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Uwaga
Uwaga: Każde urządzenie musi być przetestowane przed opuszczeniem fabryki.

Jeśli w ekstruderze znajdują się pozostałości lub drobne rysy na taśmie roboczej, jest 
to normalne i nie wpłynie na jakość druku.

Instrukcja obsługi FlashForge Adventurer 4 jest przeznaczona dla początkujących 
użytkowników Adventurer 4. Nawet jeśli znasz wcześniejsze maszyny FlashForge lub 
technologię druku 3D, nadal zalecamy przeczytanie tego przewodnika, ponieważ 
znajdziesz tu wiele ważnych informacji o drukarce Adventurer 4 i sposobach uzyskania 
jak najlepszej jakości wydruków 3D.

Oficjalna witryna FlashForge (www.flashforge.com) zawiera aktualne informacje 
dotyczące oprogramowania FlashForge, oprogramowania sprzętowego, konserwacji 
urządzeń itp

Ogłoszenie: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: PRZECZYTAJ I ŚCIŚLE 
PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH PONIŻSZYCH OSTRZEŻEŃ I UWAG DOTYCZĄCYCH 
BEZPIECZEŃSTWA.

Utrzymuj porządek w miejscu pracy.

Nie używaj Adventurer 4 w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

Trzymaj Adventurer 4 z dala osób nieprzeszkolonych.

Zawsze używaj Adventurer 4 z odpowiednio uziemionym gniazdkiem.

Nie modyfikuj wtyczki do drukarki Adventurer 4.

Nie używaj Adventurer 4 w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie wystawiaj 
Adventurer 4 na palące słońce. Unikaj używania urządzenia podczas burzy.

W przypadku uszkodzenia wtyczki nie stosować urządzeń, które nie zostały 
dostarczone przez Flashforge lub dystrybutora.

W razie nieużywania urządzenia przez dłuższy czas odłącz urządzenie od prądu.

Nie dotykaj dyszy ani platformy roboczej podczas drukowania.

Nie dotykaj dyszy po zakończeniu drukowania.

Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie 
i rękawice z dala od ruchomych części.

Nie obsługuj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem 
narkotyków, alkoholu lub leków.

Bezpieczeństwo środowiska pracy

Bezpieczeństwo elektryczne

Bezpieczeństwo osobiste



Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru na długi czas.

Nie dokonuj żadnych modyfikacji w urządzeniu.

Aby obniżyć platformę roboczą przed załadowaniem / wyładowaniem filamentu. 
(Odległość między dyszą a platformą roboczą powinna wynosić co najmniej 50 
mm).

Używaj urządzenia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nigdy nie używaj urządzenia do nielegalnych działań.

Nigdy nie używaj urządzenia do robienia naczyń do przechowywania żywności.

Nigdy nie używaj tego urządzenia do wytwarzania jakichkolwiek urządzeń 
elektrycznych.

Nigdy nie wkładaj modelu do ust.

Nie usuwaj modeli na siłę.

Ważne



Parametry urządzenia
Nazwa

Liczba ekstruderów

Dokładność pozycjonowania

Wysokość warstwy

Obszar roboczy

Dostępne wielkości dysz

Prędkość drukowania

Maks. temperatura ekstrudera

Wspierane filamenty

Zasilanie

Wymiary drukarki

Wymiary paczki

Oprogramowanie

Pliki wejściowe/pliki wyjściowe

Łączność

Temperatura środowiska

Adventurer 4

1

osie X/Y: 0,011 mm; oś Z: 0,0025 mm

0,1~0,4 mm

220 x 200 x 250 mm

0,4 mm domyślna; 0,3/0,6 opcjonalne

10~150 mm/s

240°C/265°C

ABS/PLA/PC/PETG/PLA-CF/ASA/PETG-CF

AC100-240 V / DC24 V / 13,3 A, 320 W

500 x 470 x 540 mm

585 x 570 x 680 mm

FlashPrint

Wejściowe: 3MF/STL/OBJ;
Wyjściowe: GX/G

USB/WiFi/Ethernet

15-30°C



1. Poznaj swojego Adventurera 4

1. Włącznik on/o�

2. Gniazdo zasilania

3. Komora na filament

4. Uchwyt na szpule

5. Schowek na narzędzia

6. Drzwiczki

7. Podstawa platformy

8. Platforma roboczna

9. Ekran dotykowy

10. Wejście USB

11. Wejście Ethernet

12. Ekstruder

13. Wejście na filament

14. Gniazdo na kable

15. Wentylator chłodzący wydruk

16. Wentylator chłodzący ekstruder

17. Klamra

18. Kanał powietrzny

19. Moduł z dyszą

20. Kamera

21. Filtr powietrza

1.1 Budowa



1.2 Zawartość zestawu

Drukarka 3D Filament Kabel zasilania

Klucz ampulowy Smar Pendrive

Złączka
do filamentu

Instrukcja Moduł 
wysokotemperaturowy 0,4 mm

Śrubokręt Przepychacz
do głowicy

Blaszka do 
poziomowania



2. Wprowadzenie do interfejsu

Wygląd interfejsu może ulec zmianie. Informację podane poniżej 
pełnią rolę demonstracyjną.

1. Wciśnij [Buduj/Build], a następnie wybierz rodzaj pamięci, z której będzie 
drukowany model.

Wczytaj plik z pamięci 
wewnętrznej.

Wczytaj plik z pamięci USB.

Uwaga

2.1 Budowanie



Interfejs

Temperatura ekstrudera

Czas druku

Prędkość

Skopiuj model na 
pamięć wewnętrzną

Pauza / Wznowienie 
druku

Sprawdź więcej 
parametrów i 
szczegółów

Temperatura platformy 
roboczej

Ilość i rodzaj 
wymaganego materiału

Grubość warstwy



Kliknij aby ustawić odpowiednią temperaturę.

Przytrzymj dłużej

Naciśnij ON / OFF przy ekstruderze lub platformie, aby włączyć rozgrzewanie.

Najwyższa temperatura na ekstruderze: 240st. (265 jeśli jest podłączony 
odpowiedni moduł)

Najwyższa temperatura rozgrzewania platformy: 110st.

aby ustawić odpowiednią temperaturę szybciej.

Szczegóły

2.2.1 Rozgrzewanie

Rozgrzej

Filament

2.2 Przygotowanie



Wybierz [Load], aby zobaczyć jak poprawnie załadować filament udaj się na stronę 15.

Wciśnij [Change], ekstruder zacznie się nagrzewać. Działaj zgodnie z wyświetlającymi 
się informacjami na ekranie. Wyciągnij filament gdy zostanie cały rozładowany. 
Zakończ proces jeśli chcesz jedynie wyjąć materiał, lub załaduj kolejną szpulę i 
postępując zgodnie z instrukcją "Załaduj".

Kliknij [Manual], ekstruder zacznie się nagrzewać. Wybierz długość filamentu i jedną 
z funkcji [Load/Unload]

Szczegóły

Load (załaduj)/ Change (zmień)/ Manual

Load (załaduj)

Change (zmień)

Manual



W panelu [Settings (Ustawienia)] dostępne są funkcje: Move, Network, Fan, 
Language, Status, Camera, Brightness, Light, FilamentDetect, Buzzer, 
PrinterName, About i FactoryReset.

Move (przesuń): służy do przesuwania ekstrudera lub platformy;

Network (sieć): podłącz urządzenie do hot spot/WLAN/Flash Cloud/Polar 
Cloud;

Fan (wentylatory): włącz/wyłącz nawiew;

Language (języki): wybierz język;

Status: zawiera informację o obecnym stanie urządzenia - temperatury 
ekstrudera i platformy, położenie X/Y/Z itp.

2.3 Ustawienia



Utrzymanie

Camera (kamera): Włącz/wyłącz 
kamerę oraz funkcję time-lapse. 
Można zrobić zdjęcie i obejrzeć 
galerie wcześniej wykonanych 
fotografii i wideo;

Brightness (jasność): Dostosuj odpowiednią jasność ekranu;

Light (światło): włącz/wyłącz oświetlenie ekstrudera;

FilamentDetect (czujnik filamentu): włącz/wyłącz funkcję czujnika filamentu;

Buzzer (dźwięki): włącz/wyłącz sygnały dźwiękowe urządzenia;

PrinterName (Nazwa drukarki): Użytkownik może nazwać drukarkę;

About (O urządzeniu): Informację dotyczące drukarki;

FactortyReset (reset fabryczny): powrót do ustawień fabrycznych urządzenia;

Brightness (jasność): Dostosuj odpowiednią jasność ekranu;

Light (światło): włącz/wyłącz oświetlenie ekstrudera;

FilamentDetect (czujnik filamentu): włącz/wyłącz funkcję czujnika filamentu;

Buzzer (dźwięki): włącz/wyłącz sygnały dźwiękowe urządzenia;

PrinterName (Nazwa drukarki): Użytkownik może nazwać drukarkę;

About (O urządzeniu): Informację dotyczące drukarki;

FactortyReset (reset fabryczny): powrót do ustawień fabrycznych urządzenia;

2.4.1 Aktualizacja
Jeśli drukarka jest podłączona do sieci i jest dostępna aktualizacja, można za 
pośrednictwem tej funkcji uaktualnić system

2.4.2 Log
Jeśli dochodzi do nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, dzięki tej funkcji 
można pobrać log drukarki, w celu identyfikowania problemu

2.4.1 Aktualizacja
Jeśli drukarka jest podłączona do sieci i jest dostępna aktualizacja, można za 
pośrednictwem tej funkcji uaktualnić system

2.4.2 Log
Jeśli dochodzi do nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, dzięki tej funkcji 
można pobrać log drukarki, w celu identyfikowania problemu

Aktualiacja

Log

Kalibracja

Zmiana modułu ekstrudera

Porady

Aktualiacja

Log

Kalibracja

Zmiana modułu ekstrudera

Porady

2.4 Utrzymanie



Funkcja służy do kalibracji odległości między dyszą, a platformą. Ważne jest to przed 
pierwszym użyciem, bądź po wymianie dyszy.
Funkcja służy do kalibracji odległości między dyszą, a platformą. Ważne jest to przed 
pierwszym użyciem, bądź po wymianie dyszy.

Tryb normalny:
Uruchamia się kalibracja 9-punktowa. Dla każdego z nich należy ustalić odpowiednią 
odległość za pomocą przycisków i blaszki kalibracyjnej. Jeśli czujesz delikatny opór 
między dyszą, a blaszką, należy przejść do kolejnego punktu. 

Warto zauważyć, że przycisk "w dół" przesuwa głowicę o 0,10mm, a "w górę" o 0,5mm.

Tryb normalny:
Uruchamia się kalibracja 9-punktowa. Dla każdego z nich należy ustalić odpowiednią 
odległość za pomocą przycisków i blaszki kalibracyjnej. Jeśli czujesz delikatny opór 
między dyszą, a blaszką, należy przejść do kolejnego punktu. 

Warto zauważyć, że przycisk "w dół" przesuwa głowicę o 0,10mm, a "w górę" o 0,5mm.

2.4.3 Kalibracja2.4.3 Kalibracja



Znajdź pakiet instalacyjny FlashPrint w pamięci USB dołączonej do urządzenia lub 
ściągnij inną wersję ze strony www.flashforge.com/download-center.
Znajdź pakiet instalacyjny FlashPrint w pamięci USB dołączonej do urządzenia lub 
ściągnij inną wersję ze strony www.flashforge.com/download-center.

3. Instalacja oprogramowania



Podłącz kabel do drukarki i za pomocą 
włącznika uruchom urządzenie
Podłącz kabel do drukarki i za pomocą 
włącznika uruchom urządzenie

1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania

3. Wydruk: Wejdź do menu głównego i wybierz [Build (buduj)], a następnie 
odpowiednią ścieżkę na której znajduję się plik z modelem.
3. Wydruk: Wejdź do menu głównego i wybierz [Build (buduj)], a następnie 
odpowiednią ścieżkę na której znajduję się plik z modelem.

2. Załadowywanie filamentu:
Otwórz osłonę i włóż szpulę do środka;

Końcówkę filamentu włóż w miejsce wskazane czarną strzałką na żółtym tle. 
Przerwij jak poczujesz opór;

Wejdź w menu w [prepare (przygotuj)]->[filament]->[Load (załaduj)];

Zwróć uwagę, czy filament zaczął być pobierany ze szpuli, jeśli nie delikatnie 
wepchnij głębiej końcówkę materiału;

Podążaj za instrukcją na ekranie urządzenia.  

2. Załadowywanie filamentu:
Otwórz osłonę i włóż szpulę do środka;

Końcówkę filamentu włóż w miejsce wskazane czarną strzałką na żółtym tle. 
Przerwij jak poczujesz opór;

Wejdź w menu w [prepare (przygotuj)]->[filament]->[Load (załaduj)];

Zwróć uwagę, czy filament zaczął być pobierany ze szpuli, jeśli nie delikatnie 
wepchnij głębiej końcówkę materiału;

Podążaj za instrukcją na ekranie urządzenia.  

WłącznikWłącznik

4. Drukowanie



Instrukcja codziennej konserwacji:
Jeśli nie używasz drukarki przez długi czas, nałóż smar na prowadnice drukarki lub 
wykonaj tę samą konserwację raz w miesiącu.

Instrukcja codziennej konserwacji:
Jeśli nie używasz drukarki przez długi czas, nałóż smar na prowadnice drukarki lub 
wykonaj tę samą konserwację raz w miesiącu.

FlashForge Polska
www.flashforge-polska.pl

Oficjalny serwis FlashForge Polska:

serwis@sygnis.pl

Sygnis New Technologies sp. z o.o.

NIP: 5272752308

Kontaktując się z serwisem, przygotuj numer seryjny.

Numer seryjny to kod z tyłu Twojego Adventurera 4. 

FlashForge Polska
www.flashforge-polska.pl

Oficjalny serwis FlashForge Polska:

serwis@sygnis.pl

Sygnis New Technologies sp. z o.o.

NIP: 5272752308

Kontaktując się z serwisem, przygotuj numer seryjny.

Numer seryjny to kod z tyłu Twojego Adventurera 4. 

5. Serwis i wsparcie

S/N: FFAD******


