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HANDLEIDING 
3D Pen Printer 

 

 

 

 

HARTELIJK DANK VOOR JE AANKOOP 

• Hartelijk dank voor de aankoop van je 3D Pen Printer. 
• Lees voor gebruik alstublieft zorgvuldig deze handleiding. 

WAARSCHUWING– 

• Zorg dat je vóór gebruik bekend bent met alle functies en instructies van de 3D Pen Printer om schade te 
voorkomen. 

• Gebruik deze handleiding om te leren hoe je de 3D Pen Printer dient te gebruiken. 
• De gebruiker dient alle instructies in deze handleiding zorgvuldig te lezen en correct toe te passen. 

Geeektech.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen. 

• Heb je vragen, dan kun je altijd contact opnemen met Geeektech.com. Dit kan via de website of  
per telefoon tijdens kantooruren op tel: +31(0)77 792 00 00 (lokaal tarief).  
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Hoe werkt de 3D Pen Printer? 

  

Stap 1:  

Verbind jouw 3D Pen Printer met de power adapter. Verbind de power adapter aan de achterkant van de 3D pen 
Printer en plug het in een stopcontact. Als het gele LED lampje gaat branden bevindt de pen zich in de ‘preheat’ 
status. Op het LCD scherm verschijnen de letters PLA of ABS. Selecteer het juiste materiaal om schade te 
voorkomen. De materiaalkeuze bij filament dat door Geeektech.com wordt geleverd is PLA. 

Stap 2: 

Geef de 3D pen de tijd om op te warmen. Druk op de ‘wire forward’ knop. Het rode LED lampje gaat nu aan. Na 
30 seconden zal dit lampje groen worden. Op dat moment is het voorverwarmen afgerond en de pen klaar om 
gebruikt te worden. 

 Stap 3:  

Laad de pen. Doe de plastic filament draden in het gat aan de achterkant van de pen. Blijf op de ‘wire forward’ 
knop drukken. Het materiaal zal geladen worden door de ingebouwde motor. Blijf dit doen totdat het plastic 
materiaal aan de onderkant van de pen eruit komt. Nu is de pen gevuld. 

 Stap 4:  

Teken & pas je snelheid aan. Blijf op de ‘wire forwarde’ knop drukken en teken jouw 3D objecten. De snelheid 
waarmee het materiaal uit de pen komt kan worden aangepast door de snelheidscontroleknop. Het loslaten van 
deze knop zorgt ervoor dat de pen ophoudt met uitpersen van het materiaal. 

 Stap 5: 

Ontladen van het draad. Als je de draad wilt ontladen of veranderen, druk je op de ‘wire forward’ knop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen je veel plezier met je 3D Printer Pen 
 


