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3D Μαρκαδόρος 

Οδηγός Γρήγορης Έναρξης 
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Οδηγίες ασφάλειας 
 
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ: Τα εξαρτήματα 

αυτού του προϊόντος ζεσταίνονται πολύ κατά τη διάρκεια της 
χρήσης (αγγίζουν θερμοκρασία περίπου 180 - 200 βαθμών 
Κελσίου). ΜΗΝ αγγίζετε τη μύτη του μαρκαδόρου, τη γύρω 

περιοχή (όπου υπάρχει αυτό το σημάδι " "), ή το λιωμένο 
πλαστικό, γιατί μπορεί να προκληθεί ΕΓΚΑΥΜΑ. 

• Πριν αποθηκεύσετε το προϊόν, αφήστε το να κρυώσει εντελώς. 
• Αυτό το προϊόν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. 
• Αυτό το προϊόν είνα κατάλληλο για ηλικίες 14+. 
• Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες πριν τη 

χρήση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε      
την ιστοσελίδα: www.polaroid3d.com/safety 

 
 

http://www.polaroid3d.com/safety
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Περιεχόμενα συσκευασίας 
1x Μαρκαδόρος Polaroid Play 3D 
1x Καλώδιο USB 1,5 μέτρα 
4x 15γρ. (5m)  πακέτα νήματος  PLA (διάφορα χρώματα) 
1x Οδηγός Γρήγορης Έναρξης  
1x Προστατευτικό οθόνης για την εφαρμογή Trace App  
4x Αυτοκόλλητα  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: PL-2000-00 
NHMA: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1.75χιλ. 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 5.0VDC  2.0A 
ΚΑΛΩΔΙΟ USB: 1,5μέτρα 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 180(Μ) x 35(Π) x 47(Β)χιλ. 
ΕΓΓΥΗΣΗ: 12 μήνες εγγύηση κατασκευαστή (μπορεί να διαφέρει 
ανάλογα με τη χώρα πώλησης και την κείμενη νομοθεσία). 



4 

Υποδοχή καλωδίου USB 

Τροφοδοσία  

  Ένδειξη φόρτωσης 

 Εκτύπωση 

Ταχύτητα 
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1. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για σύνδεση με
πηγή τροφοδοσίας (απαιτείται DC 5V = 2A).

2. Πιέστε το πλήκτρο Τροφοδοσίας (2). Η ένδειξη θα ανάψει με 
κόκκινο χρώμα για να δείξει ότι ο μαρκαδόρος προθερμαίνεται.

3. Όταν η ένδειξη γίνει Μπλε, σημαίνει ότι ο Μαρκαδόρος είναι έτοιμος
για χρήση. Τοποθετήστε τη μία άκρη του νήματος PLA στην τρύπα
που βρίσκεται στο πάνω μέρος του μαρκαδόρου (3). Παρακαλούμε
βεβαιωθείτε ότι η άκρη του νήματος είναι λεία (σε διαφορετική
περίπτωση κόψτε προσεκτικά την άκρη με ψαλίδι πριν το
τοποθετήσετε). Τοποθετήστε το νήμα απαλά μέχρι να φτάσει στο
σημείο όπου σταματά. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
εκτύπωσης (4) και θα νιώσετε το νήμα να μπαίνει σιγά - σιγά μέσα
στο μαρκαδόρο. Κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο μέχρι να
εμφανιστεί νήμα στην άκρη του ακροφυσίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί
να απαιτηθούν μερικά λεπτά. ΜΗΝ ΑΓΓΙΞΕΤΕ οποιοδήποτε τμήμα
του ακροφυσίου καθώς θα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΥΤΟ.

4. Για συνεχή εκτύπωση (ο μαρκαδόρος θα ξεκινήσει να εκτυπώνει
συνεχόμενα), πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο Εκτύπωσης
(4). Πιέστε ξανά το πλήκτρο Εκτύπωσης (4) για να διακόψετε την
εκτύπωση. Για χειροκίνητη εκτύπωση, πιέστε και κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο Εκτύπωσης (4) και αφήστε το όταν θέλετε να
σταματήσει η εκτύπωση.

5. Για να επιταχύνετε το ρυθμό που βγαίνει το νήμα, πιέστε το πλήκτρο
(+). Για να μειώσετε το ρυθμό που βγαίνει το νήμα, πιέστε το
πλήκτρο (-). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: υπάρχουν 4 ρυθμίσεις ταχύτητας.

6. Για να μαζέψετε το νήμα (είτε επειδή θέλετε να αλλάξετε χρώμα είτε
επειδή θέλετε να το αφαιρέσετε εντελώς), πιέστε και κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο Τροφοδοσίας (2). Θα ακούσετε και θα δείτε
το νήμα να αφαιρείται από το μαρκαδόρο. Παρακαλούμε να έχετε
υπόψη σας ότι απαιτούνται μερικά λεπτά για πλήρη αφαίρεση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μαρκαδόρος 3D θα κάνει αυτόματα τη διαδικασία
αφαίρεσης αν δεν χρησιμοποιηθεί για περίπου 10 λεπτά.
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Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Polaroid Play Trace App για να δώσετε 
ζωή στις φωτογραφίες σας και να τις κάνετε 3D. Για να ξεκινήσετε, 
επισκεφθείτε το App Store ή το Google Play (Play Store) και κατεβάστε 
την εφαρμογή Polaroid Play Trace στο Smartphone ή Tablet σας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 
Χρήση κάποιου μοντέλου από τη βιβλιοθήκη της 
εφαρμογής Polaroid Play Trace. 

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Trace στο Smartphone ή 
στο Tablet σας για επιλογή μοντέλου από τη
βιβλιοθήκη της εφαρμογής. Επιλέξτε την εικόνα
του μοντέλου 3D που θέλετε να δημιουργήσετε. Απλά πιέστε το για
να το ανοίξετε σε πλήρη οθόνη. Θα δείτε στη συνέχεια ένα
προσχέδιο όλων των τμημάτων που πρέπει να σχεδιάσετε για να
φτιάξετε το τρισδιάστατο μοντέλο.
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2. Για να αυξήσετε το μέγεθος του μοντέλου, απλά επιλέξτε το
πλήκτρο μεγέθυνσης [ ] μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος.

Πιέστε το πλήκτρο Κλειδώματος [ ] για να κλειδώσετε το μοντέλο 
στο σωστό μέγεθος και θέση. Το πλέγμα που προβάλλεται πάνω 
από την εικόνα θα σας βοηθήσει να ζωγραφίσετε το μοντέλο σας 
τμηματικά. 

3. Αφού κλειδώσετε την εικόνα στο επιθυμητό μέγεθος και θέση, απλά 
τοποθετήστε το προστατευτικό οθόνης της εφαρμογής Trace App
στην οθόνη του Smartphone ή Tablet σας χρησιμοποιώντας τα
παρεχόμενα αυτοκόλλητα . Τοποθετήστε πρώτα τα αυτοκόλλητα
στην οθόνη και στη συνέχεια τοποθετήστε το Προστατευτικό
Οθόνης πάνω τους για να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του
προστατευτικού και της οθόνης (δείτε το ακόλουθο σχήμα για
βοήθεια).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗ σχεδιάζετε απευθείας στην οθόνη της συσκευής 
σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη! 
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4. Χρησιμοποιήστε το μαρκαδόρο Polaroid Play 3D για να σχεδιάσετε
στο Προστατευτικό Οθόνης  χρησιμοποιώντας το μοντέλο που έχετε
επιλέξει ως οδηγό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να μην πατάτε πολύ δυνατά στο
Προστατευτικό Οθόνης και πάντα να αφήνετε διάκενο 3χιλ. μεταξύ
του προστατευτικού οθόνης και της οθόνης της συσκευής σας. Για
καλύτερα αποτελέσματα, να πατάτε ελαφρά!

5. Αφού ολοκληρώσετε το σχέδιό σας, αφαιρέστε το προστατευτικό
οθόνης από τη συσκευή σας και απλά αφαιρέστε το ολοκληρωμένο
μοντέλο από το προστατευτικό οθόνης.

6. Για να συνεχίσετε να σχεδιάζετε άλλο τμήμα του μοντέλου, απλά

επιλέξετε το εικονίδιο ανοιχτής κλειδαριάς [ ] και μετακινήστε την

εικόνα στην επόμενη περιοχή. Στη συνέχεια κλειδώστε [ ] ξανά
την οθόνη. Αφού τοποθετήσετε ξανά το Προστατευτικό οθόνης θα
μπορείτε να ξεκινήσετε να σχεδιάζετε ξανά.

7. Αφού ολοκληρώσετε όλα τα τμήματα για τη δημιουργία του 3D
μοντέλου σας, απλά τοποθετήστε τα στη θέση τους και
χρησιμοποιήστε το μαρκαδόρο για να τα σταθεροποιήσετε όλα μάζι
στα κατάλληλα σημεία.
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ΕΠΙΛΟΓΗ 2 
Δημιουργία ενός μοντέλου χρησιμοποιώντας τη Συλλογή φωτογραφιών 
σας.   

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Trace App στο Smartphone ή Tablet σας και
πιέστε το πλήκτρο "Select Image" (Επιλογή εικόνας). Θα ανοίξει η
εφαρμογή "Συλλογή" για να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα από το
Smarthphone ή Tablet σας. Η εικόνα θα ανοίξει αυτόματα στην
εφαρμογή Polaroid Play Trace App.

2. Αν η εικόνα που έχετε ανοίξει είναι φωτογραφία (και δεν είναι ήδη
μια εικόνα μοντέλου 3D που είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως),
μπορείτε απλά να επιλέξετε το πλήκτρο "Stencilize", το οποίο θα
μετατρέψει την εικόνα σε μοντέλο, έτοιμο για κατασκευή. Αν
επιλέξετε "Save" (Αποθήκευση), θα ανοίξει η εικόνα στην εφαρμογή
Trace App για να δημιουργήσετε το δικό σας, μοναδικό μοντέλο!

3. Απλά ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 για να
σταθεροποιήσετε το Προστατευτικό οθόνης Trace App στην οθόνη
του Smartphone ή Tablet σας και να ξεκινήσετε τη σχεδίαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μαρκαδόρος Polaroid Play 3D θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο με γνήσια νήματα Polaroid 1.75mm PLA. Αν 
χρησιμοποιήσετε απομιμήσεις, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο 
μαρκαδόρο και να ακυρωθεί η εγγύηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
σκανάρετε τον διπλανό κώδικα QR ή επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.polaroid3d.com/play  
Για αντιμετώπιση προβλημάτων, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.polaroid3d.com/troubleshooting   

http://www.polaroid3d.com/play
http://www.polaroid3d.com/troubleshooting
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Αυτό το προϊόν διανέμεται και πωλείται από 
την εταιρεία Environmental Business 
Products Ltd. (C) 2016 Όλα τα δικαιώματα 
διατηρούνται. 

Τα λογότυπα Polaroid, Polaroid & Pixel, 
Polaroid Color Spectrum και Polaroid Classic 
Border είναι σήματα κατατεθέντα της 
εταιρείας PLR IP Holdings, LLC και 
χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Η εταιρεία 
PLR IP Holdings, LLC δεν κατασκευάζει αυτό 
το προϊόν και δεν παρέχει εγγύηση 
κατασκευαστή ή υποστήριξη. 

Κατασκευάζεται στην Κίνα 
 

Τα αναγνωρίζετε, τα 
εμπιστεύεστε. Τα λογότυπα 
Polaroid Classic Border και 
Polaroid Color Spectrum 
σας διαβεβαιώνουν ότι 
αγοράσατε ένα προϊόν που 
διαθέτει εξαιρετική ποιότητα 
και αποτελεί μία ακόμη άξια 
προσθήκη στην πλούσια 
γκάμα ποιοτικών και 
καινοτόμων προϊόντων της 
εταιρείας μας. 

Αυτό το προϊόν κατασκευάζεται, διανέμεται και πωλείται από την εταιρεία Environmental Business Products Ltd. 
Polaroid. Τα λογότυπα Polaroid & Pixel, Polaroid Color Spectrum και Polaroid Classic Border είναι σήματα 
κατατεθέντα της εταιρείας PLR IP Holdings, LLC και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Η εταιρεία PLR IP 
Holdings, LLC δεν κατασκευάζει αυτό το προϊόν και δεν παρέχει εγγύηση κατασκευαστή ή υποστήριξη. 
(C) 2015 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. 
 


