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Pokud se vám filament zasekne, použijte nový rovný filament 
a držte tlačítko pro výsuv materiálu a zároveň tlačte nový filament 

rukou směrem k trysce. 

FILAMENT

NIKDY NEVKLÁDEJTE JINÝ NEŽ PCL FILAMENT
Pokud vložíte jiný filament tak můžete celé zařízení zničit. 

PCL filament se taví při nížších teplotách proti jiným 
filamentům používaným v 3D tisku. 

 Může dojít k tomu, že se indikace nerozsvítí. 
To je většinou způsobeno tím, že došlo k úplnému vybití baterie.

(3Dsimo basic 2 nebyl správně vypnut a zůstal zapnutý několik hodin v kuse)  

Pokud se tak stalo nic se neděje. Je potřeba ho zapojit do zásuvky,
 následně po 30 min se postupně začne indikovat nabíjení a stav baterie. 

NABÍJENÍ

Pokud nedojde k nabíjecímu cyklu okamžitě po zapojení, 
vypojte USB kabel a zařízení zapněte. 

Následně zapojte USB kabel a dojde k nabíjení.

Je třeba ho vždy ustřihnout nebo uříznout do roviny. 
Pokud se tak nestane nedojde k napojení na předchozí filament. 

POZOR

NIKDY NEVKLÁDEJTE DO 3DSIMO BASIC 2 
ZDEFORMOVANÝ FILAMENT 

ANI Z JEDNÉ STRANY! 
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MANUÁL

Nabijte zařízení před prvním použitím

odemčení servisního krytu

Pro čištění 3DSIMO BASIC 2 postupujte následovně
1: otevřete servisní kryt pomocí servisního klíčku

2. opatrně vyklepejte částečky materiálu a jiné nečistoty

3. zasuňte servisní kryt zpátky do těla zařízení  

DOSPĚLÝ
DOZOR

vložení materiálu

Zapněte přístroj. Přístroj je plně nahřátý v okamžiku, 
kdy svítí všechny diody LED indikátoru.

Vyjměte materiál. Pokud cítíte odpor, tak
stiskněte tlačítko pro vyjmutí materiálu.

    
Vložte materiál do otvoru na zadní straně,

dokud neucítíte, že materiál nejde vložit dále.
    

Držte tlačítko pro posuv materiálu a sledujte, zda prochází tryskou.
Po chvilce uvidíte materiál. V tento moment stiskněte tlačítlo pro zavedení materiálu.

    

vyjmutí materiálu

nabíjení

 Stiskněte tlačítko pro vyjmutí materiálu a počkejte,
dokud LED indikátor nezhasne. Celý proces opakujte 3x.

    

Vyjmutí materiálu funguje pouze s předehřátým zařízením.
    

nabíjecí cyklus

nabíjení dokončeno

Zapojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu.
Zkontrolujte, zda LED indikátor ukazuje nabíjecí cyklus.

Jakmile je nabíjení dokončeno, rozsvítí se všechny
LED diody indikátoru.


