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NOTERA:

Plast som ar kortare an 13,4 centimeter kan inte vandas.
Du bar mata den hela vagen genom din 3Doodler och
anvanda upp den. {Alternativt kan du trycka ut Plasten pa
baksidan - se avsnitt 3, steg 3B.)
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1. Min Pen startar inte!
{Ljuset tands inte)

AVSNITT 3:
FELSOKNING

_J)__ �

Lat ass dubbelkolla foljande:

A. Ar Stromadaptern ansluten till ett
fungerande eluttag?

Verktyg(finns i boxen)

OBS:

Innan vi visar dig hur du felsoker problem
med din 3Doodler, viii vi introducera dig
till tre praktiska verktyg som finns i
din lada:

PLASTTYPER OCH INSTALLNINGAR.

lnnan vi fortsatter, ar det dags du lart dig om olika typer av plast som du kan anvanda med
3Doodler Create+ {och vilka installningar som ska anvandas for varje typ).

Om du har en extra stromadapter i huset kan du
anvanda den for att testa din 3Doodler Create+.
Detta kommer att avgora om problemet ar med
din 3Doodler Create+ eller med Stromadaptern
som medfoljer i forpackningen.

Blockeringsverktyg

ABS(MATT):
Temp: ABS/FLX Temp
Ljus: Blatt
Anvandningsomrade: Perfekt

PLA(GLANSANDE/KLAR/
METALLISK/GLITTRIG ):
Temp: PLA Temp
Ljus: Gron
Anvandningsomrade: Miljovanlig

for att rita i luften.
Hur identifiera: Plast har vita
halvcirkel-andar.

STEG 7: LAT

Med pennan pa HI, ladda
en ny strang av PLA plast i
Plastinfarten. Anvand en
annan farg an ABS du
anvande tidigare.

och glansande, vilket gar den
perfekt for konstnarliga skapelser.
Hur identifiera: Mycket styv nar
bojd, ingen vit halvcirkel.

Anvands for att trycka
korta bitar av plast ner
i drevet for att hjalpa
till med extrudering
fran Pennan.

FLEXY:
Temp: ABS / FLX Temp
Ljus: Bia
Anvandningsomrade:

0

Gar flexibla, bojbara Doodles.
Hur identifiera: Plasten
ar flexibel.

+

Ljus till ROTT
Ljust tlll GR0NT

Fargen pa plast andras nar sv Stall in pennan pa PLA.
PLA borjar extrudera. Den Vanta ljuset lyser gront.

kommer att framsta som
blandad forst. STOPPA
extrudering genom att
trycka pa nagon av
knapparna en gang.

ansluten till ratt del
av Pennan?

Mini skiftnyckel

Ta inte bort munstycket
nar Pennan ar kall.
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Stoppa extruderingen
och borja om igen med
hjalp av foljande
instruktioner:

Dra inte at munstycket for
hart eftersom du kan gora
sonder det.Mini skiftnyckel
Anvands for att spanna och
ta bort munstycket.

Nar Plasten aterupptar
extrudering, tryck
Munstycke stadigt nedat
mot papperet, sa Plasten fastnar pa ytan. Dra
Plasten langs pappers eller ytma i en kontinuerlig
obruten linje som om du skriver med en Penna.
Hall din rorelse langsam och stadig.

Klicka SNABBT eller
SAKTA en gang for att

fortsatta extruderingen
av PLA plast och Doodla
som du 6nskar.

Plasten ska halla pa papperet och inte krypa upp
runt Munstycket.
Med dessa introduktioner
over. ar det dags att titta
pa de olika problem som kan
uppsta med din 3Doodler och
atgarder for att aterga till att
Doodla.

Flytta strombrytaren till

Lat din 3Doodler Create+
svalna helt innan du staller
undan den.

OFF.

C. Se till att Strombrytar
en pa 3Doodler Create+
inte ar installd pa OFF.

2. Min Plast extruderar men den
fastnar inte pa papperet, eller ar
Rullar upp sig runt Munstycket.

Anvands for att spanna och
ta bort Munstycket.

STEG 8: AVSTANGNING
8

Ta bort alla plast fran pennan
med hjalp av backfunktionen
{dubbelklicka pa en
hastighetsknapp). Vanligen kom
ihag att klippa av andarna!

B. Ar slutet av

Stromadaptern ar

ass BYTA TILL PLA PLAST!
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Behandla din munstycke ratt
• Om du nagonsin ta bort
munstycket, TA INTE bort det
nar 3Doodler Create+ ar
kall. Ljuset ska vara BLATT
eller GRONT.

BLATT
eller
GRONT ljus

• Om du behaver for att dra
at din munstycke, inte tvinga
munstycket eller dra at den for hart, eftersom
du kan bryta munstycke och permanent
skada din 3Doodler Create+.
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kanner att strangen dras genom drevet pa egen hand.

Om ovanstaende inte fungerar, ta bort Plasten helt
fran Pennan. {Se avsnitt 2, steg 6) Klipp av andarna,
satt in och forsok igen.
Om Plasten ar for kart for att gripas av drivhjulet , ga

till 3B.

3B. Plast ar for kort for att greppas av drivhjulet:

B. Om steg A inte loser detta problem, vanligen koppla
ur 3Doodler Create+ och koppla sedan in den och
forsok igen.

6. Hur kan jag backa min
oanvanda Plast?

Medan Pennan ar pa och varm {blatt eller grant
ljus), dubbelklicka antingen SNABB eller SAKTA
knappen Ljus borjar blinka for att signalera att
Plasten backar. Nar Plasten slutar backa ar det
sakert att ta bort den fran Pennan genom att
forsiktigt dra i baksidan av strangen.
Om Plasten ar for kart for att backa, se avsnitt 3,
steg 3B.

Medan Pennan ar varm
{blatt eller grant ljus pa),
anvand Mini Skiftnyckeln
for att skruva av och
avlagsna Munstycke.

genom den 6ppna framre
anden av pennan och tryck
forsiktigt allt overskott av
plast ut genom baksidan
av pennan.
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Anvand Mini Skruvmejsel
eller Blockeringsverktyget
for att lyfta och slappa ut
plast fran drivenheten och
ut ur penna genom det
oppna omradet under
underhallslocket eller
fran plastladdningsporten.

tJ.

4. Min Plast lacker runt
Munstycket.
Munstycket kan lossna med
fortsatt anvandning {eller i
transport). Medan Pennan ar
varm {blatt eller gront ljus pa),
vrid Munstycke medurs for att
spanna at den med Mini

skruvnyckeln . Sluta
atstramningen nar du forst
kanner motstand for att
undvika 6verdragning av
Munstycket och bryta den.

Klipp andarna pa din Plast nu for enklare
laddning och Doodling senare.

blockeringsverktyget

3C. Plast kan lindas runt drivhjulet .

Ta bort serviceluckan
med Mini skruvmejseln
som medfoljer i
forpackningen.
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Medans du anvander
backfunktionen pa
3Doodler Create+, satt i

F6rs6k att skruva

X

• Nar du anvander back-funktionen i 3Doodler
Create+, ta bort munstycket och anvand Blocker
ingsverktyget for att trycka Plasten ut pa baksidan
av pennan. {Se avsnitt 3, steg 3B).

Efter avlagsnande av
OKLIPPTAANDAR
KLIPPTAANDAR
en plaststrang fran
3Doodler, klipp och
avlagsna eventuellt
delvis smalt material i
slutet av din strang
�
innan du matar in det
i 3Doodler. Detta kommer att minska
blockeringar eller igentappningsproblem.

8. Min Pen varmer inte upp!
{Ljuset lyser rott).

Backa och avlagsna
plats korrekt.

A. Klicka antingen SNABB eller SAKTA knappen en gang.

3A. Plast interagerar inte ordentligt
med drivhjulet:
Tryck forsiktigt och vrid Plasten medurs tills du

Munstycket och anvanda
Blockeringsverktyget.

Glom inte att klippa dina
Plastandar

5. Min Plast slutar inte
att extrudera.

3. Min Plast extruderar inte
fran min 3Doodler.
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SKIFTNYCKEL

7.Jag har backat mitt plast men
kan inte fa ut den.
Det ar mojligt att Plasten ar antingen for kart for att
backa hela vagen ut ur din 3Doodler Create+,eller att
Plasten har rort sig forbi Pennans Drivmekanism.
Du kommer att kunna kontrollera om dessa pronlem
genom att titta genom serviceluckan.
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Plasten ar backad, men for kart for a(
ta ut och inte langre ar i kontakt med Drivhjulet.

Plasten ar bortom Drivhjulet.

For bada dessa problem, kan du prova
foljande alternativ:
• Satt i en ny strang av Plast eller
Blockeringsverktyget for att driva den aterstaende
Plasten genom medan Pennan ar PA och extruderar.
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Det tar cirka 60-90 sekunder for Pennan for att varma
upp. Om efter denna tidpunkt pennan fortfarande
inte varmts upp och Ljuset forblir rott, sla av och pa
Pennan och forsok igen. Om det fortfarande inte
fungerar, kontakta ass pa help@the3Doodler.com
och vi kommer att hjalpa dig ytterligare.

AVSNITT 4: TIPS OCH
ANVANDARRAD
Var uppmarksam pa Plasttyper och installningar

For optimal Doodling, foreslar vi att du anvander ratt
installningarna for temperatur for din Plast.
Dubbelkolla vilken typ av plast som du anvander
innan du slar pa 3Doodler Create+ och infogar en
plaststrang. Om du blandar ihop dina Plasttradar,
finns har ar en praktiskt tabell for sortering och
identifiering vad du arbetar med.

Perfekt for att rita i luften.

vita halvcirkel-andar.

PLA(GLANSANDE/KLAR/
METALLISK/GLITTRIG ):
T�mp: PLA Temp

_
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Miljovanlig och glansande,
vilket gar den perfekt for
konstnarliga skapelser.
Hur identifiera: Mycket styv nar bojd,
ingen vit halvcirkel.

Gar flexibla, bojbara
Doodles.
Hur identifiera: Plasten
ar flexibel.

Dubbelklicka pa nagon
av hastighetsknapparna
och Ljuset borjar blinka
for att signalera att
plasten backar.

Nar plasten slutar backa ar det sakert att ta bort
den fran pennan genom att forsiktigt dra i
baksidan av strangen.

Anvandningsomrade:

FLEXY:
Temp: ABS / FLX Temp
Ljus: Bia
Anvandningsomrade:

Med pennan installd pa
HI, vanta pa att blatt ljus.
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ABS {MATT):
Temp: ABS/FLX Temp
Ljus: Blatt
Anvandningsomrade:

Hur identifiera: Plast har

Dra inte plast fran
baksidan av 3Doodler
Create+ pa annat satt
an enligt anvisningarna.
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SPECIFICATIONER

Input 100-240V AC, 0.5A MAX, 50-60Hz
Output Effekt: +SV DC, 1.2A

Specifikationerna kan
komma att andras
och forbattras utan
forvarning.

VARD & UNDERHALL
For vard- och underhallsinformation, och mer rad om hur du
anvander din 3Doodler. se var hemsida: the3Doodler.com For
alt felsoka, vanligen besok: the3Doodler.com/troubleshooting

BEGRANSAD GARANTI
For mer information om den begransade garantin, vanligen
besok: the3Doodler.com/warranty For 3Doodlers allmanna
villkor och andra meddelanden hanvisas till var hemsida:

)t

the3Doodler.com/terms-and-conditions
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Denna markering anger att produkten inte ska
kasseras tillsammans med hushallsavfall. For alt
forhindra eventuell skada pa miljon eller manniskors
ha Isa pa grund av okontrollerad avfallshantering,
atervinn det ansvarsfullt for alt framja en hallbar
ateranvandning av materiella resurser.

