3D Print Pen
Brugervejledning

Tillykke med din nye Office One 3D Print Pen, som vi håber vil give mange timers
fornøjelse.
Læs denne vejledning nøje inden brug.
Vær opmærksom på:
Spidsen af pennen bliver varm, rør derfor ikke med fingrene.
Tag stikket ud af pennen når den ikke benyttes.
Benyttes pennen af børn, bør de være under opsyn.
Tag plastrullen ud af pennen når den ikke benyttes.
Bedst egnet til børn over 7 år.

Indhold:

3D Pen

Farverulle plast

USB kabel

Skabelonark

Indgang farverulle

Strøm indgang

Hastighedsindikator
Høj -Medium – lav

Plastikrulle ud

Start
Tænd/ sluk
hastighedsvælger

Sådan gør du:
Indsæt det medfølgende USB kabel i strømindgang og den anden ende i en strømadapter
(medfølger ikke – benyt evt. samme adapter som til en mobiltelefon eller anvend med
fordel en power bank) – LED bliver blå.
Varm pennen op:
Hold Power knappen inde, hvorefter LED lyset skifter til blinkende rød.
Når pennen lyser konstant rød er den klar til at printe eller isætning af farverulle.
Isætning af farverulle:
Før en rulle-ende ind i hullet i toppen af pennen – dobbelttryk eller hold Start knappen inde
og pennen vil trække rullen ind.
Print / Tegn:
Hold Start knappen inde mens du tegner og slip når du vil stoppe. Eller tryk en gang for at
lade den køre og en gang for at stoppe den.
Hastighed:
Det er muligt at ændre hastigheden på rullen ved at trykke på Tænd/Sluk knappen.
Der kan skiftes mellem H (høj), M (medium) eller L /lav) hastighed ved hvert tryk.
Fjern eller skift farverulle:
Hold Plastikrulle Ud knappen inde for at fjerne den rulle der sidder i.
Når LED lyset blinker kan knappen slippes og pennen vil selv trække det resterende ud –
dette kan tage 30-40 sekunder.
Vær opmærksom på om pennen lyser rødt (er tændt) inden du gør det.
OBS:
Pennen går i dvale efter 3 minutter uden brug.
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