
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelská příručka 3D PEN 

Specifikace a parametry: 

Tiskový materiál: Nízkoteplotní PCL o průměru 1,75 mm. 

Rozměry: 155 * 39 mm 

Napětí: 5V/2A 

Kapacita baterie: 400 mA 

Spotřeba energie na vytápění: 5W 

Doba nabíjení: 80 min 

Doba nepřetržitého používání: 60 min 

Seznam balení: Balení: malovací pero 1ks, nabíjecí kabel 

1ks, základna 3D pera 1ks, tiskový materiál 2ks, manuál 

1ks. 

 

 

Vstupní otvor pro 

vlákno 

Reproduktor 

Indikátor LED 

Tlačítko zálohování/zastavení 

Nabíjecí rozhraní 

Tlačítko zapnutí/vypnutí 

Tlačítko pomalé/rychlé 

Tlačítko Start/Pauza 

Výstup 

materiálu 

Vstupní otvor pro 

vlákno 

Kontrolka 

Tlačítko zálohování/zastavení 

Rozhraní pro 

nabíjení 

Tlačítko zapnutí/vypnutí 

Tlačítko pomalé/rychlé 

Tlačítko Start/Pauza 

Výstup 

materiálu 

Popis funkčního tlačítka: 

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí: stiskněte tlačítko na stranu 

"zapnuto", červený indikátor LED rychle bliká, pero se zahřívá. 

Stiskněte tlačítko na straně "vypnuto", LED indikátor se zavře 

a pero se vypne. 

2. Tlačítko Start/Pauza: Po dokončení ohřevu stiskněte tlačítko 

"Start" a můžete vložit spotřební materiál k malování. 

Stisknutím tlačítka "pauza" se doprava spotřebního materiálu 

zastaví.  

3. Tlačítko pomalý/rychlý režim: výchozí režim je pomalý režim. 

Jediným stisknutím tohoto tlačítka můžeme nastavit rychlý 

režim, pomalý a rychlý režim se přepíná jediným stisknutím 

tohoto tlačítka. 

4. Tlačítko Zálohování/Zastavení: Stiskněte toto tlačítko jednou, 

spotřební materiál bude ukončen, stiskněte tlačítko znovu, 

pero se zastaví a opustí vlákno.  

 



 

 

 

Popis kontrolky 

- Ohřev: červené světlo rychle bliká (hlasová výzva: počkejte prosím 
při ohřevu) 

- Funguje: červené světlo ai stále svítí (hlasová výzva: začít malovat/ 
zastavit malování) 

- Nabíjení: červené světlo pomalu bliká (hlasová výzva: nabíjení 
napájení) 

- Plně nabito: červená kontrolka stále svítí (hlasová výzva: nabíjení 
dokončeno) 

- Výzva ke klidovému stavu: kontrolka zhasne (pero přejde do 
klidového stavu, pokud není po 3 minutách syrové). 

- Výzva k vybití baterie: červené světlo 10krát blikne a poté zhasne 
(hlasová výzva: Vybitá baterie, včas nabijte). 

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 

Použití bezpečnostních opatření 

O spotřebním materiálu 

1. Po ukončení ohřevu stiskněte tlačítko Start a poté vložte spotřební 
materiál ve svislé poloze. 

2. Před vložením spotřebního materiálu se ujistěte, že je hladký. 
3. Spotřební materiál s deformovaným vzhledem nelze do pera vložit.  
4. Je třeba vyjmout veškerý spotřební materiál před jeho zničením a 

veškerý spotřební materiál by neměl být vpuštěn do pera, aby 
nedošlo k zablokování trysky. 

5. Pokud přestanete kreslit nebo kreslení dokončíte, vyjměte spotřební 
materiál a poté pero vypněte, nenechávejte spotřební materiál v 
peru, aby nedošlo k zablokování trysky.  

O vracení spotřebního materiálu 

1. Stiskněte tlačítko zálohování, vyjměte spotřební materiál ručně, když 
se ozve hlasová výzva k návratu pera, nelze násilně vyjmout 
spotřební materiál.  

FAQ - Často kladené otázky 

Porucha Důvod Řešení 

Kontrolka LED 
nefunguje  

Baterie byla vybitá Nabíjení napájení pera 

Nabíjení se nezdařilo Špatný kontakt kabelu 
USB 

Výměna kabelu USB 

Dlouhodobé nabíjení Specifikace nabíjecího 
kabelu je nesprávná 

Výměna kabelu USB 

Tryska nevypouští tyč Vypouštění trysek 
málo spotřební 
materiál 

Vyjměte spotřební 
materiál, odřízněte 3 
cm a znovu jej vložte. 

 Při vkládání 
spotřebního materiálu 
došlo ke smyku 
převodovky. 

Vyjměte spotřební 
materiál a poté jej 
vyměňte 

 Porucha skladování 
spotřebního materiálu 

Vyjměte spotřební 
materiál a poté jej 
odřízněte, aby byl 
hladký. 

  


