
Rádi bychom poděkovali všem uživatelům za důvěru v BCN3D, za to,

že nám pomáhají dosáhnout našich cílů. a vytvářet každý den lepší produkt.

Vybalení

Po sejmutí horní části krabice postupujte podle následujících pokynů:

1. 

2. 

3. 

4. 

Odstraňte horní ochranné pěny.

Přestřihněte bílý pásek kolem spodního boxu  A  a stáhněte plastový kryt až dolů.

Zvedněte zařízení pomocí boční rukojeti, zatímco další osoba odstraní spodní 

středovou a boční ochrannou pěnu  B . Opatrně uvolněte zařízení, aby spočinulo 

na zemi.

Opatrně vytáhněte zařízení pomocí rukojeti. Odeberte z druhé strany spodní 

ochrannou pěnu  C  . Pokračujte ve vytahování zařízení do konečného umístění.

Rychlý návod (Quick Start Guide)

Smart Cabinet

Úplné nastavení systému

1. Vyjměte veškerý materiál vložený do tiskárny a vypněte ji.

Odpojte napájecí kabel a uschovejte jej pro pozdější použití.

Opatrně umístěte tiskárnu BCN3D na Smart Cabinet a usaďte jej v kovových rozích.

2. 

3.  

Rychlý návod na webu

BCN3D

Vybalení

Prohlédněte si video

jak správně vybalit

Smart Cabinet

Video - vybalení

Instalace a nastavení

Prohlédněte si video

jak správně instalovat

a nastavit Smart Cabinet

Video - instalace a nastavení

Zařízení je těžké a doporučujeme, aby tento krok prováděly dvě osoby.

Podrobnější informace

o procesech naleznete

v uživatelské příručce. 

Uživatelská příručka

Základní vodítka rozbalení jsou uvedena na samotné krabici
následujícími kresbami:

Tiskárna je těžká, a proto tento krok musí provádět dvě osoby. Ujistěte se, že je Smart Cabinet,

na který se tiskárna instaluje, dostatečně blízko.

Obal a paletu si ponechte pro záruční servis.

Odstraňte

červené paletové

popruhy.
 

Sejmutí krabice

z palety.

Přestřihněte

bílé pásky na

krabici.
 

Zdvihněte krabici

směrem nahoru.

 

Otevřete plastovou

krabičku a přečtěte

si dokumentaci.

A B C

4. Na zadní straně vyjměte teflonové trubičky z rychlospojky FRS D.1 .

Z horní ochranné pěny vyjměte správnou sadu prodlužovacích teflonových trubiček.5. 

V balení jsou dvě sady teflonových trubiček, jedna je určená pro Epsilon W50 a druhá pro

Epsilon W27 nebo Sigma D25. Použijte ty, které odpovídají vaší tiskárně.
i
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ABC3D - Technické

a asistenční služby

Pokud v příručce nenajdete řešení svého

problému, kontaktujte tým podpory pro

Českou a Slovenskou republiku (přímé 

zastoupení BCN3D Technologies) nebo

nejbližšího servisního partnera Abc3D.

Co je součástí balení?

 � BCN3D Smart Cabinet

 � 2 x BCN3D cartridge pro malé cívky

 � 1 x USB Link kabel

 � 2 x Prodlužovací teflonové trubičky pro

Epsilon W50

 � 2 x Prodlužovací teflonové trubičky pro

Epsilon W27 / Sigma D25.

 � 4 x Spojovací klip

 � 6 x Držák cívky pro Smart 

Cabinet

 � Rychlý návod a záruční ujednání

(Quick start guide and warranty)

1. Odvlhčovací komora
2. Úložný prostor
3. Zásuvka pro nářadí
4. Tlačítko otevření úložiště
5. Kolečka s brzdou
6. Zdrojový prodlužovací kabel
7. USB Link zásuvka
8. WiFi Dongle USB port
9. Volný USB port
10. Zásuvka napájení

11. Externí výstupy filamentu 
(pro extruder 1 and 2)

12. Rohy vymezující umístění tiskárny
13. Stranová rukojeť
14. Odvlhčovací jednotka
15. Čiré víko komory odvlhčovače se zámkem
16. Interní výstupy filamentu

(pro extruder 1 and 2)
17. Středový pilíř držáků cívek
18. Držák cívek pro Smart Cabinet

Diagram

Použití systému

Podívejte se na naše

video jak zavést filament

do tiskárny z Smart Cabinet.

Použití systému

12. Umístěte komplet do finálního umístění a pomocí kolečkových brzd jej zafixujte.

13. Zapněte tiskárnu.

8. Je-li v tiskárně instalován USB Wifi Dongle,

vyjměte jej a připojte k "WiFi" portu  E .

9. Připojte kabel USB Link: konektor USB

typu B připojte k portu "CONN", a konektor

kabelu USB typu A připojte k tiskárně  E .

10. Připojte tiskárnu pomocí prodlužovacího

kabelu z SmartCabinet k napájení.

11. Pomocí napájecího kabelu dodaného

s tiskárnou propojte Smart Cabinet

s elektrickou zásuvkou.

Pamatujte, že tyto kroky zruší možnost

vložit filament zevnitř tiskárny. Od této

chvíle bude tiskárna zásobena filamentem

z chráněného uložiště Smart Cabinet.
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6. Pomocí plast. můstku připojte krátší stranu

prodlužovacích teflon. trubiček k vnějším

výstupům na Smart Cabinet a delší stranu

ke vstupnímu konektoru FRS D.2 .

7. Zajistěte teflonové trubičky spojovacími

sponami na všech čtyřech koncích.

Specifikace se může změnit bez předchozího upozornění. EN-QSG-SC-2021-v1.0-CZ

i

V tomto okamžiku se rozsvítí kontrolky Smart Cabinet. Smart Cabinet zůstane při napájení

stále zapnutý, což umožňuje odvlhčovači nepřetržitě řídit vlhkost.
i

D

E

12

4

2
21

1

2

2


