 被 加热 ， 请 避免 接触!2. 可 动 部件 可能 造成 卷入 挤压 和 切割 伤害。 操作 机器 时 请 不要 佩戴 手套 或 缠绕 物。1. Gorąco! Unikaj dotykania dyszy grzewczej i płyty grzewczej podczas pracy.2. Ruchome części drukarki mogą spowodować obrażenia. Nie nosić rękawiczek ani innych przedmiotówźródła splątania w eksploatacji.最新 版本 说明书 请 前往 闪 铸 科技 官方 网站 www.sz3dp.com 下载。（技术 支持 - 下载 中心 - 说明书 / 快速 启动 指南 下载）Zapoznaj się z oficjalną witryną FlashForge www.flashforge.com, aby pobrać najnowszy podręcznik użytkownika i skróconą instrukcję obsługi.(Centrum pomocy technicznej - wybierz produkt)本 手册 仅 适用 于 闪 铸 科技 Adventurer3 3D 打印机Ten przewodnik dotyczy tylko drukarki 3D FLASHFORGE Adventurer3

Skrócona instrukcja obsługi Śrubokręt Narzędzie do  sworznia AllenWrench

Smar
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               Poznaj swojego Adventurer 3
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1. Rurka prowadząca filament

5. Wyjmowana dysza

9. Przegroda wentylatora turbo

13. Zdejmowana platforma robocza

17. Pobór mocy 18. Uchwyt szpuli

21. Silnik 22. Wlot filamentu

25. Wylot powietrza 26. Wejście Ethernet

2. Złącze rurki prowadzącej filament

    6. Kable ekstrudera                          7. Klip

10. Drzwi przednie 11. Przesuwne gniazdo osi Y.

14. Ekran dotykowy 15. wejście USB

19. Osłona żarnika 20. Uchwyt osłony filamentu

23. Koło podające filament 24. Górna pokrywa

3. Podstawa ekstrudera

                                                            8. Światło LED

12. podstawa platformy

16. wyłącznik zasilania

4. wentylator chłodzący
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Pierwszy wydruk

Budować 200 / 235 ℃

Załaduj

Wytłaczarka grzewcza ...

Przybory

Zmiana

Włókno

anulować

1. Dotknij [Filament], dotknij [Załaduj], po zakończeniu ładowania dotknij [OK].

2. Jak pokazano po lewej stronie, ładowanie rozpoczyna się, gdy wytłaczarka nagrzewa się do 

temperatury docelowej.

235 / 235 ℃

3. Otwórz osłonę filamentu, włóż filament do wlotu filamentu, wepchnij 

filament do koła podającego, aż wyczujesz opór.

Uwaga: upewnij się, że filament został wepchnięty

koło podające!

Rozgrzewanie zakończone,

Rozpocznij ładowanie ...

ok
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Uważaj na kierunek ładowania żarnika, upewnij się, że jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, jak pokazano na rysunku.

235 / 235 ℃

4. Ładowanie zakończone, gdy zobaczysz, że filament wychodzi z ekstrudera, dotknij 

[OK]. Umieść szpulę z filamentem na uchwycie szpuli, zamknij osłonę filamentu.

Naciśnij ok, gdy pojawi się nowy kolor

ok
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Tryb Drukuj

6,67 GB
Budować

Niedostępne

Przybory

Bez pracy

Włókno

1. Puknij [Build], wybierz ścieżkę pliku: Drukuj z lokalnej karty pamięci.

20mm_Pudełko-

PLA.gx

< 1/3

2. Znajdź plik modelu

lub stuknij zdjęcie pliku modelu lub nazwę pliku, aby wejść na stronę szczegółów modelu stuknij

na liście modeli dotknij po jej prawej do rozpoczęcia druku;

Aby rozpocząć drukowanie.

20mm_Box-P ...

0 godz. 10 min

0,70 mln

7,49 m

20mm_Box-PLA.gx Budowa zakończona!

ok

0 godz 10 min

Pozostały czas

. . .

3. Ekstruder nagrzeje się, a drukarka rozpocznie drukowanie po zakończeniu nagrzewania. Po zakończeniu drukowania modelu, drukarka 

wyda sygnał dźwiękowy i wyskoczy komunikat na ekranie dotykowym.
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Tryb Usuń

1. Jak pokazano na rysunku, naciśnij przerywaną linię i wyciągnij zdejmowaną platformę roboczą.

Powiadomienia

Po zakończeniu drukowania ekstruder i platforma robocza mogą nadal być gorące, proszę 

rozpocząć pracę po ostygnięciu!

2. Zegnij platformę roboczą, płyta spowoduje pewne odkształcenie, oddzielając ją od spodu modelu (użyj skrobaka, aby 

ułatwić usunięcie, gdy model jest zbyt mały lub duży).

09



Zmień filament

200 / 235 ℃

Załaduj

Wytłaczarka grzewcza ...

Zmiana

anulować

1. Dotknij [Filament], dotknij [Zmień], ekstruder zacznie się nagrzewać. 2. Otwórz osłonę filamentu.

3. Wyciągnij filament, jak pokazano na powyższym 

rysunku.

4. Włóż nowy filament do wlotu i wepchnij go do koła podającego, aż 

do wyczucia oporu.

235 / 235 ℃ 235 / 235 ℃

Wyciągnij filament,

podaj nowy filament, naciśnij [OK]

Naciśnij ok, gdy pojawi się nowy kolor

ok

ok

5. Dotknij przycisku [ok] po podłączeniu nowego filamentu, rozpocznie się ładowanie.

Gdy nowy filament systematycznie wychodzi z ekstrudera, wymiana jest 

zakończona, dotknij [OK].

6. Umieść szpulę z filamentem na 

uchwycie szpuli, zamknij osłonę 

filamentu.
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  售后专线： support@flashforge.com Obsługa posprzedażna: support@flashforge.com

  电话： 4008866023    官方网站： www.sz3dp.com        地址：浙江省金华市仙源路 518 号
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