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Product function

1. Lamp Paneel

2. Geleidend oppervlak

3. Scherm

4. LED / Tril Toets

5. Aan- en uitschakelen

6. LED-scherm

7. RF-display

8. Trillingsweergave

9. Intensiteitsniveau

10. Batterijcapaciteit

10. Batterijcapaciteit

Simple troubleshooting

In het geval van de volgende omstandigheden in het proces van het gebruik, gelieve de verwerking 

volgens de tabel zoals hieronder.

Fout Fenomeen Reden Probleemoplossing

Het stroomindicatorlampje brandt niet. De 

stroomadapter of de stekker zijn defect. 

Repareer of vervang de stroomadapter.

Moederbord fout

Het moederbord repareren of vervangen.

Stekker uit

Er komt geen filament uit de sproeier.

Sproeier geblokkeerd

Vervang de sproeieronderdelen.

Temperatuur is niet hoog genoeg

Vervang de sproeieronderdelen of stel 

de temperatuur bij.

Mondstuk verbruiksartikelen slip

Laad de gloeidraad uit, maak het tandwiel 

schoon, knip de beschadigde voorraden af 

na het herladen.

Filament niet geladen

Knip het filament vlak af en laad het. 

opnieuw.

Moederbord fout

Het moederbord repareren of vervangen.

Verwarming werkt niet

Verwarmingsspiraal beschadigd. Vervang 

de sproeieronderdelen.

1. Als je een "knetterend" geluid hoort in het mondstuk, betekent dit dat de temperatuur te hoog is. 

Gebruik de "temperatuurregeling" knop om de temperatuur te verlagen, het instelbereik is 8 ~ 15 ° C.

2. Als er tijdens het gebruik luchtbellen vrijkomen, betekent dit dat de temperatuur aan de hoge kant 

is. Gebruik de knop "Temperatuurregeling" om de temperatuur lager in te stellen, het instelbereik is 

3~8°C.

3. Normaal zou de output van het filament glad moeten zijn en zonder bubbels (nu en dan bubbels).

4. Wanneer de kleur van het uitgaande filamentoppervlak er schemerig en donker uitziet en de 

motor anders klinkt, betekent dit dat de temperatuur aan de lage kant is. Gebruik de 

"Temperatuurregeling (zie pagina 3)" knop om de temperatuur te verhogen, het instelbereik is 3~5°C.

Temperatuur
afstemming01.
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1. Dit toestel is geschikt voor kinderen ouder dan 8 jaar en volwassenen die het gebruiken.  

Kinderen moeten de pen onder toezicht van een volwassene gebruiken

2. De 3D pen is gemaakt van materiaal wat erg warm kan worden (tot wel 230°C. Wees daarom 

voorzichtig met het gebruik van de pen.

3. Het is verboden om een niet bijgeleverde adapter te gebruiken.

WAARSCHUWING 

1. Als u een "knetterend" geluid hoort in het mondstuk, betekent dit dat de temperatuur te hoog is. 

Gebruik de "materiaal selectie / temping" knop om de temperatuur te verlagen, het instelbereik is 8 ~ 

15 ° C.

2. Als er tijdens het gebruik luchtbellen vrijkomen, betekent dit dat de temperatuur aan de hoge kant 

is. Gebruik de knop "materiaalselectie/-tempering" om de temperatuur lager in te stellen, het 

instelbereik is 3~8°C.

3. Normaal zou de output van het filament glad moeten zijn zonder bubbels (nu en dan bubbels).

4. Wanneer de kleur van het uitgaande filamentoppervlak er schemerig en donker uitziet en de 

motor anders klinkt, betekent dit dat de temperatuur aan de lage kant is. Gebruik de "materiaal 

selectie/tempering" knop om de temperatuur te verhogen, het instelbereik is 3~5°C.
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2. Geleidend oppervlak

3. Scherm

4. LED / Tril Toets
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6. LED-scherm
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8. Trillingsweergave
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10. Batterijcapaciteit

10. Batterijcapaciteit

Simple troubleshooting

In het geval van de volgende omstandigheden in het proces van het gebruik, gelieve de verwerking 

volgens de tabel zoals hieronder.

Fout Fenomeen Reden Probleemoplossing

Het stroomindicatorlampje brandt niet. De 

stroomadapter of de stekker zijn defect. 

Repareer of vervang de stroomadapter.

Moederbord fout

Het moederbord repareren of vervangen.

Stekker uit

Er komt geen filament uit de sproeier.

Sproeier geblokkeerd

Vervang de sproeieronderdelen.

Temperatuur is niet hoog genoeg

Vervang de sproeieronderdelen of stel 

de temperatuur bij.

Mondstuk verbruiksartikelen slip

Laad de gloeidraad uit, maak het tandwiel 

schoon, knip de beschadigde voorraden af 

na het herladen.

Filament niet geladen

Knip het filament vlak af en laad het. 

opnieuw.

Moederbord fout

Het moederbord repareren of vervangen.

Verwarming werkt niet

Verwarmingsspiraal beschadigd. Vervang 

de sproeieronderdelen.

• Verwarmingsspiraal 

beschadigd

• Vervang de 

sproeieronderdelen

• Sproeier geblokkeerd

• Moederbord fout

FOUT FENOMEEN REDEN OPLOSSING

• De stroomadapter of 

stekker is defect

De stroomindicator 

schijnt niet

• Repareer of vervang 

de stroomadapter

• Het moederbord 

repareren of vervangen

• Vervang de onderdelen 

van de sproeier

• Temperatuur is niet 

hoog genoeg

• Vervang de 

sproeieronderdelen of stel 

de temperatuur bij

• Ontlaad de gloeidraad, 

maak de versnelling 

schoon, knip de 

beschadigde voorraden af 

na het herladen

De stroomindicator 

schijnt niet

• Filament niet geladen • Knip het filament op 

maat en laad het opnieuw

• Moederbord fout • Het moederbord 

repareren of vervangen

Verwarming werkt niet

Als je één van de volgende problemen ervaart los het dan op 

zoals hieronder vermeld.

• Verwarmingsspiraal 

beschadigd

• Vervang de 

sproeieronderdelen

• Sproeier geblokkeerd

• Moederbord fout

FOUT FENOMEEN REDEN OPLOSSING

• De stroomadapter of 

stekker is defect

De stroomindicator 

schijnt niet

• Repareer of vervang 

de stroomadapter

• Het moederbord 

repareren of vervangen

• Vervang de onderdelen 

van de sproeier

• Temperatuur is niet 

hoog genoeg

• Vervang de 

sproeieronderdelen of stel 

de temperatuur bij

• Ontlaad de gloeidraad, 

maak de versnelling 

schoon, knip de 

beschadigde voorraden af 

na het herladen

De stroomindicator 

schijnt niet

• Filament niet geladen • Knip het filament op 

maat en laad het opnieuw

• Moederbord fout • Het moederbord 

repareren of vervangen

Verwarming werkt niet

Troubleshooting02.
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DISCLAIMER:
Repareer dit product NOOIT zelf. Dit is namelijk erg gevaarlijk en kan resulteren in 

schade. Neem altijd contact op met AyeKids als de pen kapot is of niet goed 

functioneert. 
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Special LED light for beauty is 

very stable and won’ t cause any 

damage to your skin.
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Product function

1. Lamp Paneel

2. Geleidend oppervlak

3. Scherm

4. LED / Tril Toets

5. Aan- en uitschakelen

6. LED-scherm

7. RF-display

8. Trillingsweergave

9. Intensiteitsniveau

10. Batterijcapaciteit

10. Batterijcapaciteit

1. Stroom ingang gat
2. Ingang voor gloeidraad
3. Gaten voor temperatuurregeling (+)
4. LED stroomindicator
5. LCD
6. Gaatjes voor temperatuurregeling (-)
7. Werkindicator LED
8. Uploaden gloeidraad knop
9. Snelheidsregelaar
10. Laad filament knop
11. Geïntegreerd verwarmingsmondstuk

Product
functie03.
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1. Input

2. Ingang voor gloeidraad

3. Temperatuurregeling (+)

4. LED stroomindicator

5. LCD

7. Werkindicator LED

8. Filament eruit halen knop

9. Snelheidsregelaar

10. Laad filament knop

11. Geïntegreerd verwarmingsmondstuk

6. Temperatuurregeling (-)



3d pen houder 

2x vingerbeschermers

Teken mat

1. Steek de adapter in het stopcontact en het andere uiteinde van de stekker in het "input” aan het 

uiteinde van deze tekenpen. De gele LED licht op, het apparaat is ingeschakeld en gaat in stand-by.

2. Het LCD scherm zal de woorden "PLA" of "ABS" weergeven, kies het juiste materiaal model "met de 

temperatuurregeling knop". Voor gebruik van de vulling die is bijgevoegd moet je kiezen voor PLA.

3. Druk op de laad filament knop, wanneer de rode LED naar blauw springt is de  voorverwarming 

klaar en kan je beginnen.

4. Steek de 36 meter PLA-vulling in het gat en dubbelklik op de laad filament knop.

5. Verschillende materialen filamenten hebben verschillende smeltpunten als gevolg van 

verschillende kleuren. Gelieve de temperatuur af te stemmen op de kleur.

6. Raak het mondstuk en het verwarmende deel niet aan terwijl je het gebruikt.

7. Wanneer je de gloeidraad moet verwijderen of vervangen herhaal je stap 2. Vervolgens klik je op de 

filament eruit halen knop en zal de lijn automatisch binnen worden gehaald. 

Bedieningsinstructies04.
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3D Pen Stroomadapter Gloeidraad

Hoofdartikelen

Wat ook in de set zit is:

3D pen houder Teken mat2x Vingerbeschermers



3D Pen Stroomadapter Gloeidraad

Hoofdartikelen

Toegang tot 
de macht

Product
instructies05.
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Het LCD scherm zal de woorden "PLA" 

of "ABS" tonen, kies het juiste materiaal 

mode "Temperatuurregeling" van het 

LCD scherm.

De selectie moet hetzelfde zijn als het 

materiaalattribuut, om mislukking te 

voorkomen.

Blijf op de Load filament knop 

drukken. De rode LED-lampjes lichten 

op en springt vervolgens naar blauw. 

Dit betekent dat de voorverwarming 

compleet is en dat je aan de slag kan.



3D Pen Stroomadapter Gloeidraad

Het LCD scherm zal de woorden "PLA" 

of "ABS" tonen, kies het juiste 

materiaal model "materiaal selectie, 

temperatuur aanpassen." van het LCD 

scherm.

De selectie moet hetzelfde zijn als het 

materiaalattribuut, om mislukking te 

voorkomen.

Toegang tot 
de macht

Tijdig gebruik vooruitzicht.

1. Dit toestel is geschikt voor kinderen ouder dan 8 jaar en volwassenen die het 

gebruiken.Kinderen moeten onder toezicht van een volwassene gebruikt 

worden.

2. De penpunt en zijn dichtbijgelegen deel van dit materiaal zijn gevaarlijk 

gebied op hoge temperatuur, kan de hoogste temperatuur 230t bereiken, 

daarom geen om het even welke hand het raken of aanraking andere 

voorwerpen de penpunt.

3. 3. Het is verboden om vreemd lichaam te gebruiken om in het voergat op te 

nemen.

4. 4. Verboden het gebruik van niet power adapter die door het bedrijf.

5. Als gevolg van verschillende fysische eigenschappen van verschillende 

supplies fabrikanten, verboden het gebruik van het bedrijf om leveringen.

6. De apparatuur voor precisie-elektronische instrumenten, niet zuiver water 

op.

7.Keep het in een veilige plaats na het gebruiken, om het vallen voor de 

kinderenaanraking te verhinderen.

Specificaties en parameters

• Werkspanning: 12V 2A apparatuur

• De pijpdiameter: 0.7mm 
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Specificaties en parameters

De manier waarop de gloeidraadkop 

zou moeten zijn:

• Temperatuur: 60 tot 230°C

• Werkspanning: 12V 2A apparatuur

• De pijpdiameter: 0.7mm 

AyeWay B.V. , Postbus 47, 1906ZG LIMMEN

3D-PEN II


