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Manual
do Usuário

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

Flashforge Guider II

GUIDER II

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

2. Não use luvas ou itens que possam enroscar.
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Impressora 3D

Tampa

Fixadora

Graxa Chave Inglesa Cola BastãoFerramenta de
Desobstrução

Filamento Chave de Fenda Chave Allen

Cabo de Energia Cabo USB Pen Drive

Rolo de Filamento Manual do Usuário Cartão de Pós-venda

Conteúdo da Embalagem
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1. Haste guia Z
2. Entrada de Filamento
3. Haste guia Y
4. Haste guia X
5. Tela sensível ao toque
6. Botão sensível ao toque
7. Placa de montagem
8. Botão de nivelamento
9. Servo

Conhecendo sua Guider II

10. TurboFan
11. Bocal
12. Defletor Turbofan
13. Interface de rede
14. Entrada de cartão USB 
15. Entrada do Cabo USB
16. Local para Fixadora
17. Interruptor 
18. Entrada de Energia
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1. Abra a caixa e remova as 
duas proteções do topo

3. Ao fundo da caixa deverá conter: 
Filamento, Fixadora, cola sólida(Bastão), 
Cabo USB, graxa e bolsa de acessórios

5. Remova a espuma que contem o cabo 
de energia, o manual do usuário e 
o cartão de serviços pós vendas

6. Remova as três fivelas que 
estão circuladas da foto.

4. Remova o Plástico de proteção

2. Retire sua Guilder ll e
remova o plástico bolha

Desempacotando
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7. Abra a porta e retire a tampa

9. Pressione a tela sensível ao toque 
e selecione [Tools] > [Ferramentas]

10. Selecione [Manual]

11. Selecione [Z-] para elevar
parcialmente a placa de produção

12. Remova as duas espumas abaixo. 
Parabéns! Você desempacotou a sua Guilder ll

8. Pegue o cabo de energia e conecte-o 
na entrada de energia na parte de trás 

da impressora, após ligue a sua Guilder ll
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Montagem de Hardware

1. Pegue as fixadoras. Instale as fixadoras nas 
duas aberturas quadrangulares que estão 
na parte traseira. Para instalar as fixadoras

nivele e insira o lado sobressalente na abertura

3. Aperte a fixadora e monte a fixadora 
no cabeçalho

4. Insira o tubo-guia de filamentos no local indicado 
e passe o fio pelo tubo. O rolo de filamento deve 
ser orientado corretamente (veja acima), e deve 

alimentar o filamento de baixo para cima.

2. Vire para baixo para fazer com que 
o botão de cabeçalho encaixe.

Como Usar os Puxadores de Nivelamento

Rotacione os puxadores do sentido horário.
Levante o prato de construção para reduzir 

a distância entre o bocal e o prato.

Rotacione os puxadores do sentido anti-horário
Abaixe o prato de construção para aumentar 

a distância entre o bocal e o prato
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PLATAFORMA DE NIVELAMENTO PARA PRODUÇÃO

Como Alterar o Idioma

1. Pressione [Ferramentas] - [Configurações] - [Idioma] e selecione o idioma desejado. 

Iniciando o nivelamento da plataforma de produção

1. Pressione [Ferramentas] - [Nível] na tela. Por favor, espere enquanto a plataforma finaliza 
os movimentos iniciais. Parafuse os três botões de nivelamento sob a plataforma no 

sentido anti-horário até não poder mais apertá-los e, em seguida, toque no botão [OK].

2. Pressione SIM se você não consegue apertar mais as porcas, ou pressione NÃO para continuar
ajustando. Depois, selecione SIM. A Extrusora vai se mover em direção ao primeiro ponto

e o prato irá se mover para verificar a distância entre a extrusora e a placa.

3. Se a distância entre a extrusora e a placa for muito grande, gire o botão sob a plataforma no 
sentido horário até ouvir um bipe constante. Se a distância for muito pequena, gire o botão no

sentido anti-horário até ouvir um bipe constante.

4. Então pressione o botão VERIFICAR para checagem se a distância ficou apropriada. Se a distancia 
está apropriada, pressione OK para o segundo ponto de nivelamento. Caso não, por favor siga os 

passos para ajustar novamente até que apareça o botão de OK.

Repita os passos 3 e 4 para nivelar o segundo e o terceiro ponto. Então pressione SAIR para finalizar.

Inserindo ou Trocando Filamento

1. Selecione [Ferramentas] - [Filamento] - [Carregar] para carregar o filamento.

2. O extrusor vai automaticamente aquecer. Uma vez aquecido, o filamento 
vai ser inserido através da extrusora. Continue com a extrusão até que

a extrusora forneça um fluxo constante de filamento.

Trocando Filamento
Não puxe o filamento com força pois pode danificar as engrenagens. Se o filamento 
derretido resfriou em baixo da extrusora, por favor siga os procedimentos abaixo:

1. Selecione [pré-aquecimento] - [Iniciar] para aquecer a extrusora
2. Uma vez aquecido, segure a alavanca e retire fora o filamento

3. Insira o novo filamento dentro da base de filamento.
Selecione [Ferramentas] - [Filamento] - [Carregar]. O filamento

será puxado enquanto a extrusora é aquecida. Espere o extrusor
para fornecer um fluxo constante de filamento.

Primeira Impressão

1. Por favor insira o pen-drive na Finder. Na interface
da impressora, selecione [Impessão] e Pen-drive

2. Vá para a próxima página e selecione [Arquivos teste]

3. Selecione [F-TEST.GX] e [Impressão]

4. Uma vez aquecido, a impressora vai iniciar a impressão automaticamente
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