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Guider 2

GUIA RÁPIDO

ATENÇÃO

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.

Este guia é aplicável apenas à impressora 3D FLASHFORGE Guider 2

DESEMBALAMENTO

1. Abre a caixa e retira as duas
coberturas de espuma

2. Retira a impressora da caixa

4. Retira o plástico bolha

3. A espuma PE inferior deve conter: uma
bobine de filamento PLA, suporte de bobine,
cola, cabo USB, um guia de filamento e bolsa
de acessórios

5. Remove a parte de espuma superior,
que contém um cabo de alimentação,
uma pen USB, um guia rápido e um
cartão de serviço pós-venda

6. Remove os três ganchos que estão
assinalados em círculo na imagem
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Power Switch

7. Rasga a fita adesiva e o plástico envolto na
parte frontal. Aperta a tampa superior
ligeiramente de ambos os lados para o meio,
para a retirar. Retira o plástico da tampa
superior.

8. Retira o cabo de alimentação e
conecta-o na parte traseira, ligando o
interruptor.

Build

10. Clica em [Manual].

9. Clica em [Ferramentas].

Rasgue o
envólucro
elástico
11. Clica em [Z-] para elevar parcialmente
a mesa de impressão. Clica no botão no
lado direito do ecrã touch, volta para o
ecrã inicial

12. Retira as duas peças de espuma do fundo e o
plástico em volta.
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CONTEÚDO DO KIT

Impressora 3D

Bobine

Guia Rápido

Cartão Serviço Pós-Venda

Tampa

Cabo alimentação

Cabo USB

Pen USB

Suporte Bobine

Tubo Filamento

Chave de Fendas

Chaves Allen

Lubrificante

Chave desentupimento

Chave de Bocas

Stick de Cola
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CONHEÇA A SUA GUIDER 2

1. Guia do Eixo – Z

2. Entrada de filamento 3. Guia do Eixo – Y

4. Guia do Eixo – X

5. Écran Tátil

6. Botão de Écran Tátil 7. Mesa de impressão

8. Porca

9. Servo

10. Ventoínha

11. Nozzle

12. Extrator de ventoinha

15. Entrada de cabo
USB

16. Encaixe de suporte de
bobine

13. Interface de rede 14. Porta USB
17. Interruptor de
alimentação

18. Entrada de
alimentação
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MONTAGEM DO HARDWARE

1. Encontra o suporte de bobine e coloca-o
na abertura quadrada esquerda na parte
traseira.

2. Vira o suporte de bobine para baixo, para
fazer com que a parte inferior do suporte se
encaixe atrás na impressora

3. Aperta a parte superior do suporte de
bobine e coloca a bobine de filamento no
suporte

4. Prende o tubo guia do filamento com
ganchos em forma de R e passa o filamento
através do tubo. A bobine de filamento
deve estar com a orientação correta (ver
acima) e deve fazer a alimentação de
filamento de baixo para cima.

Pressione aqui

Entrada de Filamento

5. Depois do filamento passar pelo tubo,
pressiona a mola no lado esquerdo do
extrusor e insere o filamento verticalmente
na entrada do filamento.

6. Depois de inserires na entrada do
filamento, coloca o tubo na entrada do
filamento do extrusor para se fixar.
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CALIBRAR A MESA DE IMPRESSÃO

Como alterar a linguagem
01

02

Tools

03

04

Antes de calibrar, vamos aprender a função das porcas
Como utilizar as porcas

Mesa de impressão desce
Mesa de impressão sobe

Rodar as porcas no sentido anti-horário
Baixa a mesa de impressão para aumentar a
distância entre o nozzle e a mesa de impressão.

Rodar as porcas no sentido horário
Levanta a mesa de impressão para reduzir a
distância entre o nozzle e a mesa de impressão.

Build

1. Clica em [Ferramentas].

2. Clica em [Nível].
06

Screw the three nuts under the platform
counterclockwise until they are tight,
then tap the [OK] button.

3. Aguarda enquanto o extrusor e a mesa concluem os movimentos iniciais. Aparafusa
três porcas debaixo da mesa no sentido anti-horário e clica no botão [OK].
Atenção: as três porcas podem ser apertadas antes de prosseguir, pula esta etapa se achas
que as três porcas foram apertadas e continua a seguir as etapas

4. Depois de clicares no botão [OK], o
extrusor irá mover-se em direção ao
primeiro ponto e a mesa irá mover-se para
cima e para baixo para verificar a distância
entre o nozzle e a mesa.

5. Se a distância entre o nozzle e a mesa
for muito grande, roda as três porcas
debaixo da mesa no sentido horário até
ouvires um bip constante.

Congratulations
Tap the [OK] button to move to
the next leveling point.

6. Em seguida, clica no botão [Verificar]
para ver se a distância é apropriada.

7. Se a distância for adequada, clica em [ok]
para o próximo passo. Se a distância ainda
não for adequada, segue por favor as
instruções no ecrã para ajuste até veres [ok].
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8. Após a conclusão do primeiro ponto de calibração, inicia os outros dois pontos de calibração.
Atenção: ao iniciar a segundo e a terceiro calibração basta ajustar uma porca correspondente sob
o extrusor.

Distance Too Small
Turn the corresponding nut under
the platform clockwise until
you hear the beep.

Turn the corresponding nut under
the platform anticlockwise until
you hear the beep.

9. Segue as instruções no ecrã touch para ajustar a porca correspondente até ouvires um bip.

Congratulations
Leveling completed!

Tap the [OK] button to move to
the next leveling point.

Finish

10. Se a distância for adequada, clica em
[ok] para o próximo passo. Se a distância
ainda não for adequada, segue por favor
as instruções no ecrã para ajuste até veres
[ok].

11. Inicia o terceiro ponto de calibração de
acordo com o método do segundo ponto de
calibração. Assim que a calibração esteja
concluída, clica na seta de retorno para
voltar para o ecrã inicial.
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Carregar filamento

1. Clica em [Ferramentas].

2. Clica em [Filamento].

3. Clica em em [Carregar], o extrusor vai
começar a aquecer.

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

Done

4. Assim que aquecer, o filamento será puxado pelo extrusor. Continua extrudindo até que o extrusor
dê um fluxo constante de filamento. Clica no botão do ecrã touch e volta para o ecrã inicial.
Atenção: Se o extrusor não conseguir descarregar durante um longo período,
verifica se inseriste o filamento no fundo do extrusor.
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PRIMEIRA IMPRESSÃO
Sugestões
1. Certifica-te que a mesa de impressão foi
calibrada antes da impressão.
2. Certifica-te que o filamento foi carregado de
forma apropriada.
3. Carrega o filamento durante algum tempo
para extrudir todos os restos de filamento
derretido que imprimiste noutras ocasiões.
4. Limpa o extrusor antes de imprimir.
5. Não deixes a impressora sem supervisão
durante a operação.

1. Insere o a pen USB na entrada USB no
lado direito da impressora. Clica em [Build].

Flashprint切片软件

Quick Start Guide 快启

Test Files 测试文件

User Guide 说明书

3. Clica em [Testar ficheiros].

2. Clica em [Pen USB].

PLA

4. Clica em [40mm_Box-PLA.gx].

5. Clica em [Build].

PLA

6. A impressora começa a aquecer e imprime
automaticamente após conclusão do
aquecimento.
10

Descarregar Filamento

Segue as seguintes etapas se precisares de
descarregar o filamento diariamente.

1. Puxa o tubo de filamento para fora da
entrada de filamento, deixa o fio com 10
cm para puxares o material facilmente.

2. Clica em [Ferramentas].

Load

3. Clicaem [Filamento].

Unload

4. Clica em [Descarregar].
Unload started, press down on the
spring lever and withdraw filament

Extruder

Extruder

Done

Pressionar aqui

Empurrar filamento para baixo durante 3 segundos

5. Ao aquecer até à temperatura desejada,
pressiona a mola e empurra o filamento para
baixo durante uns 3 segundos, até que vejas que
o filamento sai do nozzle de forma constante.
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Pressionar aqui

Retirar filamento

6. Em seguida, puxa rapidamente para fora
na posição vertical e solta a mola.
Clica em [Concluído], volta. Clica na seta de
retorno para voltar ao ecrã inicial.
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