
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelská příručka (SL-900/SL-900A) 

Před použitím pera 3D Pen si přečtěte následující informace. 

1. Při provozu dbejte na bezpečnost práce s elektrickým proudem! Nepoužívejte 

tento výrobek v blízkosti vany, umyvadla v koupelně nebo jiného místa, kde se 

snadno dotýkáte vody, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem s 

následkem smrti! Po použití včas odpojte zástrčku ze zásuvky.  

2. Tento hrot pera může být po zahřátí tak horký, že způsobí popáleniny, 

nedotýkejte se proto hrotu pera ani žádné jeho části v blízkosti.  

3. Tento výrobek je vhodný pro děti od 5 let a dospělé. Děti by měly tento výrobek 

používat pod dohledem dospělých.  

4. Tento výrobek není odolný proti vodě, ani proti rozbití. Hrotem pera je zakázáno 

klepat do jakýchkoli tvrdých předmětů. Je také zakázáno vkládat do podávacího 

otvoru nebo do hrotu pera jakýkoli jiný předmět. 

5. Spotřební vlákna výrobků: SL-900(PCL); SL-900A(PCL). Průměr vlákna 1,75 ± 0,02 

mm. Používejte prosím originální vlákno. Výběr neoriginálního vlákna by mohl 

způsobit poškození výrobku.  

6. Při prvním použití tohoto výrobku se z trysky možná trochu kouří, což je normální 

a nemá vliv na používání výrobku.  

7. Je normální, že v trysce zůstalo několik vláken, protože každý výrobek před 

dodáním projde "kvalifikovaným testováním", buďte si jisti, že jej můžete 

používat. 

Specifikace a parametry: 

Velikost výrobku 149,5 mm * 31,8 mm * 28,5 mm 

Čistá hmotnost SL-900: 53,7 g; SL-900A: 43,7g 

Pracovní stav Teplota. 10°C - 35°C; RH≤85% 

Pohotovostní výkon ≤ 0,05 mW 

Kapacita baterie 500mAh (SL-900A bez baterie) 

Příkon AC: 100V-240V 50/60Hz 
STEJNOSMĚRNÝ PROUD: 5V±0,25V 
2A 

Spotřební vlákno PCL 1,75 mm ± 0,02 mm 

 

Návod k obsluze 

1. Zapněte 

Dlouze stiskněte kruhové tlačítko na 3 sekundy. Když se rozsvítí LED 
dioda 1, znamená to, že je pero zapnuté.  

2. Předehřívání 

Po zapnutí stiskněte boční tlačítko, v průběhu předehřívání bude blikat 
kontrolka LED 1. Když se rozsvítí všechny čtyři LED diody, znamená to, že 
předehřívání skončilo.  

3.Načítání 

Po dokončení předehřevu klikněte na boční tlačítko, poté se na displeji 
rozsvítí kontrolka LED a vloží se vlákno. Po 15 sekundách se vlákna 
vytlačí a pak si můžete užívat hraní.  

4. Zastavení/vyjmutí vlákna 

Kliknutím na boční tlačítko během tisku tisk zastavíte/pokračujete v 
tisku. Při zastavení tisku se rozsvítí všechny LED diody.  

5. Nastavení rychlosti 

Pokud chcete změnit stav tisku, kliknutím na kruhové tlačítko můžete 
libovolně přepínat rychlost tisku. Při rychlém tisku se na kontrolce LED 
zobrazí rychlé rolování, při pomalém tisku se na kontrolce LED zobrazí 
pomalé rolování.  

6. Vyložte vlákno 

Stiskněte boční tlačítko, dokud se vlákno nezačne odvíjet. Jakmile vlákno 
opustí vkládací otvor, přibližně 15 sekund netahejte za další vlákno, 
dokud se proces vykládání neukončí.  

7. Vypnutí napájení 

V jakémkoli stavu spuštění dlouze stiskněte kruhové tlačítko na 3 
sekundy. Při vypínání se ujistěte, že bylo vloženo vlákno.  

8. Alarm "No power" (SL-900A bez této funkce) 

Když se blíží vybití, dvě prostřední kontrolky LED blikají, což znamená, že 
se včas nabíjí.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. Nabíjení (SL-900A bez této funkce) 

Dobíjejte výrobek připojením napájecího adaptéru, všechny čtyři blikající 
kontrolky znamenají, že se dobíjí. LED1 a LED4 svítí stále, což znamená, 
že výrobek je plně nabitý po přibližně 90 minutách dobíjení. Po úplném 
nabití vyjměte napájecí adaptér, abyste předešli rizikům způsobeným 
zahříváním baterie nebo adaptéru po dlouhou dobu.  

10. Použití při nabíjení (SL-900A bez této funkce) 

Toto 3D pero může pracovat i během nabíjení. Stav nabíjení, LED dioda 
zobrazuje režim pracovních pokynů Ve vypnutém stavu LED dioda 
zobrazuje režim nabíjení.  

Přehled produktu 
Vstupní otvor pro napájení 

Otvor pro vkládání vláken 

LED1 
LED2 
LED3 
LED4 

Kruhové 
tlačítko 

Boční tlačítko 

Distributor zařízení v ČR: 
L.L. Fox CZ s.r.o. 
IČO: 22796070 
DIČ: CZ22796070 
Sídlo a provozovna: Srbská497/11 -

Liberec XI -Růžodol I, 460 01 Liberec 

Řešení problémů (Pozor: SL-900A bez baterie) 

Pokud se vyskytne nějaká závada, postupujte podle níže uvedených pokynů. 
Pokud se problém nepodařilo vyřešit, obraťte se na distributora, u kterého jste 
3D pero zakoupili. 

Defektní jev Příčiny Řešení 

Žádné napájení z 
baterie 

Rozdělení zástrček Znovu připojte 
zástrčku 

 Žádné napájení baterie Nabíjení baterie 

Automatické vypnutí Nedostatek energie v 
baterii 

Nabíjení baterie 

Nelze nabíjet Porucha kabelu USB Znovu připojte kabel 
USB 

 Rozdělení adaptérů Výměna 5V 2A 
adaptéru 

Tlačítko nemůže 
fungovat 

Automatické vypnutí Opětovné spuštění 
systému po vypnutí 

 Tlačítko se zaseklo Klikněte ještě 
několikrát 

Ze špičky trysky 
nevychází žádné 
vlákno 

Vychází příliš málo 
vlákna 

Nastavení pomocí 
rychlosti 

 Sklouzněte na slzu Vyjměte vlákno a poté 
vložte nové vlákno. 

 Vkládání vlákna se 
nezdařilo 

Vyložte vlákno a 
ujistěte se, že je konec 
vlákna rovný. 

 

Jak by měl vypadat konec filamentu: 


