
3DDRAW®
DŁUGOPIS DO RYSOWANIA 3D KSZTAŁTÓW

ELEMENTY

1. WTYCZKA DO ŁADOWANIA
2. PRZYCISKI DO WYPEŁNIANIA MATERIAŁU
3. PRZYCISK WYŁĄCZANIA I USUWANIA MATERIAŁU
4. PRZYCISKI, PODGRZEWANIE MATERIAŁU I PRZYCISKI PRZERWANIA DZIAŁANIA
5. KOŃCÓWEK
6. PRZYCISK ZWIĘKSZANIA TEMPERATURY 
7. WYŚWIETLACZ LCD
8. PRZYCISK OBNIŻANIA TEMPERATURY
9. PRZYCISK  PRĘDKOŚCI
10. PRZYCISK DO WYJMOWANIA NAPEŁNIANIA



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

• 3Ddraw mogą używać dzieci powyżej 14 roku życia.
• Nie używaj produktu w pobliżu łazienek, wanien, basenów lub innych źródeł wody, które mogą spowodować 

porażenie prądem. Produkt nie jest wodoodporny.
• Podczas ładowania produktu za pomocą dostarczonego kabla USB wyłącz długopis.
• Nie dotykaj do twarzy.
• Uważaj, aby nie dotknąć gorących części długopisu podczas jego używania.
• Używaj tylko dostarczonych części.
• Zaleca się wyłączenie długopisu na około 60 s.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Włóż dołączone złącze do złącza USB ładowania (1).
2. Przytrzymaj przycisk 4 przez kilka sekund, aż zapali się pomarańczowo-żółte światło i pojawi się PLA.
3. Ponownie naciśnij przycisk 4 i poczekać, aż urządzenie zacznie się nagrzewać. Tym razem świeci się czerwone 

światło.
4. Sekundy pojawiają się na ekranie LCD (7). Po około 173 sekundach czerwone światło zmienia kolor na zielony.
5. Ponownie naciśnij przycisk 4 i włóż materiał do długopisu. W razie potrzeby możesz pociąć go na mniejsze ka-

wałki nożyczkami, ale upewnij się, że część, którą wkładasz do długopisu, jest płaska.
6. Możesz teraz rozpocząć rysowanie. Użyj przycisku 9, aby ustawić prędkość.
7. Po zakończeniu tworzenia naciśnij przycisk 3 i poczekaj, aż nadmiar materiału zostanie usunięty. OSTRZEŻE-

NIE: Nie usuwaj materiału na siłę.
8. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk 3. Umieść długopis na dostarczoną podstawkę i poczekaj, aż urządzenie ostygnie. 

Jeśli nie używasz urządzenia przez 5 minut, przechodzi ono w tryb uśpienia. Aby kontynuować pracę, naciśnij 
przycisk 4 w celu ponownego podgrzania.

9. Aby wyczyścić czarną nakładkę, przytrzymaj przycisk 10 i wyjmij nakładkę.

   INSTRUKCJA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Na pierwszym miejscu stawiamy na bezpieczeństwo i jakość produktów oferowanych w naszych 
sklepach.
ISprzedawane przez nas produkty muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa i nie mogą w żaden sposób zagra-
żać bezpieczeństwu ani zdrowiu jego użytkowników i innych osób podczas użytkowania. Podany zalecany wiek dziecka 
dla wybranego produktu firma Megasplet d. o. o. uzyskała od importera, dystrybutora, producenta lub przedstawiciela 
produktu. Konkretny zalecany wiek dziecka do używania konkretnego produktu jest określany przez producenta na 
podstawie obowiązujących przepisów i prawa, rozwoju sensorycznego, motorycznego i umysłowego dziecka oraz rela-
tywnych ograniczeń użytkowania.

Zalecany wiek i / lub obciążenie niech będą wskaznikiem do zakupu produktu. Wybierając produkt, weź pod uwagę 
okoliczności i umiejętności dziecka oraz jego mocne i słabe strony i na tej podstawie znajdź produkt, który będzie 
wspierał rozwój dziecka w każdym obszarze.

Podczas używania produktu należy przestrzegać zaleceń i instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego i prawidło-
wego użytkowania produktu oraz poniższych INSTRUKCJI I OSTRZEŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

1. Zabawki i artykuły, które nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia



Należy pamiętać, że niektóre zabawki i produkty mogą być niebezpieczne dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia, dlatego 
na tych produktach jest oznaczone jedno z poniższych ostrzeżeń:

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej trzech lat.

Ostrzeżenie w postaci poniższego graficznego znaku:

Ostrzeżeniu temu towarzyszy wyjaśnienie szczególnych zagrożeń, które wymagają tego środka ostrożności. Niniejszy 
punkt nie ma zastosowania do zabawek i produktów, które ze względu na swoją funkcję, wymiary, cechy, właściwości 
lub z innych ważnych powodów są wyraźnie nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia.

Właściwa utylizacja odpadów
Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że   produkt ten nie może być 
traktowany jako odpad komunalny w UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec poten-
cjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogłyby być spowodowane niewłaści-
wą utylizacją tego produktu. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą 
zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Deklaracja producenta, 
że   produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE.


