
 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งาน 
Flashforge Adventurer III 

 

 

  



1 
 

สารบาญ 

อ่านสักนิดก่อนการใช้งาน 2 

บทนํา 3 

โปรดทราบ 4 

ส่วนท่ี 1: ตัวเคร่ืองพิมพ์ Adventurer III 7 

 ส่วนประกอบ / รายละเอียดจําเพาะ 8 

ส่วนท่ี 2: การใช้งานเคร่ืองพิมพ์ Adventurer III 9 

การแกะกล่อง / อุปกรณ์ในชุด / เริ่มพิมพ์ครั้งแรก 

การโหลดเส้น / การเช่ือมต่อ Network / การพิมพโ์มเดล / 

การแกะโมเดล / การเปลี่ยนเส้น / คําสั่งต่าง ๆ ในหน้าจอ 

ส่วนท่ี 3: คําถามท่ีพบบ่อย 31 

  



2 
 

อ่านสักนิดก่อนการใช้งาน 
การกําหนดค่าเบ้ืองต้นของการพิมพ์ 
PLA อุณหภูมิหัวฉีด 190-220°C อุณหภูมิฐานพิมพ์ 0-50°C (หรือไม่ต้องเปิดความร้อนท่ีฐานก็ได้) 
Extruding Speed (ความเร็วขณะฉีด) 40-80 mm/s, Traveling Speed (ความเร็วเม่ือไม่ได้ฉีด) 80-100 
mm/s 
ABS อุณหภูมิหัวฉีด 220-240°C อุณหภูมิฐานพิมพ์ 90-110°C,  
Extruding Speed (ความเร็วขณะฉีด) 30-60 mm/s, Traveling Speed (ความเร็วเม่ือไม่ได้ฉีด) 60-80 
mm/s 
คําศัพท์ท่ีควรรู้  
Extruder – หัวฉีด     
Heated Bed /Build Plate – ฐานพิมพ์      
Filament – คือเส้นพลาสติกท่ีเป็นวัสดุในการพิมพ์ 
Raft – การสร้างแพท่ีฐาน ช่วยทําให้การยึดเกาะชิ้นงานกับฐานได้ดีข้ึน    
Overhang – จุดท่ีชิ้นงานลอยตัว ไม่มีส่วนรองรับ เช่นพิมพ์รูปคนกางแขน Overhang คือส่วนใต้แขนถึง
ปลายน้ิว 
Support – เป็นส่วนท่ีโปรแกรมสร้างข้ึนเพ่ือรองรับ ส่วนท่ีเป็น Overhang   
Blue Tape – เทปของ 3M นิยมใช้กับเครื่อง 3D Printer ข้อดีคือ ทําให้ชิ้นงานยึดกับฐานได้ดีข้ึน อีกข้อคือ

ช่วยรักษาฐานพิมพ์ป้องกันไม่ให้หัวฉีดสัมผัสฐานพิมพ์โดยตรง และลอกออกง่ายไม่เหนียวเลอะเทอะ 
การบํารุงรักษาเบ้ืองต้น 
- ควรมีการปรับฐานพิมพ์เป็นระยะ (อาจจะปรับ เม่ือพิมพ์ 2-3 ครั้ง และปรับทีหน่ึง) 

- ควรเปลี่ยน Blue Tape บ้าง (เปลี่ยนทุกการพิมพ์ 5-10 ครั้ง) 

- อาจจะมีการหยอดนํ้ามัน บ้างเม่ือใช้งานไปซักระยะ (ทุกๆ 3-6 เดือน) 

- หัวฉีดมีอายุการใช้งาน (6-12 เดือน) 
เทคนิคง่าย ๆ ท่ีน่าสนใจ 
- ควรสังเกตงานพิมพ์ 5-10 ชั้นแรกซ่ึงมีความสําคัญท่ีสุด หากออกมาได้ดีก็ม่ันใจได้ว่างานจะสําเร็จ
แน่นอน  

- การพิมพ์ผ่าน USB stick จะได้ผลท่ีแน่นอนท่ีสุด 

- หากพบปัญหาเส้นติด หรือ หัวตันโปรดดูวิธีแก้ปัญหาเบ้ืองต้นใน ส่วนท่ี 3: คําถามท่ีพบบ่อย 
หมายเหตุ  
คุณสามารถดูวีดีโอการใช้งาน FlashPrint ท่ีเวบ http://www.print3dd.com/support/ 
คุณสามารถดูวีดีโอการใช้งานตัวเครื่องท่ีเวบ http://www.print3dd.com/support/ff-adventurer3-
support/   
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บทนํา 

เครื่องพิมพ์ทุกเครื่องจะได้รับการตรวจสอบ และทดสอบให้แน่ใจในคุณภาพก่อนออก

จากโรงงาน หากมีเศษพลาสติกติดท่ีหัวพิมพ์ หรือร่องรอยการพิมพ์บนแท่นพิมพ์ ถือเป็น

สิ่งปรกติ ไม่มีผลใด ๆ กับคุณภาพการพมิพ์ของเครื่องพิมพ์ของท่าน 

คู่มือน้ีจัดทําข้ึนเพือ่ให้คณุได้ใช้งานเครือ่งพมิพ์ Adventurer 3 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ถึงแม้ว่าคณุจะคุ้นเคยกับเครื่องพิมพ์ของ Flashforge มาแล้วเราก็ยังยืนยันให้คุณอา่น

คู่มือน้ีอยา่งละเอยีด เน่ืองจากมีข้อมูลสาํคญัท่ีจะช่วยให้คุณพิมพ์งานได้คุณภาพสูงสุด 

และใช้งานเครื่องได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ 

Quick Start Guide: 

คุณจะได้รับคู่มอืการใช้งานฉบับย่อมาพรอ้มกับเครื่องพิมพ์ ซ่ึงจะช่วยให้คุณเริม่พิมพ์งาน

ได้อย่างรวดเร็ว 

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Flashforge  

www.flashforge.com เป็นเว็บท่ีบรรจุเอาข้อมูลปัจจุบันท่ีสุดของเครือ่งพิมพ์ ซอฟแวร์ 

เฟิร์มแวร์ และอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
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โปรดทราบ 

คําเตือนเร่ืองความปลอดภัย: โปรดอ่าน และทําตามประกาศและคําเตือน

เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านล่างน้ี 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

� สถานท่ีทํางานควรเป็นระเบียบเรียบร้อย 

� อย่าวางวัตถุไวไฟใกล้เคร่ืองพิมพ์ขณะกําลังพิมพ์ 

� ควรเก็บเคร่ืองพิมพ์ Adventurer 3 ให้ห่างจากเด็ก และผู้ท่ียังไม่ได้รับการอบรม 
ความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟ้า 

� สายไฟฟ้าท่ีต่อกับเคร่ืองพิมพ์ Adventurer 3 ต้องมีสายดินเสมอ ห้ามดัดแปลงสายไฟ 

� ห้ามใช้งานเคร่ืองพิมพ์ Adventurer 3 ในสถานท่ีเปียกช้ืน และไม่วางเคร่ืองไว้กลางแดด 

� ควรใช้อะไหล่จาก Flashforge เท่าน้ัน 

� หลีกเล่ียงการใช้งานเคร่ืองพิมพ์ระหว่างมีฝนฟ้าคะนอง 

� หากไม่ได้ใช้เคร่ืองพิมพ์เป็นเวลานาน โปรดถอดปล๊ักไฟเสมอ 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

� ห้ามสัมผัสหัวพิมพ์ และแท่นพิมพ์ระหว่างท่ีพพิมพ์อยู่ 

� ห้ามสัมผัสหัวพิมพ์เม่ือพิมพ์เสร็จใหม่ ๆ เน่ืองจากหัวพิมพ์ยังร้อนอยู่ 

� ควรแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสม ไม่สวมเคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองประดับท่ีรุ่มร่าม ระวังผม
ท่ียาว ชายเส้ือผ้า หรือถุงมือให้ห่างจากส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 

� ห้ามใช้งานเคร่ืองพิมพ์ในขณะท่ีคุณรู้สึกอ่อนล้า หรือเกิดผลข้างเคียงของยาท่ีรับประทาน 
หรือ มึนเมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ 

คําเตือน 

� ไม่ท้ิงเคร่ืองให้ทํางานอยู่โดยไม่ดูแลเป็นเวลานาน 

� ไม่ทําการดัดแปลงตัวเคร่ืองพิมพ์ 

� ปรับหัวพิมพ์ให้ห่างจากแท่นพิมพ์อย่างน้อย 50 ม.ม. ก่อนทําการโหลดเส้นพลาสติก 

� ใช้เคร่ืองพิมพ์ในสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

� ไม่ใช้เคร่ืองพิมพ์ในการพิมพ์ส่ิงผิดกฎหมาย 



5 
 

� ไม่ใช้เคร่ืองพิมพ์ในการพิมพ์ภาชนะใส่อาหาร 

� ไม่ใช้เคร่ืองพิมพ์ในการพิมพ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

� ไม่นําโมเดลท่ีพิมพ์เสร็จแล้วเข้าปาก 

� ไม่ใช้แรงมาก ๆ ในการนําโมเดลออกจากแท่นพิมพ์ 
ข้อกําหนดด้านสภาพแวดล้อม 

� อุณหภูมิห้อง 15-30°C, ความช้ืน 20%-70% 
ข้อกําหนดด้านสถานที่ 

� วางเคร่ืองพิมพ์ในสถานท่ีแห้ง มีอากาศถายเทได้ดี มีพ้ืนท่ีว่างโดยรอบอย่างน้อย 20 ซ.ม.

อุณหภูมิขณะเก็บเคร่ืองท่ี 0-40°C 
ข้อกําหนดเกี่ยวกับเส้นพลาสติก 

� ควรใช้เส้นพลาสติกขอก Flashforge หรือเส้นพลาสติกท่ี Flashforge ยอมรับเท่าน้ัน 
มิฉะน้ันอาจทําให้หัวพิมพ์ตัน และเสียหาย ซึ่งไม่อยู่ในการรับประกัน 

การเก็บรักษาเส้นพลาสติก 

� เส้นพลาสติกทุกชนิดจะเส่ือมสภาพไปตามระยะเวลา ควรเก็บไว้ในถุงของมันจนกว่าจะใช้
งาน เส้นพลาสติกควรเก็บไว้ในท่ีแห้ง เย็น และมืด 

ข้อกําหนดทางกฎหมาย 

� ห้ามแก้ไข ดัดแปลงใด ๆ ซึ่งข้อความในเอกสารน้ีนอกจากจะได้รับอนุญาตจาก 
บริษัทผู้ผลิต Flashforge  

คําสงวนสิทธิ ์
ข้อมูลในเอกสารน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
บริษัท นีโอเทค จํากัด ไม่ขอรับประกันใดๆ เก่ียวกับข้อมูลในเอกสารฉบับน้ีไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัด
แจ้งหรือโดยนัยในทุกกรณี ซึ่งนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในท่ีน้ี และมิได้จํากัดอยู่ท่ีการรับประกันด้าน
การตลาด โอกาสด้านการค้า ความเหมาะสมในการนําไปใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการ
ไม่ละเมิดสิทธ์ิใดๆ บริษัท นีโอเทค จํากัด จะไม่ขอรับผิดเก่ียวกับความเสียหายอันเป็นเหตุบังเอิญ
หรือเป็นผลสืบเน่ืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผล
มาจากการใช้ข้อมูลในเอกสารน้ี 
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ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการส่ือสารกลาง FCC  
อุปกรณ์น้ีได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อกําหนดในส่วนท่ี 15 ของกฎข้อบังคับ FCC 
การใช้งานเคร่ืองพิมพ์น้ีจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขสองประการดังน้ี 

1. อุปกรณ์น้ีไม่ทําให้เกิดสัญญาณรบกวนท่ีเป็นอันตราย และ 
2. อุปกรณ์น้ีจะต้องรับสัญญาณรบกวนใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้โดยรวมถึงสัญญาณรบกวนท่ี

อาจทําให้เกิดการทํางานท่ีไม่พึงประสงค์ 
การดัดแปลงแก้ไข 
FCC กําหนดให้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าการเปล่ียนแปลงแก้ไขใดๆ ต่ออุปกรณ์น้ีโดยไม่ได้รับการอนุมัติ
อย่างชัดเจนจากตัวแทนท่ีแต่งตั้งอาจทําให้ผู้ใช้เสียสิทธิในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว 
อุปกรณ์น้ีได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องตามข้อจํากัดสําหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตาม
ข้อกําหนดส่วนท่ี 15 ของกฎระเบียบ FCC ข้อจํากัดเหล่าน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการติดตั้งอุปกรณ์ภายในเขตท่ีพักอาศัย อุปกรณ์น้ีก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่คล่ืน
ความถี่ หากไม่มีการติดตั้ง และใช้งานอย่างเหมาะสมตามคําแนะนําอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อ
สัญญาณวิทยุได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการติดตั้งในรูปแบบเฉพาะใด ๆ จะไม่
ก่อให้เกิดคล่ืนรบกวนดังกล่าว 
หากอุปกรณ์น้ีไม่ทําให้เกิดสัญญาณรบกวนท่ีเป็นอันตรายในการรับสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์ซึ่ง
สังเกตได้เม่ือลองปิด และเปิดอุปกรณ์ แนะนําให้ผู้ใช้แก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนตามแนวทาง
ต่อไปน้ี 
ปรับตําแหน่งหรือย้ายตําแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ 
เพ่ิมระยะระหว่างอุปกรณ์ และเคร่ืองรับสัญญาณ 
เสียบปล๊ักอุปกรณ์กับเต้ารับไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้สายร่วมกับเคร่ืองรับสัญญาณ 
ขอคําแนะนําจากช่างวิทยุ หรือโทรทัศน์ท่ีมีประสบการณ์ 
ลิขสิทธิ ์
ห้ามทําซ้ํา เผยแพร่ คัดลอก จัดเก็บในระบบค้นคืนข้อมูล หรือแปลส่วนใดๆ ของส่ิงพิมพ์ฉบับน้ีเป็น
ภาษาต่างๆ หรือภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือด้วยวิธีการใดก็ตาม ท้ังทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองกล แม่เหล็ก แสง เคมี ด้วยตนเอง หรืออ่ืนๆ โดยมิได้รับการยินยอมล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท นีโอเทค จํากัด 
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ส่วนท่ี 1: ตัวเครื่องพิมพ์ Adventurer III 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.1 ส่วนประกอบ 

1. ท่อนําเส้นพลาสติก   2.ข้อต่อท่อนําเส้นพลาสติก 
3. ฐานชุดหัวพิมพ์   4. พัดลมระบายความร้อน 
5. หัวพิมพ์   6. สายควบคุม   7. ตัวยึดหัวพิมพ์ 
8. ไฟ LED   9. กรวยพัดลม   10. ประตู   11. รางแกน Y  
12. ฐานรองแท่นพิมพ์   13. แท่นพิมพ์   14. จอสัมผัส   15. ช่อง USB Stick    
16. ปุ่มเปิด-ปิด   17. ช่องสายไฟ   18. ช่องรับม้วนพลาสติก   19. ฝาปิด    
20. ตัวล็อกฝาครอบ   21. มอเตอร์   22. ช่องใส่เส้นพลาสติก   23. ชุดขับเส้นพลาสติก 
24. ฝาใสด้านบน   25. ช่องระบายอากาศ   26. ช่อง Ethernet   
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1.2 รายละเอียดจําเพาะ 

ช่ือสินค้า  Adventurer 3  

จํานวนหัวพิมพ์  1, ถอดเปล่ียนได้  

ระบบการพิมพ์  Fused Filament Fabrication (FFF) 

ขนาดหน้าจอ  2.8" จอสีแบบสัมผัสชนิด IPS  

ขนาดที่พิมพ์ได้  150x150x150 ม.ม.  

ความละเอียด  0.05-0.4 ม.ม. 

ความคลาดเคล่ือน  ±0.2 ม.ม.  

ความแม่นยํา แกน Z 0.0025 ม.ม.; แกน XY 0.011 ม.ม. 

ขนาดเส้นพลาสติก  1.75 ม.ม. (+0.07 ม.ม.)  

ขนาดหัวพิมพ์  0.4 ม.ม.  

ขนาดหัวพิมพ์  10-100 ม.ม./วินาท ี

ซอฟแวร์  FlashPrint  

ประเภทของไฟล์ที่รองรับ Input: 3mf/stl/obj/fpp/bmp/png/jpg/jpeg  

Output: gx/g File  

ขนาดหน่วยความจํา 8G 

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Win XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux 

กระแสไฟฟ้า  Input:100V-240VAC, 47-63Hz Power:150W  

การเช่ือมต่อ  USB stick, WiFi, Ethernet 

ขนาดเคร่ือง  400x380x405 ม.ม. 

นํ้าหนักสุทธ ิ 9 กก. 
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ส่วนท่ี 2: การใช้งาน 

2.1 เปิดกล่อง 
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2.2 อุปกรณ์ท่ีมีมาให้ 
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2.3 เริ่มพิมพ์ 
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ส่วนท่ี 3: คําถามท่ีพบบ่อย 
Q1: หากหัวพิมพ์ตันจะแก้ไขอย่างไร? 
วิธีท่ี 1 กดปุ่ม Preheat เม่ือความร้อนขึ้นถึง 200 องศา ให้ถอดท่อนําเส้นพบาสติกท่ีอยู่บนชุด

หัวพิมพ์ โดยกดท่ีแหวนสีดําลง แล้วดึงท่อขึ้นมาตรง ๆ ตรวจดูว่าปลายเส้นพลาสติกมีการ
โค้งงอ หรือบวมหรือไม่ หากมีให้ตัดให้เรียบ แล้วประกอบกลับ และกดปุ่ม Load อีกคร้ัง 

วิธีท่ี 2 ใช้เหล็กเส้นสําหรับแก้หัวตันท่ีให้มา แทงลงไปแทนเส้นพลาสติก จนมีเส้นพลาสติกไหล
ออกมาทางหัวพิมพ์ 

วิธีท่ี 3 หากวิธีท่ี 1 และ 2 แก้ไขไม่ได้ ให้เปล่ียนหัวพิมพ์ใหม่ 
Q2: จะเปล่ียนหัวพิมพ์อย่างไร? 

1. บีบปุ่มล็อกหัวพิมพ์ท้ังซ้ายและขวาเพ่ือปลดล็อก แล้วดึงหัวพิมพ์ลง 
2. ดันเส้นพลาสติกท่ีช่องใส่เส้นพลาสติก เพ่ือให้ไหลออกมาทางหัวพิมพ์ให้ยาวพอท่ีจะตัดได ้
3. หมุนม้วนพลาสติกทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือถอยเส้นพลาสติกให้กลับเข้าไปในหัวพิมพ์ 
4. บีบปุ่มล็อกหัวพิมพ์ท้ังซ้ายและขวาเพ่ือปลดล็อก แล้วใส่หัวพิมพ์อันใหม่เข้าไปให้สุด สังเกต

ว่าฐานของชุดหัวพิมพ์กับโคนของหัวพิมพ์อยู่ในระดับเดียวกัน 
5. กดปุ่ม Filament แล้วกดปุ่ม Load รอจนมีเส้นพลาสติกไหลออกมาท่ีหัวพิมพ์จึงเสร็จ

เรียบร้อย 
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Q3: เมื่อเปล่ียนหัวพิมพ์แล้วต้องปรับระดับหัวพิมพ์ใหม่หรือไม่? 
ใช่ ควรปรับระดับหัวพิมพ์อีกคร้ังเพ่ือให้ม่ันใจว่างานพิมพ์จะมีคุณภาพสูงสุด 
Q4: เคร่ืองแสดงอุณหภูมิผิดปรกติหลังจากติดตั้งหวัพิมพ์ใหม่? 
น่ันแสดงว่าเคร่ืองพิมพ์ไม่สามารถเช่ือต่อกับ sensor ได้ โปรดตรวจสอบการติดตั้งหัวพิมพ์อีกคร้ัง 
Q5: จะทําอย่างไรเมื่อส่ังพิมพ์แล้ว เคร่ืองพิมพ์ทํางานปรกติ แต่ไมม่ีเส้นพลาสติกออกมาที่
หัวพิมพ์? 

1. ตรวจสอบท่อนําเส้นพลาสติก ดูให้แน่ใจว่าเส้นพลาสติกเข้าไปในหัวพิมพ์จนสุดแล้ว หากยัง
ไม่เข้า ให้กดปุ่ม Load รอจนมีเส้นพลาสติกไหลออกมาจากหัวพิมพ์แล้วส่ังพิมพ์งานใหม่ 

2. ตรวจดูว่าหัวพิมพ์ตันหรือไม่ หากใช่ ให้ดูคําตอบใน Q1 
Q6: การเปล่ียนเส้นพลาสติกทําอย่างไร? 

1. กดปุ่ม Filament แล้วกดปุ่ม Replace รอหัวพิมพ์ทําความร้อน จากน้ันมอเตอร์จะถอย
เส้นพลาสติกออกมาให้ ดึงเส้นพลาสติกเก่าออก 

2. สอดเส้นพลาสติกม้วนใหม่เข้าไปท่ีช่องทางเข้า แล้วกดปุ่ม OK มอเตอร์จะดึงเส้นพลาสติก
เข้าไปจนไหลออกมาท่ีหัวพิมพ์ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 

Q7: การแกะโมเดลจากแท่นพิมพ์ทําอย่างไร? 
1. ดึงแผ่นรองพิมพ์ออกจากแท่นพิมพ์ 
2. ดัดแผ่นรองพิมพ์ให้งอ โมเดลก็จะหลุดจากแผ่นรองพิมพ์ หากโมเดลมีขนาดเล็กมาก หรือ

ใหญ่มาก ให้ใช้เกรียงช่วยแซะออกมา 
Q8: จะทําอย่างไรหากหัวพิมพ์อยู่ห่างจากแท่นพิมพ์ หรือชิดกับแท่นพิมพ์เกินไป? 

1. กดปุ่ม Setting และปุ่ม Calibration 
2. หัวพิมพ์จะเล่ือนลงมาแตะท่ีแท่นพิมพ์  
3. กดปุ่มลูกศรขึ้น หรือลงเพ่ือเล่ือนหัวพิมพ์ขึ้น หรือลงเพ่ือปรับระยะให้หัวพิมพ์เกือบแตะ

แท่นพิมพ์ (ห่างเท่ากับความหนาของกระดาษ 1 แผ่น) 
4. กดปุ่ม OK เพ่ือบันทึกระยะห่างน้ีไว้  

Q9: ฉันสามารถใช้เส้นพลาสติกย่ีห้ออ่ืนนอกจาก Flashforge ได้หรือไม่? 
เคร่ืองพิมพ์ Adventurer 3 สามารถใช้กับเส้นพลาสติก PLA และ ABS ท่ัวไปได้ แต่เส้นพลาสติก
ย่ีห้อต่าง ๆ จะมีส่วนผสมไม่เหมือนกัน เคร่ืองพิมพ์ Adventurer 3 ได้ทําการทดสอบแล้วกับเส้น
ของ Flashforge ว่าให้ผลงานท่ีมีคุณภาพสูงสุด  
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เส้นพลาสติกย่ีห้ออ่ืนแม้นจะสามารถใช้กับเคร่ือง Adventurer 3 ได้ก็ตาม แต่ Flashforge ไม่
สามารถรับประกันว่าจะพิมพ์ออกมาได้ดี และหากเกิดปัญหาใด ๆ กับเคร่ืองพิมพ์ ก็จะไม่อยู่ในการ
รับประกันของบริษัทฯ  
Q10: เคร่ือง Adventurer 3 สามารถใช้กับไฟฟ้าขนาดใดบ้าง? 
เคร่ือง Adventurer 3 มาพร้อมกับระบบจ่ายไฟขนาด 24V/6.5A ใช้ได้กับไฟฟ้า 110V-240V  
Q11: เคร่ือง Adventurer 3 สามารถปิดตัวเองหลังจากพิมพ์เสร็จได้หรือไม่? 
ไม่ได ้
Q12: เคร่ือง Advenurer 3 สามารถรองรับไฟล์ประเภทไหนบ้าง? 
ไฟล์นําเข้า : 3mf, stl, obj, fpp, bmp, png, jpg, jpeg 
ไฟล์ท่ีบันทึก : gx, g 
Q13: นอกจาก FlashCloud แล้วเคร่ือง Adventurer 3 สามารถใช้ Cloud อ่ืนได้หรือไม่? 
ได ้เคร่ือง Adventurer 3 สามารถเช่ือมต่อกับ Cloud อ่ืน ๆ ได้ 
Q14: เส้นพลาสติกชนิด ABS ปลอดภัยที่จะใช้ในการพิมพ์หรือไม่? 
ABS ปลดปล่อยแกสท่ีเป็นพิษเม่ือมันร้อน ควรตั้งเคร่ืองพิมพ์ไว้ในท่ี ๆ อากาศถ่ายเทสะดวกเม่ือ
คุณต้องการพิมพ์ด้วย ABS หากบริเวณท่ีพิมพ์งานมีเด็ก ๆ อยู่เราแนะนําให้พิมพ์ด้วย PLA  
Q15: หากพิมพ์แล้วมีขอบเผยอข้ึนมาควรแก้ไขอย่างไร? 
วิธีท่ี 1: ให้ความร้อนท่ีแท่นพิมพ์ จะช่วยป้องกัน หรือลดปัญหาน้ีได้ ช่วยเพ่ิมการยึดเกาะให้ดีขึ้น 
วิธีท่ี 2. เปิดคําส่ัง raft ในหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์ 
วิธีท่ี 3. ใช้กาวแท่งทาบาง ๆ บนแท่นพิมพ์ก่อนพิมพ์ หรือใช้แอลกอฮอล์เช็ดแท่นพิมพ์ให้สะอาด 
Q16: จําเป็นหรือไม่ที่จะเปิดใช้ raft ทุกคร้ังที่พิมพ์? 
ไม่จําเป็น การใช้ raft จะค่อนข้างเปลืองพลาสติก และเสียเวลา การเปิดความร้อนท่ีแท่นพิมพ์ก็
ช่วยให้งานพิมพ์ไม่หลุดได้เช่นกัน 

Q17: เมื่อเปล่ียนหัวพิมพ์เสร็จ เคร่ืองพิมพ์แสดงผลว่าความร้อนที่หัวพิมพ์สูงถึง 300°°°°C และ
พัดลมก็ทํางานด้วย จะแก้ปัญหาน้ีอย่างไร? 
แสดงว่าหัวพิมพ์ติตั้งไม่ถูกต้อง เคร่ืองพิมพ์ไม่ได้รับสัญญาณจากตัวอ่านอุณหภูมิ ทําให้แสดงผล
ผิดพลาด ให้ถอดหัวพิมพ์ออก แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่อีกคร้ัง ต้องแน่ใจว่าใส่หัวพิมพ์เข้าถูกต้อง 
และใส่จนสุด 
Q18: ชุดหัวพิมพ์มีเสียงติดขัด ไมม่ีเส้นพลาสติกไหลออกจากหัวพิมพ์ จะแก้ไขอย่างไร 
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เส้นพลาสติกติดขัดอยู่นอกหัวพิมพ์ ไม่เข้าไปยังหัวพิมพ์ หรือหัวพิมพ์อาจจะตัน หรือท่อนําเส้น
พลาสติกอาจติดตั้งไม่ถูกตอ้ง หากติดตั้งถูกแล้วให้ดูการแก้ไขในคําตอบข้อ Q1 
Q19: ความแตกต่างของ Filament Load กับ Filament Replace คืออะไร? 
Load: เป็นการนําเส้นพลาสติกเข้าไปยังหัวพิมพ์อย่างเดียว 
Replace: จะทําการถอยเส้นพลาสติกเดิมออกก่อน แล้วจึงนําเส้นพลาสติกม้วนใหม่เข้าไป 
Q20: เมื่อเร่ิมพิมพ์ โมเดลไม่ติดกับแท่นพิมพ์ และหลุดออกมาเน่ืองจากระยะห่างของหัวพิมพ์
กับแท่นพิมพ์มากเกินไป 
ให้ทําการ Calibrate หัวพิมพ์อีกคร้ัง 
การดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ์ประจําวัน 
ทําความสะอาดคัวเคร่ือง หัวพิมพ์ และแท่นพิมพ์เป็นประจํา ให้ทานํ้ามันท่ีแกนเหล็กทุกอันอย่าง
น้อยเดือนละคร้ัง  


