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القسم 1 : تحذيرات

إرشادات التخلص من المنتج
إرشادات التخلص من املنتج

 يرجى عدم التخلص من املنتج مع النفايات املنزلية األخرى عند نهاية حياة منتج                    ملنع وقوع

أي ضرر على البيئة أو البشر

عوضًا عن ذلك يرجى التخلص منه بشكل منفصل وفقًا للقوانني و اللوائح احمللية لديك

 للحصول على مزيد من املعلومات حول أنظمة جمع النفايات الكهربائية و اإللكترونية يرجى اإلتصال بالبلدية

 احمللية اخلاصة مبنطقتك

 ميكنك أيضًا اإلتصال مبتجر التجزئة الذي قمت بشراء منتج                    منه ، و الذي قد يوفر لك خدمة

إعادة التدوير ، أو يكون جزء من البرامج اخلاصة إلعادة التدوير ا التي ميكنك استخدامها

 جتنب ملس فوهة القلم فقد ترتفع درجة حرارة الفوهة  

ارتفاعا شديدًا جدًا ، وإإال قد تصاب بحروق بالغة

 ال تسمح باقتتراب الفوهة أو مالمستها ألي مواد قابلة  

.لالشتعال

 اخطر املتواجدين معك بأن درجة حرارة الوحدة ساخنة جدًا  

.ويجب جتنب ملسها

 انزع القابس عن مصدر الطاقة وحرك املفتاح املنزلق نحو  

وضعية إيقاف التشغيل عندما ال

.يكون اجلهاز قيد االستخدام أو قبل تخزينه 

  بعد االستخدام ، دع فوهة اجلهاز تبرد متاما قبل التخزين 

 قد تصبح أداة التنظيف ساخنة جدًاجتنب ملس اجلزء املعدني من

 أداة التنظيف بعد استخدامها في تنظيف اجلهاز، و إال قد تصاب

بحروق بالغة

 جتنب استخدام املنتج بالقرب من أحواض غسل األيدي  أو أحواض

 االستحمام  أو أية أوعيىة اخرى  حتتوي على املاء، حيث قد يتسبب

هذا في الوفاة نتيجة الصدمة الكهربائية

استخدام الكبار فقط
احفظه بعيداً عن متناول األطفال

ت ا ر ي ذ ح ت

3Doodler
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                     الخاص بك القشم 2 :  بدء استخدام

كيف يعمل
                   إن جهاز                    يذوب البالستيك و   

 يستخدم احملرك و التروس لدفع البالستيك حتى نهاية القلم ( الفوهة ) في خط رفيع. وهذا ما يسمى بعملية

 القذف، و سنشير إليها تكرارًا في دليل املستخدم. عند قذف البالستيك و تدفقه للخارج سيبرد و يصبح

صلبًا على الفور، مما يسمح لك بالرسم على األسطح أو في الهواء. و هنا في دليل املستخدم سيظهر لك كيف

 إن جهاز                  يذوب البالستيك و يستخدم احملرك و التروس لدفع البالستيك حتى

 نهاية القلم ( الفوهة ) في خط رفيع. وهذا ما يسمى بعملية القذف، و سنشير إليها تكرارًا

 في دليل املستخدم. عند قذف البالستيك و تدفقه للخارج سيبرد و يصبح صلبًا على الفور،

   !مما يسمح لك بالرسم على األسطح أو في الهواء. و هنا في دليل املستخدم سيظهر لك كيف

 عنوان تفسيري ملؤشر

:الضوء

 :أحمر ثابت

وضعية اإلحماء / التسخني

(الرجاء االنتظار )

:األزرق

  

 أي أكريلونيتريل الستايرين و)

  (مادة فليكسي

 

:األخضر

 

 (البواي أكتيك أو اخلشب)

 :وميض / ضوء متقطع

إفراغ /عكس البالستيك

اضغط مرة للتشغيل

اضغط مرة لإليقاف

اضغط مرتني لإلفراغ /عكس
SLOW

FAST

 عنوان تفسيري لزر

: السرعة

1

2

3

4

6

107

8

11

12

9
5

3Doodler

3Doodler

3Doodler

HI - 

LO - 

الفوهة

 طرف ساخن جدًا حيث يتم تدفق البالستيك

.للتشكيل

مؤشر الضوء

 يخبرك عندما يكون جهاز

.اخلاص بك جاهز للتشكيل

زر السرعة (سريع)

زر السرعة (بطيء)

محول الطاقة

 غطاء الصيانة

 يتيح لك إمكانية النظر داخل القلم ملعرفة

ما يحدث

1

2

3

4

5

6

3Doodler

محرك التروس

يدفع البالستيك خالل القلم

مفتاح التحكم

 لتشغيل و إيقاف قلم                    ،

 و التحكم في درجة احلرارة املناسبة

. املرتفعة/املنخفضة لتدفق البالستيك

حامل البالستيك /اخليط

 فوهة لتحميل البالستيك في اجلزء اخللفي

من القلم

البالستيك

ضابط درجة احلرارة

أزرار التحكم

7

8

9

10

11

12

3Doodler
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 سوف يتوهج الضوء باألحمر بينما يصل القلم إلى درجة احلرارة املطلوبة إلذابة البالستيك اخلاص بك. وعندما

.يتحول اللون إلى األزرق الفاحت، يكون القلم جاهز لقذف البالستيك

الخطوة )1( : تشغيل القلم و انتظار التسخين

ضوء أزرق

60-90
secs

الخطوة 2: تحميل وقذف البالستيك

“FAST” اضغط على زر 

 ملرة واحدة وحرر أصبعك. وسوف تسمع مسنن احملرك

.يبدأ بالعمل

x1

3

3

 تأكد من أن الضوء ال يزال أزرق، وادفع البالستيك

خالل منفذ حتميل البالستيك

2ضوء أزرق

 باستخدام اإلبهام والسبابة، امسك وقم بإدارة

 البالستك بلطف باجتاه عقارب الساعة بينما تضغط

 على منفذ حتميل البالستك حتى تشعر بأن احلبل يتم

سحبه عبر مسنن احملرك من تلقاء نفسه

4مع عقارب الساعة

“FAST” اضغط على زر

إليقاف قذف البالستيك

x1

6

ثواني

10-15
secs

 بعد 10 إلى 15 ثانية، سوف يبدأ البالستك

 بالتقاذف من مقدمة القلم. وسوف يتصلب البالستك

املقذوف خالل ثواٍن

5
ثواني

 قم باختيار حبل بالستيك من نوع

 الذي مت تزويدك به في علبة جهاز)

1

ABS )MATTE( 
3Doodler

أوصل جهاز                    مبحول الطاقة

محول الطاقة

1

3Doodler

H
I

LO
O

FF

حرك مفتاح التحكم إلى حرارة مرتفعة

2

 (HI)
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الخطوة 3: ارسم اسمك
استخدم مربع أدناه للقيام برسمك األول - اسمك

:اسمك

رسمك_األول #

 قم بكتابة اسمك في املربع املخصص باستخدام قلم

 تعليم أو قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أداة كتابة

 أخرى من اختيارك. وإننا نقترح أن تكون الكتابة

.متصلة، أو كتلة واحدة بأحرف متصلة

 قم برسم اسمك عبر رسم متصل غير متقطع من خالل

 سحب البالستيك على الورقة وكما لو كنت تكتب

 باستخدام قلم رصاص، وباستخدام أحرف متصلة.

حافظ على حركتك بطيئة ومستقرة

 قم بثني الورقة إلى األمام حتى يبرز االسم الذي

.قمت برسمه عن الورقة

1

3

5

x1

 “FAST” اضغط على زر

 ملرة واحدة. وعندما يبدأ البالستيك بالتقاذف، ادفع 

 رأس القلم إلى أسفل على الورقة جلعل البالستيك

.يلتصق على سطحها

 وعندما تصل نهاية اسمك، توقف عن القذف عبر

.مرة أخرى "FAST" الضغط على زر

2

4
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الخطوة 4: قم بالرسم في الهواء
 يرجى قراءة كافة الخطوات التالية قبل البدء بهذا القسم، حيث سيعلمك

.كيفية الرسم عامودًيا في الهواء

 أحسنًت! لقد قمت بالرسم في الهواء! إن هذه خطوة كبيرة للقيام بكافة
                   أنواع المجسمات الثالثية األبعاد والرائعة باستخدام جهاز

            

 لمزيد من التوجيهات والمشاريع واإللهام،         
:يرجى زيارة

فيديوهات اليوتيوب : مكعب
https://www.youtube.com/3Doodler

فيديوهات اليوتيوب : متعرج
https://www.youtube.com/3Doodler

ألواح الرسم التي تم أرفاقها خلف هذا الدليل
P.16-17 - النظارات

ألواح الرسم التي تم أرفاقها خلف هذا الدليل
P.13-15 - برج إيفل  

المشاريع االجتماعية لمزيد من اإللهام والتوجيه
http://the3Doodler.com/community MORE

x1

 اقذف البالستيك على قطعة ورق حتى حتصال على

.نقطة بحجم حشرة اخلنفساء

.وتأكد من أنها ترسو على قطعة الورق 

 “FAST”واضغط على زر

إليقاف القذف، ولكن ال حترك القلم بعد 

واسحب القلم بعيًدا. سوف يبقى اخلط عامودًيا

1

3

5

 ارفع القلم والبالستيك عن الورقة بخط مستقيم

.بارتفاع 1.5 بوصة

إنش 1.5

 انتظر لعدة ثوان مع احلفاظ على القلم متصاًل بأحلى

خط البالستيك

5-6
secs

2

4

ثواني

3Doodlerالخاص بك

الخطوة 5: ارسم أكثر من ذلك
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الخطوة 6: عكس وإزالة البالستيك

5.3
.بوصات

 إن البالستيك الذي يبلغ طوله أقل من       بوصات ال ميكن عكسه يجب عليك استخدامه بشكل كامل عبر

جهاز                اخلاص بك

(على نحو بديل، بإمكانك دفع البالستيك خارج املؤخرة - انظر القسم    ، اخلطو ة

 مالحظة

 يتلا ةفلتخملا كيتسالبلا عاونأ لوح ملعتتل بسانملا تقولا هنإ ،لمكت نأ لبق

زاهج عم اهمادختسا كناكمإب

.(عون لك عم مدختست نأ بجي يتلا تادادعإلا يأو)  

ABS )MATTE(نوع 
درجة الحرارة: درجة حرارة مرتفعة

لضوء: أزرق
.الميزات: مناسب للرسم في الهواء

 كيف لي أن أميزها: تبدو نهايات البالستيك
.دوائر شبه بيضاء

 المع/ نقي/ معدني/ بريق)درجة) PLA نوع
الحرارة: درجة حرارة منخفضة

الضوء: أخضر
 الميزات: الصديق للبيئة والالمع، مناسب جًدا

.لألعمال الفنية

 كيف لي أن أميزها: صلبة جًدا عند محاولة ثنيها،
.ال تنتهي بدوائر شبه بيضاء

 لقد قمت اآلن بالرسم باستخدام بالستيك      ، وإننا نرغب في نريك
 كل ما تحتاج إليه حول تغيير البالستيك وأن نقدم إليك أنواع البالستيك

المختلفة

 النوع اللين
درجة الحرارة: مرتفعة

الضوء: أزرق
.الميزات: مناسبة لعمل رسومات مرنة وقابلة للثني
 كيف لي أن أميزها: يكون البالستيك اخلاص بها

.مرًنا جًدا

H
I

LO
O

FF
H

I
LO

O
FF

H
I

LO
O

FF

 بعد إزالة حبل البالستيك من جهاز                ،

 قم بإزالة أي جزء مذاب عند نهاية احلبل قبل

 أعادة إدخاله في جهاز               . سوف يقلل

 ذلك من أي مشاكل توقف اجلهاز عن العمل

.نتيجة االنسداد

نصيحة:  أنواع البالستيك والضبط

 تأكد من أن زر السرعة. سوف يصبح الضوء وامًضا

.ليشير إلى عكس البالستيك

x2

2أزرق وامض

نصيحة: قم بقص هذه النهايات

3Doodler

3Doodler

3Doodler

5.3

3(B

3Doodler

ABS

Flexy

 عندما يتوقف البالستيك عن االنعكاس، سيكون

 من اآلمن إزالته من القلم برفق عبر سحبه من

.مؤخرة احلبل

ضوء أزرق

 بوضع القلم على درجة حرارة مرتفعة، انتظر حتى

.يصبح الضوء أزرق
H

I
LO

O
FF

1

3
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الخطوة 7: دعنا نتحول إلى البالستيك من نوع

الخطوة 8: فصل الطاقة

نحن نوصي بفصل الطاقة ومنح جهاز                 استراحة بعد ساعتني من االستخدام املتواصل

 بعد 5 دقائق من عدم االستخدام، سوف يتوقف نظام التسخني في جهاز                 عن العمل بشكل

 تلقائي. سوف حتتاج لضغط زر السرعة مرة واحدة أو لتحويل بدالة الطاقة إلى الوضع "إطفاء" ومن ثم

."تشغيل" ملواصلة االستخدام

مالحظة

خذ استراحة

PLA

 قم بإزالة البالستيك من القلم باستخدام ميزة العكس

 (بالضغط املزدوج على زر السرعة). ونذكرك مرة

!أخرى بإزالة تلك النهايات

 اسمح جلهاز                 اخلاص بك أن يبرد متاًما

قبل التخزين

محول الطاقة

x2
1

3

3Doodler

3Doodler

3Doodler

x1

x1

ضوء أزرق

PLA بالستيك

 بوضع القلم على درجة حرارة مرتفعة، قم بتحميل

 حبل بالستيكي من نوع        عبر منفذ حتميل

 البالستيك. وقم باستخدام لون مختلف عن الذي

.استخدمته في حالة        قبل ذلك

H
I

LO
O

FF

PLA بالستيك

ABS بالستيك 

  سوف يتغير لون البالستيك حاملا يبدأ بالستيك

 بالتقاذف.        وسوف يبدو ممزوًجا في البدء. أوقف

.القذف عبر الضغط على الزر مرة أخرى

سريع 
بطيء

  واضغط على زر

 أو           مرة واحدة ملتابعة القذف باستخدام 

.بالستيك نوع       والرسم وفق ما ترغب

1

3

5

PLA

PLA

“FAST”

“SLOW”

PLA

ABS

H
I

LO
O

FF

حرك بدالة التحكم إلى الوضع "إطفاء"

2

مع عقارب الساعة

 ادفع البالستيك خالل مؤخرة القلم واضغط على زر

 بطء مرة واحدة. ادفع البالستيك وادره مع عقارب

 الساعة إذا كان هنالك حاجة لذلك، حتى يبدأ

.البالستيك باالنسحاب من تلقاء نفسه

x1 سريع 

الضوء إلى األحمر

الضوء إلى األخضر

 وقم بتحويل القلم على درجة احلرارة املنخفضة. انتظر

.حتى يتغير لون الضوء إلى األخضر

H
I

LO
O

FF
2

4
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محول الطاقة

القسم 3: تتبع األخطاء واستكشافها
األدوات )تم توفيرها في الصندوق)

 قبل أن نعلمك كيف تتبع األخطاء وتستكشفها في جهاز                  اخلاص بك، نود أن نقدم لك ثالثة

:أنواع من األدوات البسيطة التي يحتويها الصندوق اخلاص بك

المبسطة الصغيرة
 تستخدم إلحكام وإزالة رأس القلم 

 ال تقم بإزالة رأس القلم عندما يكون

.القلم بارًدا

 ال تقم بإحكام تركيب رأس القلم 

.على نحو زائد حيث أنه قد يكسر

 أداة إزالة االنسداد
 تستخدم لدفع القطع الصغيرة من 

 البالستيك إلى أسفل حيث مسنن

 احملرك وذلك للمساعدة على قذفها

من القلم

المفك الصغير
 حافظ على هذا املفك 

 اليدوي إلزالة غطاء

الصيانة

 وبهذه املقدمات سالفة الذكر، أصبح من الوقت مناسًبا لالطالع على املشاكل املختلفة التي قد تنجم في

.جهاز  وخطوات العودة إلى الرسم

3Doodler
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!لمعي ال يب صاخلا ملقلا
)لمعي ال ءوضلا) 

دعنا نتفقد ما يلي

A. هل محول الطاقة موصول بقابس طاقة يعمل؟ 

 مالحظة: فيما لو كنت متتلك قابس طاقة إضافي حولك في املنزل، يرجى جتربة جهاز                اخلاص

 بك على هذا املأخذ. سوف يساعد ذلك على حتديد فيما إذا كانت املشكلة بجهاز               اخلاص بك أو

أنها بسبب محول الطاقة املتوفر في الصندوق

مالحظة

 البالستيك الخاص بي ال يقذف من
إن البالستيك ال يلتحم بشكل صحيح مع مسنن احملرك .

 ادفع وادر برفق البالستيك مع عقارب الساعة حتى تشعر بأن احلبل يتم سحبه عبر مسنن احملرك من تلقاء

نفسه

 

 وإذا لم تفلح اخلطوة أعاله، قم بعكس البالستيك بشكل كامل من القلم. (انظر القسم 2، اخلطوة 6) 

النهايات املقصوصة، ومن ثم أعد إدخال البالستيك وحاول مرة أخرى

 

3B إذا ما كان البالستيك قصير جًدا لتتم إزالته من القلم، انتقل إلى 

إن البالستيك قصير جًدا لتتم إزالته من القلم

حاول فك رأس القلم وباستخدام أداة فك االنسداد

 

 بينما القلم ساخن (الضوء أزرق أو أخضر)، استخدم 

املبسطة الصغيرة لفك وإزالة رأس القلم

 

 أدخل أداة الفك خالل نهاية القلم املفتوحة للقلم 

وادفع برفق أي بالستيك الزائد خارًجا عبر مؤخرة القلم

 املبسطة
الصغيرة

 ضوء
 أزرق أو
أخضر

 إن البالستيك الخاص بي يقذف ولكنه ال يعلق 
بالورقة، أو تتجعد حول رأس القلم

 أوقف القذف وابدأ مرة أخرى باستخدام التعليمات

:التالية

 

 عندما يتوقف القلم عن القذف، ادفع رأس القلم 

 بقوة على الورقة، مما يسمح للبالستيك بالتمسك

.بسطح الورقة

 

 اسحب البالستيك على طول الورق أو السطح 

 بخط متواصل دون انقطاع كما لو كنت تكتب

.بقلم رصاص

 

 حافظ على حركتك بطيئة ومستقرة. ينبغي على 

 البالستيك أن يلتصق بالورقة وال يتجعد حول

.رأس القلم

 ضوء أزرق
أو أخضر

أداة إزالة االنسداد

3Doodler

3Doodler

 هل نهاية سلك محول الطاقة موصولة على نحو  

صحيح بالقلم؟

.B

.3A

.3B

.1

.2

.33Doodler

H
I
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O

FF

           تأكد فيما إذا كانت بدالة الطاقة في جهاز

"اخلاص بك غير مضبوطة على الوضع "إطفاء

.C

إن البالستيك يلتف حول مسنن احملرك

 قم بإزالة غطاء الصيانة باستخدام املفك الصغير

.املوجود في الصندوق

 

 استخدم املفك الصغير لرفع وحترير البالستيك من 

 مسنن احملرك، ومن قم استخدم أداة فك االنسداد

 لدفعه خارج القلم عبر منفذ حتميل البالستيك،

 أو استخدم املالقط لرفعه خارج القلم عبر املنطقة

.املفتوحة أسفل غطاء الصيانة

.قم بالضغط على سر السرعة أو البطء مرة واحدة

 ال يتوقف البالستيك الخاص بي عن التقاذف من
.رأس القلم

كيف بإمكاني عكس البالستيك الغير مستخدم؟

 لقد قمت بعكس البالستيك الخاص بي ولكنني ال
.أستطيع إخراجه
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مالحظة

إن البالستيك يلتف حول مسنن احملرك

 قم بإزالة غطاء الصيانة باستخدام املفك الصغير

.املوجود في الصندوق

 

 استخدم املفك الصغير لرفع وحترير البالستيك من 

 مسنن احملرك، ومن قم استخدم أداة فك االنسداد

 لدفعه خارج القلم عبر منفذ حتميل البالستيك،

 أو استخدم املالقط لرفعه خارج القلم عبر املنطقة

.املفتوحة أسفل غطاء الصيانة

 املفك
الصغير

 غطاء الصيانة

 قد يتم فك رأس القلم مع االستخدام املتكرر (أو في

 العبور). قم بإدارة رأس القلم مع عقارب الساعة

 لشده باستخدام املبسطة التي مت تزويدك بها، وذلك

 بينما يكون القلم ساخًنا (والضوء أزرق أو أخضر).

 وتوقف عن شده عندما تشعر باملقاومة وذلك لتجنب

.شده على نحو زائد عن احلاجة وبالتالي كسره

.قم بالضغط على سر السرعة أو البطء مرة واحدة

 في حل هذه املشكلة، يرجى فصل الطاقة عن جهاز                 ومن ثم وصلها A إذا لم تفلح اخلطوة

وحاول مرة أخرى

 ال يتوقف البالستيك الخاص بي عن التقاذف من
.رأس القلم

 يتسرب البالستيك الخاص بي من حول
مقدمة القلم

 تأكد من زر السرعة أو البطء، بينما القلم يعمل وساخن (الضوء أزرق أو أخضر). سيبدأ الضوء بالوميض

 لإلشارة إلى أن البالستيك يعكس. وعندما يتوقف البالستيك عن االنعكاس، سيكون من اآلمن إزالته من

القلم عبر سحبه برفق من مؤخرة احلبل البالستيكي

وفي حال كان حبل البالستيك قصير جًدا، يرجى النظر إلى القسم 3، اخلطوة

كيف بإمكاني عكس البالستيك الغير مستخدم؟

النصيحة: قص نهايات البالستيك اآلن من أجل سرعة التحميل والرسم الحًقا

   من املمكن أن البالستيك قصير جًدا ليعكس طريقه خارج جهاز

 أو أن البالستيك قد حترك متجاوًزا نظام مسنن احملرك سوف تكون قادًرا على التحقق من هذه املشاكل عبر ،

النظر خالل غطاء الصيانة

 لقد قمت بعكس البالستيك الخاص بي ولكنني ال
.أستطيع إخراجه

وفي كال احلالتني بإمكانك اتباع اخلطوات التالية

 قم بإدخال حبل بالستيكي جديد أو أداة فك االنسداد لدفع البالستيك املتبقي خالل القلم بينما هو على

وضع التشغيل ويقذف البالستيك

.مت عكس البالستيك، لكنه قصير جًدا ليتم إخراجه ولم يعد على اتصال مبسنن احملرك

 املبسطة
الصغيرة

.إن البالستيك بعد مسنن احملرك

.4

.5

.6

.7

.3C

3Doodler

3Doodler

.A

.B

3B
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 إن ذلك يستغرق حوالي 90-60 ثانية ليسخن القلم. وإنه بعد ذلك الوقت يبقى القلم دون أن يسخن

 ويبقى الضوء أحمر، قم بتشغيل القلم وإطفائه وحاول مرة أخرى. إذا كان ما يزال ال يعمل، يرجى االتصال

.بـ                  وسوف نساعدك فيما يلي

 !إن القلم الخاص بي ال يسخن
الضوء يبقى على األحمر

القسم 4
النصائح وأفضل الممارسات 

 من أجل االستخدام األمثل جلهاز                  ، نقترح استخدام إعدادات درجة احلرارة الصحيحة

للبالستيك اخلاص بك

 تأكيد من نوع البالستيك الذي تود استخدامه قبل تشغيل جهاز                 وإدخال حبل البالستيك.

 وفي حال اختلطت حبال البالستيك اخلاصة بك مع بعضها، فإليك هذا اجلدول البسيط لتصنيف وحتديد

األنواع التي تتعامل معها

أعر اهتمامك ألنواع البالستيك واإلعدادات

نهايات غير مقصوصة

VS

نهايات مقصوصة

ال تنسى قص نهايات البالستيك
                     بعد إزالة حبل البالستيك من جهاز

 ، قم بإزالة أي جزء مذاب عند نهاية الحبل
 قبل أعادة إدخاله في جهاز              .

 سوف يقلل ذلك من أي مشاكل توقف الجهاز
.عن العمل نتيجة االنسداد

أو

،قم بإزالة رأس القلم واستخدم أداة فك االنسداد وادفع البالستيك من مؤخرة القلم. (انظر القسم 3

اخلطوة 

أداة إزالة االنسداد

3B

.8

3Doodler

3Doodler

3Doodler

ABS )MATTE(نوع 
درجة الحرارة: درجة حرارة مرتفعة

لضوء: أزرق
الميزات: مناسب للرسم في الهواء

 كيف لي أن أميزها: تبدو نهايات البالستيك
دوائر شبه بيضاء

 المع/ نقي/ معدني/ بريق)درجة) PLA نوع
الحرارة: درجة حرارة منخفضة

الضوء: أخضر
 الميزات: الصديق للبيئة والالمع، مناسب جًدا

 لألعمال الفنية كيف لي أن أميزها: صلبة جًدا

عند محاولة ثنيها، ال تنتهي بدوائر شبه بيضاء

 النوع اللين
درجة الحرارة: مرتفعة

الضوء: أزرق
 الميزات: مناسبة لعمل رسومات مرنة وقابلة للثنيكيف
.لي أن أميزها: يكون البالستيك اخلاص بها مرًنا جًدا

H
I
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O

FF
H

I
LO

O
FF
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I
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O
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Flexy

3Doodler

3Doodler
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ال تقم بسحب البالستيك من مؤخرة جهاز                 إال وفق التوجيهات

 يجب أن متنح جهاز                  اخلاص بك استراحة بعد كل مرة تستخدمه فيها لساعتني على نحو

.متواصل. ضريبة ذلك       دقيقة من االستراحة

 فيما إذا قمت بإزالة رأس القلم، ال تقم بإزالته عندما

 يكون جهاز                  اخلاص بك بارد. يجب

أن يكون الضوء أزرق أو أخضر

 فيما إذا كنت بحاجة إلى شد رأس القلم، ال تقم

 بالضغط بقوة على رأس القلم أو تشده على نحو

 زائد، حيث أّن رأس القلم قد ينكسر وبالتالي يتلف

القلم اخلاص بك بشكل نهائي

قم بمعاملة رأس القلم الخاص بك بشكل صحيح

اعكس وأزل البالستيك بشكل صحيح

خذ استراحة

 ضوء أزرق
أو أخضر

 تأكد من زر السرعة حيث أّن الضوء يجب أن يومض

ليشير إلى أن البالستيك يعكس

x2

2أزرق وامض

SPECIFICATIONS
Output Power: 6W
Output Voltage: 5V
Input Voltage: 5V

CARE & MAINTENANCE
For care and maintenance information, and more advice on how to use your 
3Doodler, please refer to our website: the3Doodler.com
To troubleshoot, please visit: the3Doodler.com/troubleshooting

This marking indicates that this product should not be disposed of with 
other household wastes. To prevent possible harm to the environment or 
human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to 
promote the sustainable reuse of material resources.

LIMITED WARRANTY
For more details on your limited warranty, pleae visit:
the3Doodler.com/warranty
For 3DoodlerÕs Terms and Conditions and other notices please refer to our 
website: the3Doodler.com/terms-and-conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.

:املواصفات

الطاقة املخرجة: 6 وات 

الفولتية املخرجة: 5 فولت 

الفولتية املدخلة: 5 فولت 

 

:العناية والصيانة 

ملعلومات العناية والصيانة وملزيد من النصح حول استخدام جهاز                 ، يرجى العودة إلى موقعنا

the3Doodler.com

عقوملا ةرايز ىجري ،اهفاشكتساو ءاطخألا غبتتلو 

the3Doodler.com/troubleshooting

ضمان محدود

للمزيد من التفاصيل حول الضمان احملدود، يرجى زيارة املوقع التالي

the3Doodler.com

من أجل أحكام وشروط                 واإلشعارات األخرى، يرجى العودة إلى موقعنا 

the3Doodler.com/troubleshooting

 تشير هذه العالمة إلى أن هذا املنتج ال ينبغي التخلص منه مع باقي النفايات املنزلية األخرى.

 ولتجنب أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة اإلنسان نتيجة التخلص الغير مضبوط من

 النفايات، قم بإعادة تدوير املنتج بطريقة مسؤولة لتعزيز استدامة إعادة استخدام املوارد

.املادية

تخضع املواصفات إلى التغير والتحسني دون إشعار

3Doodler

3Doodler

3Doodler

3Doodler

30

3Doodler

 عند توقف البالستيك عن العكس، سيكون من

 اآلمن إزالته من القلم عبر سحبه برفق من مؤخرة

احلبل البالستيكي

 عند ضبط القلم على درجة احلرارة العالية، انتظر

حتى يتوهج الضوء باللون األزرق

ضوء أزرق
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x4

القسم 5: ألواح الرسم
برج إيفل

x4
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نظارات
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