
 Zorg ervoor dat u de handleiding en veiligheidsinstructies heeft gelezen 

en begrepen voordat u de Form 3 gebruikt. Anders loopt u het gevaar op 

ernstig of zelfs dodelijk letsel. Bewaar dit document.

 WAARSCHUWING
Vóór gebruik moet u zelf controleren of additieve 

productie, stereolithografie, de Form 3 en 

specifieke ontwerpen en gebruikte materialen 

geschikt zijn voor de betreffende toepassing en 

het beoogde doel. In geen geval is Formlabs 

aansprakelijk voor verlies, overlijden of lichamelijk 

letsel van uzelf of dat u bij anderen veroorzaakt 

in verband met uw gebruik van producten van 

Formlabs. Voor zover wettelijke toegestaan WIJST 

FORMLABS UITDRUKKELIJK ALLE GEÏMPLICEERDE 

OF EXPLICIETE GARANTIES AF TEN AANZIEN 

VAN DE GESCHIKTHEID voor een bepaald 

gebruik indien Formlabs de specifieke aard en 

omstandigheden van dit gebruik niet heeft

voorzien en niet heeft kunnen voorzien.

 WAARSCHUWING
Formlabs is geen fabrikant van medische 

apparatuur. Formlabs levert instrumenten en 

materialen die voor een groot aantal toepassingen 

kunnen worden gebruikt, maar garandeert niet 

dat specifieke apparaten die zijn gemaakt met 

producten van Formlabs veilig zijn of goed 

functioneren. Bepaalde producten van Formlabs, 

zoals de producten die in de sector algemeen 

bekendstaan als "biocompatibele" harsen, zijn 

zodanig vervaardigd dat ze voldoen aan de 

toepasselijke normen in de sector. De specifieke 

normen en de meest relevante technische 

specificaties worden over het algemeen vermeld 

op het technische informatieblad en zijn getest 

overeenkomstig relevante testprotocollen voor 

deze normen en specificaties. Biocompatibele 

harsen zijn specialistische producten. Ze zijn 

bedoeld voor gebruik door medische professionals 

en moeten worden gebruikt overeenkomstig de 

gebruiksaanwijzing.

 WAARSCHUWING
Breng geen veranderingen aan. De Form 3 moet 

worden gebruikt zoals hij wordt geleverd. Indien u 

zonder expliciete toestemming en instructies van 

Formlabs veranderingen aanbrengt bij de printer, 

vervalt uw garantie en is het mogelijk dat u het 

apparaat kapotmaakt en lichamelijk letsel oploopt.

Veiligheidswaarschuwingen

 WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat u de handleiding en 

veiligheidsinstructies heeft gelezen en begrepen 

voordat u de Form 3 gebruikt. Anders loopt u het 

gevaar op ernstig of zelfs dodelijk letsel.

 WAARSCHUWING
Klasse 1 laserproduct. Verwijder de behuizing van 

de printer alleen met toestemming van Formlabs of 

een gecertificeerde dealer. Schakel de stroom uit 

voordat u de behuizing verwijdert.

 WAARSCHUWING
Slik nooit hars in vaste of vloeibare vorm in. 

Als u toch hars heeft ingeslikt, bel dan onmiddellijk 

een antigifcentrum of een medische professional.

 WAARSCHUWING
Raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad als 

primaire informatiebron wanneer u wilt weten hoe u 

veilig om kunt gaan met de materialen van Formlabs.

 WAARSCHUWING
Hars kan huidirritatie of een allergische huidreactie 

veroorzaken. Draag handschoenen wanneer u 

werkt met vloeibare hars of met hars gecoate 

oppervlakken. Was de huid met voldoende  

zeep en water.

Veiligheidswaarschuwingen

 OPGELET
De Form 3 wordt geleverd met scherpe 

instrumenten waarmee u zich kunt snijden. Wanneer 

u deze instrumenten gebruikt op een oppervlak 

dat is gecoat met vloeibare hars, kunt u plotseling 

uitschieten. Richt scherpe instrumenten altijd van 

uzelf af en haal uw vingers weg, met name wanneer 

u ondersteuningsmateriaal wegsnijdt of een geprint 

onderdeel van het bouwplatform afhaalt.

 OPGELET
Het gebruik van bedieningselementen, het 

doorvoeren van aanpassingen of het uitvoeren van 

procedures die hier niet worden vermeld kan leiden 

tot blootstelling aan gevaarlijke laserstralen.
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Veiligheidswaarschuwingen 

(vervolg)

 OPGELET
Sommige manieren om ondersteuningsmateriaal 

te verwijderen kunnen ertoe leiden dat kleine 

stukjes van dat materiaal afbreken. Pas op voor 

rondvliegend materiaal en draag oogbeschermers 

en handschoenen om uw ogen en huid  

te beschermen.

Voorbereiding

 OPGELET
Houd bij de installatie rekening met het gewicht en 

de afmetingen van de printer.

 OPGELET
Gevaar van morsen. Wanneer u het harsreservoir 

meer dan 5 tot 10° kantelt, kan er hars over de 

wanden van het reservoir stromen. Houd het 

harsreservoir vast en recht met twee handen. 

Wanneer u de onderkant van het reservoir wilt 

inspecteren en schoonmaken, maak het reservoir 

dan eerst leeg en/of zorg ervoor dat er geen hars 

uit het reservoir stroomt.

 OPGELET
Gevaar van morsen. Verwijder het rubberventiel 

onder aan de cartridge niet. Dit bijtventiel bepaalt 

hoeveel hars er uit de cartridge stroomt. Wanneer 

u het rubberen bijtventiel verwijdert, stroomt er 

continu hars uit de cartridge en dat kan leiden 

tot ernstige beschadiging van de machine.  Deze 

schade wordt niet gedekt door de garantie. 

Gebruik

 GEVAAR
IPA is brandbaar. Houd containers gesloten en 

buiten bereik van kinderen.

 OPGELET
Bewegende delen. U mag de printerkap pas 

openen wanneer op het touchscreen wordt 

aangegeven dat het printen is voltooid.

 OPGELET
Raadpleeg bij noodsituaties met hars altijd het 

veiligheidsinformatieblad en/of een  

medische professional.

Onderhoudswaarschuwingen

 WAARSCHUWING
Formlabs verstrekt instructies aan deskundige en 

niet-deskundige personen voor het installeren, 

bedienen en onderhouden van de Form 3.  

De Form 3 mag alleen worden onderhouden  

door een gekwalificeerd en getraind persoon.

 WAARSCHUWING
Open de Form 3 en/of onderzoek de interne 

onderdelen alleen onder leiding van Formlabs 

of een geautoriseerde dealer. Neem contact op 

met Formlabs of een geautoriseerde dealer voor 

aanvullende instructies.

 WAARSCHUWING
Ongeautoriseerde demontage- of 

reparatieprocedures kunnen leiden tot 

beschadiging van de printer en het vervallen van 

de garantie.

 WAARSCHUWING
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen 

wanneer u onderhoudswerkzaamheden  

uitvoert. Gebruik instrumenten alleen op de 

beschreven manier.

 WAARSCHUWING
Koppel de stroomkabel los voordat u 

onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten.  

Door draaiende delen en draadspindels kan het 

gevaar bestaan dat u bekneld of verstrikt raakt.

 WAARSCHUWING
Alle stappen voor het openen van de Form 3  

en/of het onderzoeken van de interne onderdelen 

moeten worden uitgevoerd door deskundige 

personen en onder leiding van Formlabs of een 

gecertificeerde dealer.

Onderhoudswaarschuwingen

 OPGELET
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de 

plaatselijke autoriteiten voor instructies ten aanzien 

van het afvoeren van IPA.
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