
Manual do Usuário

Perigo!

Manual
do Usuário

1. Quente! Não toque no interior da impressora quando ligada.

2. Não use luvas ou itens que possam enroscar.

Para baixar o último manual do usuário disponível,
acesse www.flashforge.com e entre em:
Support - Support Center - Select a Product

Este manual é aplicável apenas para o modelo

Creator Pro

CREATOR PRO
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Impressora 3D

Manual do Usuário

2 Tubos de Filamentos

Pacote de Ferramentas Pacote com kit
de acessórios

2 Fixadores Cartão de Nivelamento2x Adesivos de
Placa de Impressão

Pacote de Ferramentas
2 Chaves Allen / 1 Botão de Nivelamento
2 parafusos M3X9 / 2 Tubos PTFE / 1 Graxa

Pacote com Kit de Acessórios
2 parafusos M3X8 / 1 Parafuso M3X6
 1 Defletor Turbofan

Cabo de Energia Cabo USB Cartão SD

2 Rolos de Filamentos Tampa Cartão de Pós-venda

Conteúdo do Kit
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Conheça sua Creator Pro

1. Haste-Guia Z
2. Feixe de cabos da Extrusora
3. Encaixe
4. Haste-Guia Y
5. Placa de Construção
6. Plataforma de Construção
7. Botão de Nivelamento
8. Entrada de Cartão SD
9. Painel LCD
10. Botões
11. Cooler
12. Mola de Pressão 

13. Ventilador TurboFan
14. Defletor de TurboFan
15. Bico Esquerdo
16. Bico Direito
17. Haste-Guia X
18. Tubo para Filamento
19. Fixador
20. Entrada de Energia
21. Interruptor de Alimentação 
22. Botão de Reinicialização 
23. Saída de USB
24. Abertura para o Fixador



4

Desempacotando

1. Abra a caixa e remova o isopor.

3. Firmemente com as duas mão, retire
a Creator Pro da caixa e coloque-a em 

uma superfície estável.

5. A Flashforge Creator Pro e seus acessórios 
devem ser exibidos em sua frente.

2. No isopor deverá conter: Dois guias 
de filamentos, dois adesivos para placa 

de impressão, um cartão de nivelamento 
e um Manual do usuário.

4. Remova o plástico da impressora e após 
remova o envoltório plástico que está 
protegendo a porta da parte frontal 

da impressora.

6. Coloque o extrusor duplo para fora 
cuidadosamente, porque o cabo do 

extrusor é pequeno.
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8. Deslize a X- haste guia bem para trás.

10. Retire os dois rolos de filamento. 11. Remova a proteção lateral
de dentro da impressora.

9. Remova a tampa, que mostrará
dois rolos de filamento

7. Remova o isopor da impressora. Deverá conter: um cabo de energia, um cabo USB, dois Fixadores, 
um cartão SD, uma bolsa de ferramentas e um kit de acessórios do extrusor.
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12. Eleve o prato de construção 
até seu limite com cuidado

14. Parabéns! Você finalizou o processo de 
desempacotamento. (Dica: guarde as 

proteções da Creator Pro para futuros 
transportes e armazenamentos)

1. Coloque os dois ângulos anteriores da tampa 
no encaixe correspondente

2. Aperte levemente os dois ângulos de descanso 
para encaixar no encaixe correspondente. 
Para remover a tampa aperte os ângulos 
de descanso para remover do encaixe.

Ângulo Anterior

Ângulo Anterior

Ângulo de
Descanso

13. Retire o isopor de proteção e devagar volte
o prato de construção para a posição.

Instalação
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1. Coloque o extrusor duplo no 
assento de extrusão

2. Pegue a chave Allen M2.5 
da bolsa de ferramentas e os dois 
Parafusos M3x8 (os maiores) do 
kit de acessórios de extrusão.

3. Ajuste a posição do extrusor 
para alinhar os dois parafusos

4. Insira o Extrusor no assento de 
extrusor colocando os dois parafusos

Buraco de Parafuso

Buraco de Parafuso

Buraco de Parafuso

Parafusos M3X8Haste de Guia do Eixo X

Buraco de Parafuso

Montagem de Hardware

Montagem de Extrusora
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Montagem do Defletor de Ventilador Turbofan

Remoção do Parafuso

Remoção do Parafuso

1. Use a chave Allen M2.5 para remover os dois parafusos do Turbofan

    2. Pegue o defletor de turbofan do kit de acessórios de extrusão
    3. Instale o defletor de turbofan no ventilador turbofan
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Montagem do Parafuso

Montagem do Parafuso

Montagem do Parafuso M3X6

1. Coloque o subconjunto do turbofan 
depois da base do turbofan.

2. Insira o solavanco do assento de ventilador 
turbofan no turbofan quase montado.

3. Parafuse os dois parafusos

4. Pegue o parafuso M3x6 do kit de 
acessórios para completar a instalação 
conforme as instruções a seguir.

Alinhe a protuberância no 
assento do turbofan ao orifício 
na submontagem do turbofan

Base do Turbofan
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Guia de Tubo de Filamento e Instalação de Filamento

1. Para instalar os fixadores, nivele e insira na abertura correspondente

2. Vire o fixador para fazer com que ele encaixe na parte traseira da impressora

3. Pegue o rolo de filamento PLA e aperte o topo do fixador para encaixe.

Por favor, veja na próxima página 
a forma correta de montar o filamento.
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• O fixador deve ser utilizado corretamente

• O tubo guia de filamento garante estabilidade 
e protege a impressora

• Depois de fixar os tubos de filamentos e guias, 
enfie o filamento no tubo de filamento guia

Fivela do tubo 
de filamento guia

4. Trave os tubos de filamentos nas hastes R

Dicas
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Nivelando a Plataforma de Construção

Como Usar os Botões de Nivelamento

1. Conecte o cabo de energia na 
saída de energia e ligue a sua 

impressora

Rotacione o botão no sentido horário;

Levante o prato de construção para reduzir 
a distância entre bocal e a placa de construção.

Rotacione o botão no sentido anti-horário;

Abaixe o prato de construção para aumentar a
distância entre bocal e a placa de construção.

Entrada de
cartão SD
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Como Nivelar a Placa de Construção

1. Aperte as tem porcas de nivelamento abaixo da placa de construção até que não consiga mais apertar.
2. Selecione o PlateLeveling.x3g no painel de controle, e selecione [OK] para começar a nivelar.
3. O prato de construção e o bocal irão começar a se mover. Espere até eles pararem, então 
ajuste o botão de ajuste para o primeiro uso do cartão de nivelamento.
4. O cartão de nivelamento deve deslizar entre o bocal e o prato de construção com certo atrito/resis-
tência. Se o cartão deslizar facilmente, o bocal e o prato de construção estão muito distantes. Rotacione 
o botão de nivelamento no sentido horário para diminuir a distância entre eles. Se o cartão não deslizar, 
rotacione o botão de nivelamento no sentido anti-horário.
5. Após nivelar o primeiro ponto, selecione [OK] para prosseguir para o próximo ponto.
6. Ajuste todos os três botões como descrito acima. Então certifique-se que o bocal está bem 
colocado quando estiver no centro do prato de construção, use o cartão de nivelamento. É isso ai!

Inicie o processo de ajuste 
com o bico direito, então use 
a distância entre o bico direito 
e o prato de construção como 
referência.
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Carregando Filamento

Primeira Impressão

1. Selecione [Utilities] e selecione [OK]. Selecione [Filament Loading] > [OK] 
para entrar na pagina de carregamento ou descarregamento do filamento
2. Selecione [Load Left] > [OK]
3. O extrusor será aquecido automaticamente. Uma vez aquecido, insira o filamento 
no tubo guia de filamento. Então o filamento será desenhado através do extrusor
4. Continue a extrusão até que o extrusor comece o fluxo constante de filamento
5. Selecione [OK] para completar o carregamento e filamento e retornar a página inicial

1. Como mostrado na figura 1 e figura 2, selecione [Print from SD], então selecione [K1 E Test File]
2. Selecione [Test model], então selecione [OK]
3. Selecione o arquivo CP PLA 40mm_box.left.x3g para fazer a primeira impressão de teste rápida.
Nota: O arquivo  CP ABS 40mm_box.left.x3g deverá ser impresso corretamente com um filamento
ABs. O arquivo  CP PLA 40mm_box.left.x3g deverá ser impresso corretamente com um filamento PLA.
4. Depois de selecionar o modelo acima, selecione [OK]. O extrusor irá aquecer e a impressora
irá iniciar a impressão automaticamente.
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