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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 Inventor

INVENTOR

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

Manual do Usuário

2 Painéis Laterais Caixa de Ferramentas

KIT de Acessórios 
do Extrusor

Dois Adesivos

A caixa de ferramentas contém:
Cartão SD / Pinça / Graver / Raspador / Caixa de parafuso 
Chave de fenda / Graxa / Chave Allen / Chave Philips 
Chave inglesa / Ferramenta de desentupimento de pinos.

    • A caixa de parafusos contem: Tubo PTFE, Parafusos, 
botão de nivelamento

KIT de acessórios do extrusor contém:
2x Parafusos M3 x8 / Parafusos M3x 6 / Defletor Turbofan

Cartão de Nivelamento

Cabo de Energia Cabo USB Fixadores

2 Rolo de Filamento Tampa Cartão Pós-vendas

Conteúdo da Embalagem
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Extrusor 

Camera

1. Cabo de Extrusor
2. Tubo guia de filamento
3. Haste Guia Y
4. Haste Guia X
5. Prato de construção
6. Plataforma de construção 
7. Suporte
8. Botão de nivelamento

Conheça sua Inventor

9. Haste guia Z
10. Tela sensível ao toque
11. Ventilador FAN
12. Mola de Pressão
13. Turbofan
14. Defletor do Turbofan
15. Bico esquerdo
16. Bico direito

17. Painel lateral
18. Entrada de cartão SD
19. Entrada USB
20. Botão de reinicio 
21. interruptor de alimentação
22. Entrada de energia
23. Camera
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Desempacotando

1. Abra a caixa e remova a bolsa que contem
a tampa, Manual do usuário, cartão de 

serviços pós venda, cartão de nivelamento 
e duas placas de construção.

3. Firmemente segure dos dois lados da sua
inventor e retire da caixa, colocando-a em uma 

superfície estável. Quando retirar você verá 
a caixa de ferramentas e o cabo USB

4. Remova o plástico bolha. (Dica: Guarde-o 
para futuros transportes e armazenamentos)

5. Tire a espuma fora da sua Inventor 6. Abra a caixa dentro da impressora. Deverá 
conter um extrusor duplo, dois painéis laterais 

e um kit de acessórios de extrusão. Remova 
o extrusor duplo e coloque em uma superfície 

limpa. Nota: O cabo extrusor é pequeno, 
por favor não deixe o extrusor suspenso pelo cabo

2. Pegue o cabo de energia e retire as
duas espumas do topo.
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7. Remova a espuma atrás do painel com logo

9. Coloque o extrusor duplo no assento
de extrusor como mostrado

11. Remova os dois rolos de filamento e 
os pedaços de espuma da impressora.

Nota: Pegue os dos fixadores da espuma

12. Abaixe o prato completamente. 
Parabens! Você desempacotou a impressora. 
(Dica: Guarde as embalagens para transporte 

e armazenamento futuros)

10. Eleve o prato de construção até seu 
limite Nota: não deixe o prato de

construção tocar o extrusor

8. Remova o plástico bolha do extrusor e 
deslize a Haste - X para o meio da impressora
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Montagem do Hardware

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

Montagem de Extrusora

Buraco de Parafuso Buraco de Parafuso

Buraco de Parafuso

Buraco de Parafuso

Parafusos M3X8Haste de Guia do Eixo X
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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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Plataforma de Nivelamento Para Produção

Como Usar os Puxadores de Nivelamento

Como Alterar o Idioma

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

First Print

1. Insira o Cartão SD no Slot de cartão SD ao lado direito da impressora.
2. Selecione [TAP]-[SD CARD], vire a próxima página, selecione [TEST FILES] selecione 
um arquivo modelo da lista de arquivos, então selecione [PRINT]. Uma vez aquecida, a 

impressora irá iniciar a impressão automaticamente.

NOTA
Assim que arquivo modelo do cartão SD for definido, pode ser impresso diretamente

O “L” depois do nome do arquivo representa o uso do extrusor esquerdo para impressão, 
“R” representa o extrusor direito para impressão.

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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Como Nivelar o Prato de Construção

    1. Aperte os três puxadores embaixo da plataforma de construção
até que você não consiga mais apertar

    2. Selecione [Ferramentas] > [Leveling] para iniciar o nivelamento
    3. O prato de construção e o bico começa a se mover, uma vez suspenso, você 

precisa ajustar o botão correspondente sob o bico direito.
    4. O cartão de nivelamento deve deslizar entre o bico e o prato de construção com

certa fricção/resistência. Se o cartão de nivelamento deslizar facilmente. O bico e o prato
de construção estão bem distantes. Gire o botão no sentido horário para diminuir a distância
entre eles. Se o cartão não puder deslizar através, rotacione o botão no sentido anti-horário.
    5. Depois de nivelar o primeiro ponto, selecione [OK] para continuar para o próximo passo.

    6. Depois de ajustar os três botões e fazer uma checagem quando o bico está no centro
do prato, você finalizará o nivelamento do prato de construção

Pegue uma distância apropriada 
entre o bico direito e o prato 

como padrão



Colocar Filamento e Carregar Filamento

Certifique-se de que o Filamento foi Corretamente Colocado

1. Remova o Filamento PLA do pacote
2. Coloque o filamento nos dois slots localizados nos dois lados da impressora
3. Como mostrado abaixo, insira os dois fixadores no centro do buraco do filamento.
Rotacione 90 graus para travar. Para remover os fixadores, rotacione pelo lado inverso.

Fixe o filamento pela esquerda do fixador

Direção Correta

Fio de Guia Fio de Guia

Direção Errada

Fixe o filamento pela direita do fixador



1. Depois que o filamento está colocado, 
enfie o filamento no tubo de guia.
2. Insira o filamento na extrusora esquerda
 de maneira perpendicular ao ângulo enquanto 
pressiona para baixo a mola. Assegure-se que 
no fim o filamento tenha uma superfície plana 
antes do carregamento

1. Selecione [Tools](Ferramentas), então pressione[Filament](Filamento)
2. Selecione [Load Left] (Carregar esquerda)
3. Espere a extrusora avançar a temperatura de funcionamento. Um alerta irá informar isso.
4. Prenda o filamento com a seção transversal plana e carregue inserindo  o filamento na extrusora 
no ângulo vertical, enquanto isso pressione a mola para baixo
5. O filamento irá fluir para fora do bico. Continue carregando até que o filamento é extrudido em 
linha reta.



flashforge@oderco.com.br
Atendimento pós-venda
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