
1. Quente! Evita tocar no nozzle e na mesa aquecida enquanto a 
impressora está a trabalhar.

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

Guia Rápido
SZ20-ZN/EN-A03 Creator 3

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

ATENÇÃO
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1. Corta as tiras da embalagem e rasga o
papel transparente. 

2. Levanta a caixa de embalagem externa.

3. Retira a espuma superior. 4. Remove a espuma ao redor da impressora.

5. Solta as fitas nos quatro cantos da
impressora, retira o pacote de bolhas.

6. Remove as fitas na parte superior e abre a
tampa superior.

DESEMBALAMENTO
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7. Retira as partes superiores e a espuma. 8. Retira a fita de fixação azul.

9. Abre a porta da frente e retira a espuma frontal, que deve conter duas bobines de filamento e 
duas caixas de resíduos.

10. Retira os clipes na correia dentada do eixo X e do eixo Y.
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11. Conecta o cabo de alimentação na entrada na parte detrás da impressora e liga o interruptor. 
Clica em [Ferramentas], [Manual].

ToolsPreheatBuild

Setting Status About

Filament Level Home Manual

HOME

<
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0.00
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0.00
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X -

X -

X +

X +

Z -

Z +

12. Clica em [Z-] para elevar parcialmente a 
mesa de impressão. 13. Remove os pedaços de espuma inferior.

14. Agora desembalaste a tua Creator 3.
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Conhecer a tua Creator 3

1. Touch Screen 2. Entrada de USB 4. Extrusor Direito

13. Defletor de Turbofan 15. interruptor de Alimentação 16. Entrada de Energia

9. Porca de Nivelamento

10. Tampa do Cartucho de Filamento

5. Extrusor Esquerdo

6. Escova do Nozzle

3. Botão de Touch Screen 

8. Mesa de Impressão7. Caixa do Lixo

11. Pega da tampa do cartucho 12. Nozzle

14. Entrada de Rede
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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's Guide, Software and Instruction Videos.
(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.

Download

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!

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。

前往闪铸科技官方网站 www.sz3dp.com ，可以在[ 技术支持 ] 页面下载用户使
用手册、切片软件等资料，或查看相关操作视频。

资料下载

快速启动指南
Quick Start Guide
SZ20-ZN/EN-A01

中文

/ 金刚狼3Creator 3

This guide is only applicable to FLASHFORGE Creator 3 3D printer
本指南仅适用于闪铸科技金刚狼3 3D打印机

This guide is only applicable to FLASHFORGE Creator 3 3D printer

Creator 3
金 刚 狼 三 代

U S E R  G U I D E

用 户 使 用 手 册

本手册仅适用于闪铸科技 Creator 3 3D打印机

中文P45

Conteúdo do Kit

Impressora 3D Bobine de Filamento Guia Rápido Guia do Utilizador

cartão de serviço pós 
venda

Cabo de alimentação Raspador de Metal Pen Drive

Caixote de lixo Tubo PTFE Ferramenta de 
Desentupimento

Chave Inglesa

Chave de Fendas Chave Sextavada Massa Lubrificante Cola Sólida

Escova do bico de 
esxtrusão
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Como usar as porcas de nivelamento

Roda a porca no sentido horário

Roda a porca no sentido anti horário

ToolsPreheatBuild

Setting Status About

Filament Level Home Manual

HOME

<

Language

WIFI

WLan hotspot

Door Opened Pause

Door Opened Detector

English 简体中文

English

日本語

繁體中文

Deutsch

Nivelar a mesa de impressão

Como mudar a língua

Eleva a mesa de impressão para reduzira distância entre o nozzle e a mesa de impressão 

Baixa a mesa de impressão para aumentar a distância entre o bico de extrusão e a mesa 
de impressão. 
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ToolsPreheatBuild

Filament Level Home Manual

HOME

<

2. Aguarda que o extrusor e a mesa de impressão se movam, após a conclusão da movimentação, 
escolhe qual extrusor usar para nivelar a mesa de impressão: esquerdo ou direito.

3. Após confirmação do nivelamento do extrusor, o extrusor vai-se mover para o primeiro ponto para 
verificar a distância entre o bico de extrusão e a mesa de impressão. Se a verificação estiver 
concluída, o extrusor passará para o segundo ponto para verificar a distância.

4. Se a distância não for apropriada, segue as instruções para ajustar novamente até ver o botão [OK]. 
Repete as etapas 4 para nivelar o segundo e o terceiro pontos. Depois clica em [Concluir] para sair.

Select the  extruder

Level

Left Extruder Right Extruder

<

Please wait...Initializing

<Wait

Verifying the distance between nozzle
and plate...

<OK

Verify Next

Turn the nut counterclockwise 90°

Wait

Verify Next

Wait

Turn the nut clockwise 45°

1. Clica em [Ferramentas], clica em [Nível] para nivelar a mesa de impressão. 
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1. Retira a caixa de resíduos, pendura-a no gancho 
ao lado da mesa de impressão. (Uma caixa de 
resíduos de cada lado)

2. Retira a escova do nozzle, coloca-a na base 
de montagem. (Uma escova de nozzle em cada 
lado)

Instalar a caixa de resíduos e a escova do bico de extrusão

Hook
Hook
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1. Abre a tampa de filamento.

2. insere o filamento na entrada de filamento.

3. Aviso: Para rotação conveniente do filamento, coloca o filamento seguindo a direção indicada na foto.

Ao colocar o filamento no lado esquerdo, descarrega o filamento no sentido anti-horário; 
Ao instalar o filamento no lado direito, descarrega o filamento no sentido horário.

Instalar Filamento

Entrada de
Filamento
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Premir aqui

5. Pressiona a mola, coloca o filamento 
verticalmente na entrada do filamento 
esquerdo para o fundo.

4. Insere o filamento na entrada do filamento 
continuamente, até o filamento passar a guia 
de filamentos.

6. Insere o guia do filamento na entrada 
do filamento para corrigir.

7. Coloca a bobine de filamento no suporte, 
fecha a tampa do filamento.
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2. Roda o interruptor depois do extrusor 
correspondente para carregar o extrusor 
equivalente.

3. Clica em [Iniciar], o extrusor começará a 
aquecer.

<

Load Unload

Begin

Left Extruder

Right Extruder

Left Extruder

Right Extruder

<Cancel

Left Extruder is Heating... Right Extruder is Heating...

69℃ / 220℃ 69℃ / 220℃ 

31% 31%

ToolsPreheatBuild

Setting Status About

Filament Level Home Manual

HOME

<

Carregar Filamento

<Done

Loading started, push filament vertically
into extruder and press [Done] when you
see filament come out of the extruder

4. Assim que esteja aquecido, o filamento será puxado através do extrusor. Continua extrudindo até o 
extrusor fornecer um fluxo constante de filamento. Clica em [Concluído], volta. Clica na seta para a 
esquerda para voltar ao ecrã inicial.

Atenção: Se o extrusor não conseguir descarregar filamento por muito tempo, verifica se 
inseriste o filamento no fundo do extrusor.

Left Extruder Heated Right Extruder Heated

2. Flip the switch after corresponding extruder to

1. Clica em [Ferramentas], [Filamento] para entrar na interface do filamento.
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ToolsPreheatBuild

Setting Status About

Filament Level Home Manual

HOME

<

<Wait

Please wait...

Auto calibration.

Por favor, atua de acordo com a orientação de atendimento ao cliente para a primeira calibração.

Calibração

Door Opened Remind

Startup Sound

Left Filament Check

Right Filament Check

Calibration

1. Clica em [Calibração do eixo Z] e aguarda a calibração do eixo Z do extrusor e da mesa de 
impressão. 
Não interrompas o processo de calibração.

Nivela antes da calibração do eixo Z.
Consulta a página 06 para nivelar

Calibração do Z

Z Calibration

X Calibration

Y Calibration

Clica em [Ferramentas], clica em [Configurações], clica em [calibração] na página de 
configurações.



13

Verifica se as linhas impressas pelos 2 extrusores estão alinhadas no eixo X para 
ver os extrusores no mesmo eixo X.

2. Se as 2 linhas estiverem totalmente alinhadas, clica em [Sim], a calibração do eixo X fica 
concluída. Se as 2 linhas não estiverem totalmente alinhadas, clica em [Não]. Ajusta a posição 
dos extrusores de acordo com a situação real. Depois disso, limpa o filamento na mesa de 
impressão e clica em [Recalibração]. Repete a etapa 2 até que as 2 linhas estejam totalmente 
alinhadas. 

<

X Calibration

Next

Recalibration

Skip

Reset OK
Right Extruder is printing the 1st

baseline then left extruder will print
the 1st alignment line.

Calibração do X

<

X Calibration

Next

Adjust deviation,
Press [Recalibration]

Deviation：0：00

Skip

Reset OK

Recalibration

1. Clica em [Calibração do eixo X] e aguarda pelo aquecimento dos extrusores. Depois de 
aquecer até à temperatura alvo, 2 linhas serão impressas em sequência. Verifica se as duas 
linhas estão alinhadas após a impressão. Durante esse processo, vai aparecer uma janela pop-
up. 
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Verifica se as linhas impressas pelos 2 extrusores estão alinhadas no eixo Y para 
ver os extrusores no mesmo eixo Y.

2. 2. Se as 2 linhas estiverem totalmente alinhadas, clica em [Sim], a calibração do eixo Y fica 
concluída. Se as 2 linhas não estiverem totalmente alinhadas, clica em [Não]. Ajusta a posição 
dos extrusores de acordo com a situação real. Depois disso, limpa o filamento na mesa de 
impressão e clica em [Recalibração]. Repete a etapa 2 até que as 2 linhas estejam totalmente 
alinhadas. 

<

Y Calibration

Right Extruder is printing the 1st
baseline and then left extruder will print

the 1st alignment line.

Calibração do Y

<

Y Calibration

Adjust deviation,
Press [Recalibration]

Deviation：0：00

OK

Next

Skip

Reset

Recalibration

OK

Next

Recalibration

Skip

Reset

2. 1. Clica em [Calibração do eixo Y] e aguarda o aquecimento dos extrusores. Após o 
aquecimento até à temperatura desejada, 2 linhas serão impressas em sequência. Verifica se as 
duas linhas estão alinhadas após a impressão. Enquanto durar o processo, vai aparecer uma 
janela pop-up.
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ToolsPreheatBuild

2. Clica em [Local memory] para escolher os 
ficheiros de impressão.

3. Escolhe o ficheiro de impressão prédefinido
 [PG.gx].

4. Clica em [Build].

5. A impressora começa a aquecer e começará a imprimir quando terminar o aquecimento.

<

None6834Mb2.7Mb

PG.gx PG
Total: 1 hr 48 min

Build Copy Delete

PG

1 hr 48 min Time left

30℃

0 30℃

30℃

Left Extruder Mode

Antes da primeira impressão, conclui o nivelamento, carregamento e calibração 
corretamente, seguindo as orientações do guia rápido.

Primeira Impressão

1. Clica em [Build].
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2. Clica no interruptor de descarregamento após 
corresponder extrusor para descarregar o 
extrusor.

3. Clica em [Iniciar], o extrusor irá aquecer.
A impressora começará a descarregar o 
filamento após o aquecimento estar concluído.

<

Load Unload

Begin

Left Extruder

Right Extruder

Left Extruder

Right Extruder

<Cancel

Left Extruder is Heating... Right Extruder is Heating...

69℃ / 220℃ 69℃ / 220℃ 

31% 31%

ToolsPreheatBuild

Setting Status About

Filament Level Home Manual

HOME

<

Descarregar Filamento

Empurra o filamento 
para baixo durante 3 
segundos

Premir Aqui

Retirar o 
guia de 
filamento

4. Puxa o guia do filamento para fora da entrada, 
deixa o filamento 10cm para puxar o filamento 
facilmente.

5. Pressiona a mola e empurra o filamento durante 
3 segundos e puxa rapidamente para fora 
verticalmente.

Segue as etapas abaixo se precisares descarregar o filamento 
no dia-a-dia.

Clica em [Ferramentas], [Filamento] para entrar na interface do filamento.



电话：400 8866023




