
Este guia é aplicável apenas à impressora 3D FLASHFORGE Adventurer 3

ADVENTURER  3 

Guia Rápido
SZ16-ZN/EN-A05

1. Não removas a proteção à volta do nozzle

2. Quente! Evita tocar no nozzle enquanto a impressora está 
a trabalhar.

3.  As peças móveis da impressora podem causar 
ferimentos. Não uses luvas ou outras fontes de 
emaranhamento enquanto a impressora está a trabalhar.

ATENÇÃO





Desembalamento

1. Abre a caixa 2. Retira o papel da embalagem na parte 
superior, existe um guia rápido, um serviço 
pós-venda, um kit de acessórios, um cabo 
de alimentação e uma bobine de material 
na caixa plástica.

01

3. Retira a impressora da caixa e o plástico 
de bolhas à volta da impressora.

4. Rasga as fitas e a bolsa protetora na porta 
da frente. 

5. Retira o cabo de alimentação e conecta-o. 6. Conecta a outra extremidade do cabo de 
alimentação na tomada e liga o interruptor.



9. Clica em [Ferramentas] - [Configuração] no ecrã, 
como mostra a imagem acima, clica em [Mover].

Move Camera

FilamentCheck Led

<2/3<

Status Language

Calibration Home

1/3< <

Build

Tools

Filament

Network Preheat

Setting About

7. Liga o interruptor 8. Abre a porta frontal
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10. Clica na seta superior para facilitar a subida do extrusor e remover mais facilmente a 
caixa de papel na parte inferior.

11. Aperta ligeiramente a caixa de papel no 
meio e retira-a.

X

Y
Z

X: 20.00     Y: 45.00     Z: 36.00

12. Desembalamento concluído! É 
recomendável que guardes os materiais de 
embalagem caso haja necessidade de 
transporte e/ou manutenção.
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Impressora 3D Filamento Cartão de serviço
pós venda

Chave sextavadaChave de fendasGuia Rápido Ferramenta de 
Desobstrução

Cabo Alimentação

Kit Contents

本手册仅适用于闪铸科技 Adventurer3 3D打印机

快速启动指南

This guide is only applicable to FLASHFORGE Adventurer3 3D printer

ADVENTURER 3 发明家 3
SZ16-ZN/EN-A01

1. 高温危险！打印机喷嘴和打印平台在工作时会被加热，请避免接触!

1. Hot! Avoid touching the heating nozzle and heating build plate in operation.

Please refer to FlashForge official website www.flashforge.com to download 
the newest User Guide and Quick Start Guide.
(SUPPORT-Support Center - Select a Product)

2. Moving parts in printer may cause injury. Do not wear gloves or other 
    sources of entanglement in operation.

2. 可动部件可能造成卷入挤压和切割伤害。操作机器时请不要佩戴手套或缠绕物。

最新版本说明书请前往闪铸科技官方网站www.sz3dp.com下载。
（技术支持 - 下载中心 - 说明书/快速启动指南下载）
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Massa lubrificante
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Conhecer a tua Adventurer 3

3. Base do Extrusor

4.Ventoínha de Refrigeração 6. Cabos do extrusor

2. Junção de tubo de guia de filamento

8. Luz LED

1. Tubo de guia de filamento 

10. Porta Frontal 11.Ranhura deslizante do eixo Y        12.  Base da mesa 

17. Entrada de Energia
21. Motor

14. Ecrã 15.  Entrada de pen USB 

25. Saída de ar

13. Mesa de impressão amovível 
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5. Nozzle removível 7. Grampo
9. Defletor turbofan

16. Botão de alimentação

18. Suporte de bobine 19. Tampa do filamento
20. Pega da tampa do filamento 22. Entrada de filamento

23. Roda de alimentação do filamento 24. Tampa superior 26. Entrada Ethernet



Nota: Certifica-te de que o filamento foi inserido na 
roda de alimentação!

Primeira Impressão

2.  Como se mostra à esquerda, o carregamento começa 
quando o extrusor fica aquecido até à temperatura 
desejada.

3.  Abre a tampa do filamento, insere o filamento na 
entrada do filamento, empurra o filamento para dentro 
da roda de alimentação até se sentir alguma 
resistência.

Build

Tools

Filament

Load

Change

200 /235℃

Heating extruder...

Cancel

235 /235℃

Preheat completed, 

Begin loading...

ok
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1. Clica em [Filamento], clica em [Load], depois do carregamento terminar, clica em [OK].



4. O carregamento fica concluído quando verificares que o 
filamento sai do extrusor, clica em [OK] . Coloca a bobine de 
filamento no suporte de bobine, fecha a tampa do filamento.

Presta atenção à direção de carregamento do filamento, certifica-te que está 
no sentido horário como mostra na imagem. 

235 /235℃

Press ok when new color appears

ok
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1. Clica em [Build], escolhe a localização do ficheiro: Imprimir do cartão de memória.

2. Localiza o ficheiro na lista de modelos.

Clica em         à direita para iniciar a impressão;

ou clica na imagem do ficheiro ou no nome do ficheiro 
para entrar na página de detalhes do modelo

clica em       p ara iniciar a impressão.

3. O extrusor vai aquecer e a impressora vai começar a imprimir assim que terminar o 
aquecimento. Após a impressão do modelo, a impressora vai emitir um sinal sonoro e um 
aviso no ecrã.

Impressão de Objeto

Build

Tools

Filament

6.67GB

No job

Not Available

1/3< <

...

0 h 10 min
Time Remaining

m7.49

20mm_Box-
PLA.gx

20mm_Box-PLA.gx

20mm_Box-P...
0 h 10 min

0.70M

Build completed!

ok
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Retirar Modelo

1. Como mostra a figura, pressiona a área da linha pontilhada e puxa a 
mesa de impressão removível.

Quando a impressão estiver concluída, o extrusor e a mesa de impressão 
ainda podem estar quentes, por isso, por favor, mexe nos componentes 
apenas quando estiverem mais frios!

2. Dobra a mesa de impressão, a mesa criará uma certa deformação, separando a 
mesa da parte inferior do modelo (usa um raspador para ajudar na remoção 
quando o modelo for muito pequeno ou grande).

ATENÇÃO
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Heating extruder...

1. Clica em [Filament], clica em [Change], o extrusor inicia
o pré-aquecimento.

2. Abre a tampa do filamento.

3. Retira o filamento como mostra na 
imagem acima.

5. Clica em [ok] após inserir o novo filamento, o 
carregamento começa. Quando o novo filamento sair de 
forma fluida do extrusor, a substituição está concluída, 
clica em [OK].

4. Insere o novo filamento na entrada do 
filamento e empurra o filamento na roda de 
alimentação até sentires resistência.

Load

Change

200 /235℃

Cancel

Mudança de Filamento

6. Coloca a bobine de 
filamento no suporte, fecha 
a tampa do filamento.

235 /235℃

OK

235 /235℃

OK

Pull out filament,
feed new filament, press [OK]

Press ok when new color appears
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售后专线：support@flashforge.com After-Sales Service: support@flashforge.com

电话： 4008866023    官方网站：www.sz3dp.com    地址：浙江省金华市仙源路518号




