
3دودلر 2,0
تحذيرات وإشعارات
اللغة العربية

تحذيرات

إشعار

مخاطر االحرتاق. قد ترتفع درجة حرارة فوهة 3دودلر 
والطرف املطاطي امللصق به ارتفاعاً شديداً جداً. تحّنب ملس 

أو أي أجزاء بالستيكية أو خيوط منصهرة، وإال قد تُصاب 
بحروق بالغة! ال تسمح باقرتاب الفوهة أو الجزء املطاطي 

املتواجدين معك بأن درجة حرارة الوحدة ساخنة جداً ويجب 
تجنب ملسها. انزع القابس وحرّك املفتاح املنزلق نحو وضعية 

اإلغالق عندما ال يكون الجهاز قيد االستخدام أو قبل 
تخزينه.وبعد االستخدام، دع الفوهة والطرف املطاطي 

ً قبل التخزين. قد تتسبب الفوهة 

اإلرضار بالسطوح املطلية واألجزاء البالستيكية واملالبس يف 
حالة التالمس املبارش مع هذه املواد.

مخاطر االحرتاق: قد تصبح أداة التنظيف ساخنة جداً. 
تحّن

يف تنظيف 3دودلر، وإال قد تُصاب بحروق بالغة!
يف حالة انبعاث دخان أسود أو بني من 3دودلر، توقف عن 
استخدامه عىل الفور، وافصل القلم فوراً واتركه ليربد، ثم قم 

يزداد. يف مثل تلك الحاالت، يرجى االتصال بنا عىل الفور 
.(cs@the3Doodler.com)

الستخدام الكبار فحسب، ويرجى حفظه بعيداً عن متناول 
األطفال.

تحذير: تجنب استخدام 3
أو أحواض غسل األيدي أو أية أوعية أخرى تحتوي عىل املاء، 

حيث قد يتسبب هذا يف الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية.

ينبغي استخدام 3دودلر فقط مع الخيوط واملواد املعتمدة 
ر بأن إساءة استخدام جهازك و/أو استخدام مواد  لذلك، ويحذَّ

 نالطب نع ًالضف ،كتباصإ نع وأ ملقلا فلت نع رفسي دق

باملستخدم عىل رضر مستمر بسبب استنشاق مواد ال يصح 
تسخينها، أو حروق من مواد قابلة لالشتعال إذا ما تم 

استخدامها مع 3دودلر، عىل سبيل املثال ال الحرص.

قم بقّص تلك األطراف!
بعد إزالة األحبال أو الخيوط من 3دودلر، قم بقص وإزالة أي 

مواد ذائبة جزئياً يف نهاية الخيط قبل إعادته إىل 3دودلر، 
حيث يقلل ذلك من فرص االنسداد أو العرقلة.

®

ال تقم بسحب األجزاء البالستيكية أوالخيوط من الجزء 
الخلفي من 3دودلر، فإن ذلك يتسبب يف تلف القلم وإبطال 

.(3

عند التحويل من درجة حرارة منخفضة للبالستيك/الخيط 
(مثل البويل أكتيك أو الخشب) إىل بالستيك/خيط ذي درجة 

حرارة أعىل (مثل أكريلونيرتيل الستايرين ومادة فليكيس)، فإن 
وجود بقايا من البالستيك/الخيط يف مقصورة القلم الحرارية 

قد تتسبب يف انطالق قدر بسيط من الدخان، بسبب 
استخدام درجة حرارة أعىل لإلذابة عىل مواد يلزم إلذابتها 

درجة حرارة أقل.

#WhatWillYouCreate?TM

3دودل!
لك أن تفخر اآلن بامتالكك 3دودلر 2.0

www.the3Doodler.com/Community
تعرف عىل جهاز 3دودلر الخاص بك
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قد يختلف املنتج الفعيل عن الصورة الواردة يف هذه الوثيقة.

غطاء الحفظفوهة
أداة تنظيف

حامل البالستيك/الخيط

ضابط درجة الحرارة
أزرار التحكم

املرتفعة/املنحفضةمفتاح التشغيل/الغلق والتحكم يف درجة الحرارة 

أداة إزالة الفوهة

متحكم رسعة
القذف (رسيع)

متحكم رسعة
القذف (بطيء)
مروحة التربيد

LED مؤرش شاشة
سلك الكهرباء
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مؤرشات شاشة 
الباعث للضوء:

األحمر املصمت: 
االنتظار)

األزرق: درجة حرارة 
عالية (أي أكريلونيرتيل 

الستايرين ومادة 
فليكيس)

(230 – 240 درجة 
مئوية؛ 446 – 464 

درجة فهرنهايت)
األخرض: درجة حرارة 

منخفضة:
(البويل أكتيك أو 

الخشب) (190 – 200 
درجة مئوية؛ 372-392 

درجة فهرنهايت)
ضوء متقطع: وضعية 
عكس البالستيك/الخيط.

مغلق منخفض عايل.
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احرص عىل وضع 3دودل يف مكان جيد التهوية
استخدام 3دودلر 2.0 الخاص بك

ّل الطاقة الخطوة (1): توصيل جهاز 3دودلر2.0
 قم بتوصيل محول الطاقة بالجزء الخلفي من الجهاز وضعه يف مصدر الطاقة.

 إذا اشتريت كذلك جهاز "3Doodler JetPackTM "يمكنك كذلك توصيله 
بالجزء الخلفي من 3

الخطوة (2): تشغيل القلم واختيار البالستيك/الخيط
قم بتشغيل القلم باختيار درجة الحرارة الصحيحة لنوع 
البالستيك/الخيط الذي تستخدمه، ثم أضبط املفتاح عىل 

وضعية "عايل" للبالستيك/الخيط عايل الحرارة مثل 
أكريلونيرتيل الستايرين ومادة فليكيس أو "منخفض" 

للبالستيك/الخيط منخفض الحرارة مثل البويل أكتيك أو 
الخشب.

3دودلر قبل وضع البالستيك/الخيط الخطوة (3
3دودلر نحو 1.5 دقيقة. ويف تلك األثناء يكون مؤرش الشاشة أحمر اللون، 

12

 بالبالستيك/الخيطـ

وال يتسّن
مؤرش الشاشة إىل األزرق (عايل) أو األخرض (منخفض).

230 – 240 درجة مئوية؛ أزرق=
(درجة فهرنهات 464 – 446 

190 – 200 درجة مئوية؛ 372-392 األخرض =
(درجة فهرنهايت 

مالحظة:
بشكل بسيط يف اتجاه عقارب الساعة مع دفع عمود القلم إىل أسفل.

الخطوة (4): تحميل القلم
قم بتحميل البالستيك/الخيط يف حامل البالستيك 12 يف الجزء الخلفي من القلم عىل طول 

3دودلر حتى تشعر أن الرتوس داخل القلم قد أمسكت بالبالستيك.

2

3

3دودلر تنطفي الطاقة تلقائياً،  مالحظة: بعد 5
وتحتاج إىل الضغط عىل أحد األزرار أو تبديل مفتاح الطاقة إىل وضعية اإلغالق ثم 

تشغيله مجدداً ملواصلة االستخدام.

 بالنسبة لهؤلاء الذين لديهم فضول للمعرفة فإن المسافة بين علبة التروس 

الخطوة(5): القذف/اختيار الرسعة
قم بالضغط لفرتة عىل الزر لتحديد الرسعة املطلوبة 

(رسيع "2") أو (بطيء "3")، وانتظر حتى ظهور املادة 
املسخنة من طرف القلم. إن ترك زر الرسعة املختارة 

سوف يسفر عن وقف تدفق املادة املسخنة.

إذا توقف القلم وظهرت العالمة الحمراء عىل الشاشة مجدداً، فقط انتظر للحظة حتى 
ً (ببساطة يعود القلم إىل وضعية الحرارة املُثىل).

يف حالة عدم تدفق البالستيك/الخيط، قد يكون ذلك بسبب أن البالستيك أو الخيط  أ
ً

بالستيك أو خيط جديد   ب أو أداة التنظيف إلدخال البالستيك/الخيط املتبقي داخل 
القلم.

ب  أ

X2

3

2

الخطوة (6)

الضغط عليه (رسيع أو بطيء) إليقاف التدفق مؤقتاً. ثم يبدأ التدفق املستمر لفرتة 
عرش دقائق بعد التوقف.

ً، اضغط بثبات عىل أحد الزّرين (رسيع "2" أو 
بطيء "3") عىل جهاز 3دودلر، ثم اترك الزر ملواصلة التدفق املستمر. 

1
البالستيك/الخيط املطلوب:

وإليقاف التدفق املستمر للبالستيك/الخيط، يكفي أن الضغط عىل أحد الزّرين (رسيع "2" أو 
بطيء "3") عىل جهاز 3دودلر.

3دودلر الخاص بك للحفاظ 
عىل التدفق املستمر للبالستيك/الخيط 

بدون الحاجة إىل الضغط عىل أزرار 

رسعة القذف املطلوبة (رسيع "2" وبطيء 
" 3 وسوف يواصل 3دودلر إخراج 

البالستيك/الخيط حتى عرش دقائق قبل 
أن يتوقف.

الخطوة (7): إفراغ/عكس البالستيك أو الخيط
ألفر اغ البالستيك/الخيط:

عايل = مؤرش الشاشة األزرق
منخفض = مؤرش الشاشة األخرض

وإذا كان خالف ذلك، يرجى الضغط 
عىل أي من زّري القذف وانتظر حتى 

يسخن الجهاز مجدداً.

الخطوة (8): اإلغالق
إلعادة القلم إىل وضعية اإلغالق، حرّك املفتاح املنزلق إىل وضعية إغالق 

ً قبل تخزينه. OFF)
نصيحة:

13) واضبط حرارة اإلذابة يف 3
دودلر عند +/- 5 درجة مئوية لضبط التدفقات 

الدقيقة واالستخدام املستمر من جانب الخرباء يف 
3دودلر. وللقيام بهذا، ادخل املفك يف ضابط 

الحرارة (10) يف صفحة التحكم. أدر املفك يف 
اتجاه عقارب الساعة لزيادة درجة حرارة اإلذابة، 

أو عكس عقارب الساعة لزيادة درجة الحرارة.

2.اضغط بثبات عىل زّري (رسيع "2" أو بطيء "3"
معاً حتى ييضء مؤرش الشاشة (5).

3. عندما يتوقف البالستيك/الخيط عن التحرك 
.(12 ً عكسا

3
2

 (

10
13

Turn nozzle
removal tool

anti-clockwise

14

اتجاه عقارب الساعة

مالحظة: إن جهاز 3
تركه لالسرتاحة من وقت آلخر. ونحن نقرتح أن تعطي الجهاز (ونفسك) فرتة راحة بعد 

30 دقيقة أو نحوها فحسب).

حل مشاكل القلم وتنظيفه
إذا شعرت ببطء يف قذف البالستيك/الخيط، أو إذا توقف، أو واجهتك مشكلة يف إدخال البالستيك 

داخل 3دودلر. 
ُحكمة، يرجى إحكامها برفق وتوقف فور أن تشعر 

ً، ثم حاول القذف ثانياً. تحذير: تجنب 

:ةيلاتلا تاوطخلا

3. حاملا تنتهي من حل الفوهة، اضغط عىل زر رسيع (2) 
) عرب  أو بطيء (3) وأدخل يف الوقت ذاته أداة التنظيف (
الجزء الخلفي من القلم، وادفع برفق أية أجزاء متبقية من 
البالستيك/الخيط حتى تخرج من الجزء األمامي من القلم. 

 سكع يف اهّفل ىلإ جاتحت سورتلا ربع فيظنتلا ةادأ ريرمتلو

14) وقم بفك  ( ةهوفلا ّلح ةادأ مادختساب أدبا . 2

ً ساخنا

1
أن القلم ساخن).

ً. أدر الفوهة يف اتجاه عقارب  4
الساعة بضعة مرات ولكن بدون أن تحكم إغالقها. أعد تشغيل القلم، وفور أن يسخن ويتحول 

 نأ روف فقوتو ةهوفلا ّلح ةادأ مادختساب ةهوفلا مكحأ ،رضخألا وأ قرزألا ىلإ ةشاشلا رشؤم
تشعر باملقاومة. تحذير: تجنب الضغط عىل الفوهة أو املبالغة يف إحكامها فقد يسفر هذا عن 

أ)

3 5
دودلر، يرجى ازالة غطاء الصيانة عىل   7   النحو التايل :

8

8

35°

7

يكون القلم ساخنا).

إذا كنت تستطيع رؤية رباط البالستيك حول ترس السواقة (اآللية التي تحرك البالستيك إىل 
األمام)، اضغطإمااالخراج اىل تحت حتى يتوقف البالستيك عن التغطية حول ترس السواقة 

وسحب البالستيك/ الخيوط بعيدا عن فوهة القلم، باتجاه ظهر القلم. وعندما يكون 

البالستيك/ الخيوط بسهولة خارج الفتحة مستخدما امللقاط. 

خالل جسم غطاء الصيانة. ويف نفس الوقت 
اضغط غطاء الصيانة داخل جسم القلم عند 

الحديد إىل الخارج من جانب غطاء الصيانة. ليس 
من املهم أن تدفع من أي األطراف. عندما يكون 

القلم (النهاية الخلفية اوال).

طويخلا /كيتسالبلا

عندما يتم اعادة غطاء الصيانة إىل مكانه قم يف نفس الوقت بضغط غطاء الصيانة داخل جسم 

استبدل غطاء الصيانة عن طريق ادخال نهاية مغلقة يف الفتحة بزاوية تقريبا 35

بسهولة قبل دفعها مرة أخرى. يتم دفعها بقوة اىل االسفل عند تراصفها بشكل جيد. تحذير 
3دودلر .

ب)

ج)

د)

ـ) ه

7

القلم خالل ادخال قضبان الحديد مرة من خالل غطاء الصيانة من كال النهايات. تأكد من أن 

تحذير : ال تدخل قضبان الحديد ابدا بطريقة خاطئة وإال ستحدث ارضار للقلم. استخدم 

مطوية تحت الحافة البعيدة لغطاء الصيانة قبل دفعها من خالله مرة أخرى. (انظر إىل الرسم 

و)

املنزلية األخرى. وملنع وقوع أي رضر محتملة عىل البيئة أو البرش من 

مسؤولة لتعزيز إعادة االستخدام املستدام للموارد املادية.
3DoodlerوDoodleStandوJetPackوStrandStandو”#WhatWillYouCreate?“ كلها 

.WobbleWorks, Inc

املواصفات
خرج القدرة: 6  فولت
فولتية الخرج: 5 فولت
فولتية الدخل: 5 فولت

the3Doodler.com/warranty

وملعرفة البنود والرشوط واإلشعارات األخرى الخاصة بـ 3دودلر، يرجى الرجوع إىل موقعنا 
the3Doodler.com/terms-and-conditions :عىل االنرتنت

جاري الحصول عىل براء االخرتاع
استخدام الكبار فقط. وليس 3

الواقي الذي مع 3

الرعاية والصيانة
ملعلومات الرعاية والصيانة، وملزيد من النصائح حول كيفية استخدام 3دودلر، يرجى الرجوع 

the3Doodler.com
the3Doodler.com/troubleshooting :ولحل املشاكل، يرجى زيارة

 الحاجة إىل إشعار.

ملشاهدة مقطع فيديو كامل عن كيفية فك وتثبيت غطاء الحفظ، يرجى زيارة 
the3Doodler.com/maintenance-cover املوقع

للحصول عىل فيديو كامال عن كيفية ازالة واستبدال غطاء الصيانة يرجى الذهاب إىل 
the3Doodler.com/ غطاء الصيانة


