FabPro 1000 Desktop 3D Printer
TM

Tillykke med din nye FabPro 1000 3D-printer fra 3D Systems! Vi er overbeviste om at du vil nyde godt af de mange interne
fordele ved 3D udskrivning i mange år fremover med dit nye FabPro system, mens du oplever kvaliteten og den tilsyneladende
ubegrænsede kompleksitet af de fysiske modeller det producerer. Du vil finde mange anvendelsesformål til disse modeller
indbefattet kommunikation af 3D former, prototypesamling, fysisk testning m.m.
Kontroller indholdet af din FabPro 1000 pakke og sørg for at følgende artikler medfølger. Du kan bestille erstatninger af alle
artikler på fabpro.3dsystems.com.

A

Udskrivningsplatform (x2)
3D-udskrevne dele overholder
udskrivningsplatformen under bygning.

I

Rengør beholdere og låg (x2 hver)
Disse beholdere anvendes til rengøring af
byggedele med uhærdet resin.

Udskrivningsbakke
Indeholder udskrivningsmateriale
under bygning af dele. Dette er vedlagt
inden i opbevaringsbakken.

J

Platformskraber
Anvendes til at fjerne byggedele fra
udskrivningsplatformen.

K

Filmskraber (x3)
Anvendes til at skrabe evt.
overskydende resin væk fra filmen på
udskrivningsbakken.

L

Pincetter
Anvendes til at fjerne den understøttende
konstruktion på de udskrevne dele.

M

Diagonal bidetang
Anvendes til at fjerne støtter på de
udskrevne dele.

N

Renseflaske (50 ml)
Anvendes til at opbevare de anbefalede
opløsningsmidler, der bruges til rengøring
af dele. Anvendes desuden til at sprøjte
opløsningsmiddel på en udskreven del eller
printerkomponent.

O

Nitrilhandsker - (50 par, stor)
Anvendes til at beskytte hænder
mod uhærdet flydende SLA-resin og
rengøringsmidler.

B
Opbevaringsbakke til udskrivningsbakke
Anvendes til at dække en udskrivningsbakke
der indeholder resin, for at beskytte den
mod eksponering for UV-stråler.

C

D

Opsamlingsbakke
Forhindrer spildt resin i at trænge ind i det
nederste byggekammer. Dette kommer
installeret sammen med printeren.

Glas udskrivningsplade
Denne gennemsigtige plade sidder
under udskrivningsbakken for at bevare
spændingen på membranen i bunden på
udskrivningsbakken.

E

Ethernet kabel
Til at forbinde printeren til netværket.

F

Strømforsyning
Til at forbinde printeren til strømkilden.
Elledning varierer fra land til land.

G

Køkkenrulle (x100)
Anvendes til at hjælpe med at rengøre
udskrevne dele og printerkomponenter.
Anvendes ligeledes til at forhindre og
rengøre spildt resin.

P

Resin mikser
Anvendes til at blande flydende
SLA-resin mens resinen befinder sig
i udskrivningsbakken.

H

FabPro Proto GRY (1 kg)
Ikke sammenligneligt materiale der
anvendes til at udskrive 3D dele på
printeren. Forskellige resiner har forskellige
delnumre til bestilling.

Q

Rengøringsbørste til dele
Til at hjælpe med rengøring/skylning af de
udskrevne dele.

Tak fordi du valgte FabPro 1000 3D printer fra 3D systemer.
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