
®

یرتحذ      

رشعاإ

قص األطراف!
بعد إزالة البالستیك من ال3Doodler قص و أزل أي بالستیك
 مذاب من طرفي عود البالستیك قبل إعادة تحمیلھ، سیؤدي ذلك

 إلى خفض مشاكل االنسداد من قبل البالستیك المذاب  

ال تشد البالستیك من ظھر ال3Doodler بخالف ما أُرِشد. 

خطر الحرق. رأس ال3Doodler حار جداً 
ال تلمس الرأس! أو األجزاء القریبة منھ أو أي بالستیك ذائب  

ألنھ من الممكن أن ُتحرق! ال تقِرب الرأس ألي مادة قابلة  
لالشتعال. اعلم من في منطقة عملك عن سخونة الرأس 

و عدم لمسھ. في حالة عدم االستخدام افصل الجھاز وضعھ على 
OFF. من الممكن للرأس السخن أن ُیتلف األسطح الُمدھنة و  

البالستیكات و الألقمشة إذا ترك باتصال مباشر معھا.

الستخدام الكبار فقط! ابقھ بعیداً عن متناول األطفال! 

 •

لتنظیف خطر الحرق. ا ة  ا د أل یمكن 
أن تصبح شدیدة السخونة. ال تلمس منطقة المعدن بعد استخدامھا

 لتنظیف ال3Doodler ألنھ من الممكن أن ُتحرق! 

•

إذا أخرج ال3Doodler دخان أسود أو بني اللون، توقف 
استخدامھ وافصلھ مباشرة، اتركھ لیبُرد و احفظھ في مكان آمن.   

ثم اتصل بنا على الفور، إن لم تفعل فرصة الحریق ستزید. 

•

•

 PLA أو ABS 3 أن یستخدم فقط ببالستیكDoodlerیجب على ال
ق علیھ من قبلنا.  الذي ُصدِّ

االستخدام الخاطئ ل ال3Doodler عن طریق ضبط القلم
 إلى الحرارة الخاطئة أو استخدام بالستیك غیر مواَفق علیھ 

أو أي مادة أخرى، سیخرب الجھاز أو ُیجِرحك و ُیبِطل ضمانك.   
من الممكن لإلصابات أن تتضمن بال حدود من أذى من تنفس 

المواد الغیر مناسبة للذوبان أو الحرق من المواد القابلة لالشتعال 
 3Doodlerباستخدام ال

تحذیر: ال تستخدم ال3Doodler قریباً من الحمامات أو أي مكان
 یحتوي ماء من الممكن أن یؤدي ھذا إلى الموت الناتج 

عن صدمة كھربائیة.  

عند تبدیل البالستیك من PLA إلى ABS من الممكن وجود أي 
PLA فائض في حجرة تسخین القلم أن یسبب خروج نسبة دخان

 قلیلة من القلم، ھذا بسبب درجة الحرارة األعلى التي تستخدم
 لبالستیك الABS. الPLA كربون طبیعي ال یخرج أبخرة

 سامة عند اإلفراط في تسخینھ.     

!3DOODLERحان وقت استخدام ال

أنت اآلن  صاحب  أول  قلم  ثالثي  األبعاد  في  العالم
یضع ال3Doodler قدرة االختراع في حوزتك و یسمح لك أن ترسم أجسام حقیقیة في دقائق!
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#WhatWillYouCreate?

 ملعرفة أفكاروخدع جديدة ملا تستطيع صنعه  لتحميل استنسل، الرجاء زيارة موقعنا
www.the3Doodler.com/Community
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 أو أخضر ل(PLA) ھذا یعني أن وصل إاى درجة الحرارة المطلوبة و ھو جاھز لالستخدام  

3Doodlerال تعرف على

مروحة
خرج تحكم
مفتاح تشغیل/إیقاف 
ABS/PLA تحكم
آكل البالستیك
سلك طاقة
مفك إزالة الصامولة
أداة تنظیف
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غالف قابل لإلزالة
فوھة
سرعة إذابة البالستیك
تحكم(سریع)
سرعة إذابة

تحكم (بطيء)
حامي خارجي
LED مؤشر
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LED أسطورة:  
 أحمر
 یسُخن:
(الرجاء االنتظار)
:أزرق  ABS 
(230°C to 240°C; 
446°F to 464°F)
:أخضر  PLA 
(190°C to 200°C; 
374°F to 392°F)
 :LEDیلمع
البالستیك یتراجع

بإمكان المنتج الفعلي أن یختلف عن الصورة في الكتِیب. 

استخدم ال3doodler في مكان عالي التھویة

ABS

OFF

PLA

3DOODLERاستخدام ال

وصل ال3Doodler إلى محول الطاقةالخطوة 1: 
اوصل محول الطاقة إلى ظھر ال3Doodler و اشبكھ في مصدر الطاقة 

اشغل القلم و اختر عود بالستیك الخطوة 2: 

اشغل القلم و اختر الحرارة المناسبة لنوع البالستیك الذي بحوزتك. 
ABS إن كانت أعوادك بالستیك ABS حدد المفتاح إلى

PLAو العكس صحیح لبالستیك ال

اترك ال3Doodler یسخن قبل تحمیل البالستیكالخطوة 3: 

ال3Doodler یأخذ حوالي دقیقة لیسخن، و ھو یسخن ضوء الLED سیضيء بالون األحمر
(ABS)إلى أزرق ل LEDوھذا یعني أنھ ال یمكنك استخدامھ وقتھا. عندما یتحول لون ال

إذا ظھر اللون األحمر فابقى كابساً على زر اإلخراج حتى یرجع إلى حرارتھ المطلوبة 

ABS =240; أزرق°C230 و°C 464) (مسافة سخونتھ°F446 و°F أو

PLA = 190 وأخضر°C 392) (مسافة سخونتھ°F374 و°F 200; أو°C
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إیقاف التشغیلالخطوة 7: 
إل یقا ف   ا لجھا ز آ مناً ، غیِّر وضعیة   ا لمفتا ح   إ لى  OFF. ا ترك  ا لقلم   لیبرد   كا ملة   قبل  ا لتخزین   

 

عندما یتوقف تراجع البالستیك تستطیع سحبھ بخفة3. 
 من ظھر القلم . 

في آن واحدالبطءو      السرعة زرياكبس  2. 
5مؤشر الLED سیلمع

34
5

4
3

ل القلمالخطوة 4:  حمِّ
ل البالستیك في آكل البالستیك       في ظھر القلم حملھ أسفل األنبوبة حتى تشعر بالقلم یقبضھحمِّ

10

ABS/PLA بالستیك

3

4

بعد خمس دقائق من الفتور، نظام تسخین ال3Doodler سُیطفئ تلقائیاً مالحظة: 
لتعود الستخدامھ علیك إما أن تضغط على أحد األزرار أو مفتاح تغیر الوضعیة. 

مؤشر ABSLED = أزرق
مؤشر PLALED = أخضر

إذا تغیر لون ضوء الLED إلى أحمر، استمر في كبس
 المفتاح حتى یتغیر الضوء إلى اللون األخضر أو األزرق

 (حسب االستعمال) تسمح الوقفة في اإلخراج ببلوغ 
ال3Doodler السرعة الصحیحة في اإلذابة

  اإلذابة/ اختیار السرعةالخطوة 5:
استمر في ضغط أحد المفاتیح الختیار سرعة إخراج البالستیك 

سریع بطيء  أو
انتظر للبالستیك أن یخرج من الرأس، یتوقف إخراج البالستیك 

عند تركك للمفتاح. 

3 4

اسحب البالستیكالخطوة 6: 

 .1
لسحب  البالستیك   : 

لسحب البالستیك تأكد أن الخط یعمل في درجة الحرارة المالئمة لنوع البالستیك : 

قبل تغییر نوعیة البالستیك في القلم، علیك التأكد بعدم وجود بالستیكمالحظة : 
ABS فائض في حجرة التسخین، لفعل ذلك غیر وضعیة المفتاح إلى 

(LED أزرق) و اضغط أحد زري السرعة إلخراج أي بالستیك فائض.

BA

 البالستیك المتبقي    

في قصر البالستیك فال یستطیع
 ال3Doodler إرجاعھ. الرجاء استخدام عود بالستیك جدید (b) لتحمیل القلم حتى یخرج

Aإذا كان البالستیك ال یخرج فمن من الممكن أن یكون السبب 

B
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تصلیح و تنظیف القلم

3Doodler خاصتك أداة قویة و محمسة   مالحظة: 
و كأي آلة أخرى تحتاج إلى راحة من وقت إلى آخر 

و ھذا ما نقترح فعلھ بعد ساعتین من االستخدام (لمدة 30 دقیقة أو ما شابھ).

إذا توقف أو بطؤ إخراج البالستیك أو واجھتك مشاكل في إدخال البالستیك، 
فعلیك دفع البالستیك لتغاضي أي سد و شد على الفوھة إن كانت  مفكوكة  فحاول إخراج

    . 3doodlerالبالستیك مرة أخرى، إن لم تنجح  ھذه الخطوات نقترح تنظیف ال 
رجاء اتباع الخطوات التالیة :
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 ھذه العالمة تشیر إلى  ھذا المنتج لیس للرمي مع المخلفات المنزلیة لمنع أذیة البیئة.
 أعد تدویره لتعزیز إعادة استخدام المواد المستدامة.

خصائص كھربائیة
24W :الطاقة المخرجة
12V :الفولت المخرج
12V :الفولت المدخل

العنایة و الصیانة
لمعلومات العنایة الصیانة و نصائح عن كیفیة استخدام ال3Doodler الرجاء زیارة موقعنا 

the3Doodler.com
the3Doodler.com/trouble-shooting :إلصالح  اإلشكالیات  ُزر

ضمان محدود
لمعلومات على ضمانك المحدود قم بزیارة: 

the3Doodler.com/warranty

لمعرفة شروط و أحكام ال3Doodler و إشعارات أخرى، الرجاء زیارة موقعنا:
the3Doodler.com/terms-and-conditions

براءة اختراع في االنتظار

ال3Doodler لیس لعبة لألطفال بل الستخدام الكبار فقط. ابعده عن متناول األطفال. 

 3doodlerالرجاء استخدام غالف الحمایة المتواجد لدى ال 

3Doodler و ”What Will You Create?“ ھما عالمة تجاریة ل 
WobbleWorks, Inc.

لمزید من المعلومات/ خدمة العمالء
www.the3Doodler.com/contactالرجاء االتصال بنا على 

الخصائص قابلة للتغیر و التحسین بال إشعار. 

4. أطفأ القلم و اتركھ لیبرد قلیالً فقط  ابرم الفوھة بعقارب الساعة برمات قلیلة ال تحكمھ بعد.
 أشغل القلم و حالما یدفئ احكم الفوھة بالمفك و تأكد من إحكامھ. 

1. تأكد أن ضوء LED  أزرق أو أخضر قبل بدء العملیة  

34

في القلم و أخرج أي بالستیك فائض بإزالتھ من ظھر القلم. 

33. حالما تزل الفوھة، اضغط زري السرعة 

3

4

4

13في آن واحد و أدخل أداة التنظیف      من فتحة النھایة  

ابرم المفك
بعكس عقارب الساعة

12

2. في حین سخونة القلم ابدأ باستخدام المفك السداسي
 أو مفك الصامولة

أزل الفوھة بعكس عقارب الساعة بحذر أال تلمس الفوھة.
12
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