
Pick it up! Make your ideas come ture. 

 

 

                                                                              
 

 

 

poprawny                 błąd               błąd 

Specyfikacja oraz parametry urządzenia:

 
Zakres/ilość druku: Nie ograniczona 

Prędkość druku: Możliwość regulacji 

Wielkość druku: bez ograniczeń 

Tryb drukowania: formowanie wytłoczone na 

gorąco  

Formowanie: trójwymiarowe formowanie 

Materiał/filament: PLA/ABS 

Parametry urządzenia: DC5V 2A 10 W 

Wymiar dyszy: 0,6mm 

Wymiar filamentu: 1,75 

Temperatura topnienia: ABS 210C , PLA 175C 

Parametry zasilacza: 100-240V 50/60HZ 2 A 

Wymiary urządzenia: 168mm X0,14mm x 20mm 

Waga urządzenia: 45g  

Jest możliwość osobnego podłączenia powerbanka/ 

przenośnego zasilania 

1. Sprzęt jest przeznaczony dla dzieci powyżej 8 

roku życia oraz dorosłych. Dzieci powinny 

korzystać z urządzenia tylko pod opieką osób 

dorosłych lub opiekunów. 

2. Dysza podczas działania urządzenia oraz chwilę 

po wyłączeniu jest gorąca. Nie   dotykać rękoma. 

3. Surowo wzbronione jest używania innego 

materiału niż jest wskazany przez producenta. 

4. Zabronione jest używanie zasilacza innego niż 

dostarczonego przez producenta. 

5. Zabronione jest używanie innego filamentu niż 

zalecany przez producenta. 

6. Zabronione jest używanie innego rozmiaru 

filamentu niż 1,75mm. 

7. Trzymać urządzenie z dala od wody. 

8. Przechowywać Długopis 3D w bezpiecznym 

miejscu, trudno dostępnym miejscu dla dzieci. 

 
Cechy urządzenia 

 

• Metalowa obudowa, super cienka 

konstrukcja, atrakcyjny wygląd urządzenia 

• Możliwość podłączenia przenośnego 

zasilania (PowerBank) 

• Podwójne naciśnięcie przycisku 

“ładowanie” powoduje wciąganie 

filementu do urządzenia, pojedyncze 

naciśnięcie rozładunek 

• Ekran OLED wyświetla najważniejsze 

informacje temperaturę, rodzaj filament, 

oraz prędkość.  

• Łatwy w użyciu interface.

 

  

 

 

 

Odcinanie filamentu Ostrzeżenie 

USER MANUAL 
RP900A  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instrukcja długopisu/ilustracja  

. 

Ekran OLED 

Akcesoria w opakowaniu 

Osłona dyszy 

instrukcja obsługi 

1. Podłącz zasilacz AC/DC do gniazdka  elektrycznego (lub 
do przenośnego zasilacza/ PowerBank o mocy 2A lub 
więcej), kiedy ekran OLED zaświeci się, długopis 3D jest 
włączony. 

2. Urządzenie zacznie się nagrzewać kiedy  użytkownik 
naciśnie przycisk “Ładowanie filamentu” W tym samym 
czasie ekran wyświetli temperaturę. Kiedy urządzanie 
nagrzeje dyszę do wymaganej temperatury, długopis 3D 
jest gotowy do użytku. Proces nagrzewania jest 
widoczny na ekranie OLED 

3. Podwójne naciśnięcie przycisku „Ładowanie filamentu”, 
powoduje wciąganie filamentu 1,75mm do urządzenia 
automatycznie. Należy poczekać aż filament wyjdzie od 
strony dyszy. Ponowne naciśnięcie to usuniecie 
materiału z długopisu 3D  

4. Ustawianie temperatury: Przed lub podczas nagrzewania, 

użytkownik może nacisnąć przycisk – lub + aby ustawić 
docelową temperaturę. Po zakończeniu nagrzewania 
(tzn. Temperatura rzeczywista osiągnie poziom 
temperatury docelowej), użytkownik powinien nacisnąć 
przycisk „trybu” przez 2 sekundy oraz + lub – w celu 
dostosowania temperatury. Po 2 sekundach 
bezczynności, tryb regulacji zakończy się automatycznie. 
Zakres temp. to 130°C-230°C. 

5. Regulacja prędkości: Podczas rysowania użytkownik 
może regulować prędkość przyciskami – lub + 

6. Rozładunek filamentu: Nacisnąć przycisk “Ładowanie 
filamentu”,aby rozpocząć nagrzewanie  kiedy rzeczywista 
temperatura osiągnie docelową, wcisnąć „Rozładunek 
filamentu”. Filament rozładuje się automatycznie. 

7. Po wciśnięciu jednocześnie przycisku – oraz +nastąpi 
przełączenie pomiędzy ABS/PLA 

8. W celu wymiany/usunięcia dyszy należy odkręcić śrubkę 
na urządzeniu 

9. Długopis 3D wejdzie w tryb  uśpienia po 2 minutach bez 
czynności 

10. Dysza podczas pracy urządzenia jest gorąca. Nie 
dotykać. 
11.  Co około 30 min ciągłej pracy silnika długopisu należy 
zrobić kilkuminutową przerwę. 
 
 Pytanie dotyczące obsługi można kierować na adres: 
noviga@noviga.pl 

Miejsce załadunku filamentu 

Wejście kabel 
zasilający 

Rozładunek filamentu/ 

temperatura +Prędkość + 

Tryb/ temperatura -

/Prędkość - 

Ładowanie filamentu 

1. Kabel zasilający(AC/DC) & USB wejście 2. 

Instrukcja obsługi 3. Śrubokręt 4. Długopis 3D 5. 

Filament początkowy 

Informacje  dodatkowe 

1. Szybkość nagrzewania urządzenia może 

zależeć od temperatury otoczenia. 

2. Filament powinien zostać prawidłowo 

przycięty zanim zostanie załadowany do 

urządzenia 

3. Sugerujemy całkowite usuniecie 

fielamentu po zakończonej pracy 

urządzenia 

Rozwiązywanie problemów: 

 

PROBLEM POWÓD ROZWIĄZANIE 

Ekran OLED nie 
można włączyć 

Zasilacz lub kabel 
jest uszkodzony 

Napraw lub wymień 
zasilacz 

Płyta główna jest 
uszkodzona 

Napraw lub wymień płytę 
główną 

Wtyczka jest 
uszkodzona Użyć lutownicy  

Filament nie 
wychodzi od 
strony dyszy 

Dysza jest 
zablokowana Wymienić dyszę 

Temperatura nie 
nagrzewa się 
wystarczająco 

Wymień dyszę lub ustaw 
ręcznie temperaturę 

Temperatura nie 
działa 

Wymień dyszę lub 
sprawdź płytę główną 

Materiał ślizga się w 
urządzeniu 

Usuń filament z 
urządzenia, wyczyść 
urządzenie- usuń 
uszkodzony filament, 
załaduj ponownie filament 

Nie można 
załadować filamentu 

Wyciągnij filament i 
przytnij poprawnie 
końcówkę materiału  

Płyta główna jest 
uszkodzona 

Napraw lub wymień płytę 
główną 

Nagrzewania nie 
działa 

część grzewcza jest 
uszkodzona Wymienić dyszę 

 

 

 


