
Guia rápido de instalação 





Bem-vindo ao Guia rápido de 

instalação Due Flow!

Em poucos passos, sua Due 

estará pronta para o trabalho 

no seu dispositivo.
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1. Guia rápido de instalação 
+ Instruções de Segurança
+ Guia de Manutenção

2. Due Flow

3. Lâminas de base

4. Mangueira exaustora

5. Trava C da mangueira

6. Funil de segurança

7. Cabo de alimentação (220v 10A)

8. Cabo de rede (Ethernet RJ45)

9. Gabarito de foco

10. Tampa do reservatório de água

11. Proteção de fundo



Tampa

Ventilação

Tubo laser

Frestas de encaixe
das lâminas de base

Entrada do
reservatório de água

Conexão Ethernet

Conheça a Due FlowConheça a Due Flow
33

Perspectiva Frontal
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Perspectiva Traseira

Tampa

Saída de ar
(engate da mangueira exaustora)Botão Liga/Desliga

Conexão para
cabo de força

Ventilação

Conexão Ethernet

Conheça a Due FlowConheça a Due Flow
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A outra ponta da mangueira 
exaustora deve ser 
direcionada a uma saída de ar 
próxima à máquina.

É importante que a tomada 
tenha aterramento adequado. 

Posicione a Due Flow sobre uma superfície firme e 
plana. Recomendamos em local próximo a uma 
janela ou saída de ar.

Conecte a mangueira 
exaustora (fig.4 – p.2) à parte 
traseira da máquina e fixe-a 
com a trava C (fig.5 – p.2).

Conecte o cabo de 
alimentação entre a saída 
traseira da máquina e 
uma tomada 220v.

Montando a Due Flow
P R I M E I R O  P A S S O
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P R I M E I R O P A S S O

Montando a Due Flow
6

O funil de segurança é item
obrigatório quando do
abastecimento de água.
As máquinas Due possuem
componentes eletrônicos que
podem ser danificados com
líquidos. Portanto, não nos
responsabilizamos em casos
de má execução dos
procedimentos de segurança.

Abra completamente a tampa da Due Flow
e insira a proteção de fundo (fig.11 - p.2)
na parte interna.

Retire a tampa (fig.10 - p.2) do reservatório de água.

Cuidadosamente, e, com o auxílio do
funil de segurança (fig.6 - p.2),
coloque 1,9L de água filtrada.
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Ligue a Due Flow (botão traseiro),
aguarde 30 segundos, e verifique
se não há bolhas de ar nas
extremidades do Tubo Laser
Due Flow.

Desligue novamente a Due Flow, adicione mais 200mL de água
(totalizando 2,1L), e ligue-a novamente.

Posicione as lâminas de base
entre as frestas (ver página 3) da
parte interna inferior da
máquina (13 peças ao todo). 

Feche a tampa.

Bolhas de ar são extremamente
prejudiciais à máquina. Caso
identifique bolhas de ar nas 
extremidades do Tubo Laser
Due Flow (ver página 3),
desligue a Due Flow e ligue-a
novamente em 10 segundos.
Se, mesmo assim, houver
bolhas nas extremidades ou se
você estiver com dúvida quanto 
ao manuseio, entre em contato
com o suporte Due (verifique os
canais de atendimento no final
deste Guia).

MANTENHA A BASE LIMPA
Por quesões de higiene e
estética, recomendamos a
utilização de uma chapa de
sacrifício repousada no fundo
da parte interna da máquina.
Você pode adquirir na loja
Due: loja.duelaser.com
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VOCÊ COMANDA!
Você pode usar qualquer outro 
aplicativo vetorial ou de bitmaps 
(illustrator, photoshop, autocad, 
paint, gimp, corel, power point 
etc.) para criar seus projetos. 
O Inkscape é capaz de 
abrir/importar as mais diversas 
extensões e executá-las com o 
plugin Due it.

Instalando os softwares

Suporte Due

Onde encontrar e como fazer:
Você encontra os softwares no link 
duelaser.com/suporte (QR code ao lado), 
onde também estão disponíveis os 
tutoriais de instalação.

Para que servem:
Inkscape é o aplicativo de desenho vetorial onde 
se executa o plugin Due it.

Due it é o plugin responsável por gerar os arquivos 
“.gcode”, que comanda as ações da Due.

Due Scanner é o aplicativo que auxilia a conexão 
entre computador e Due Flow. 

TUDO GRÁTIS!
Todos os softwares indicados são de 
instalações e usos gratuitos. Além disso, 
compatíveis com seu sistema Windows. 

Os softwares indicados têm 
processos de instalação 
intuitivos. Basta seguir as 
instruções que surgem na tela.

Você vai precisar instalar dois 
softwares. Recomendamos que 
siga a ordem a seguir:

1. Inkscape e Due it (plugin)

Instalando na plataforma WINDOWS.

S E G U N D O  P A S S OS E G U N D O  P A S S O

2. Due Scanner
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TUDO GRÁTIS!
Todos os softwares indicados são de 
instalações e usos gratuitos. Além disso, 
compatíveis com seu sistema iOS. 

Suporte Due

VOCÊ COMANDA!
Você pode usar qualquer outro 
aplicativo vetorial ou de bitmaps 
(illustrator, photoshop, autocad, 
paint, gimp, corel, power point 
etc.) para criar seus projetos. 
O Inkscape é capaz de 
abrir/importar as mais diversas 
extensões e executá-las com o 
plugin Due it.

Onde encontrar e como fazer:
Você encontra os softwares no link 
duelaser.com/suporte (QR code ao lado), 
onde também estão disponíveis os 
tutoriais de instalação.

Para que servem:
XQuartz é o dispositivo virtual que permite a 
utilização do Inkscape.

Inkscape é o aplicativo de desenho vetorial onde 
se executa o plugin Due it.

Due it é o plugin responsável por gerar os arquivos 
“.gcode”, que comanda as ações da Due.

Você vai precisar instalar 
softwares. Recomendamos que 
siga a ordem a seguir:

1. XQuartz
2. Inkscape
3. Due it (plugin)

Instalando os softwares
S E G U N D O  P A S S O

três

Os softwares indicados têm 
processos de instalação 
intuitivos. Basta seguir as 
instruções que surgem na tela.

Instalando na plataforma iOS
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Suporte Due

Instalando na plataforma Linux.

Instalando os softwares
S E G U N D O  P A S S O

Você vai precisar instalar dois 
softwares. Recomendamos que 
siga a ordem a seguir:

1. Inkscape e Due it (plugin)
2. Due Scanner

Os softwares indicados têm 
processos de instalação 
intuitivos. Basta seguir as 
instruções que surgem na tela.

Para que servem:
Inkscape1 é o aplicativo de desenho vetorial onde 
se executa o plugin Due it.

Due it é o plugin responsável por gerar os arquivos 
“.gcode”, que comanda as ações da Due.

Onde encontrar e como fazer:
Você encontra os softwares no link 
duelaser.com/suporte (QR code ao lado), 
onde também estão disponíveis os 
tutoriais de instalação.

VOCÊ COMANDA!
Você pode usar qualquer outro 
aplicativo vetorial ou de bitmaps 
(illustrator, photoshop, autocad, 
paint, gimp, corel, power point 
etc.) para criar seus projetos. 
O Inkscape é capaz de 
abrir/importar as mais diversas 
extensões e executá-las com o 
plugin Due it.

TUDO GRÁTIS!
Todos os softwares indicados são de 
instalações e usos gratuitos. Além disso, 
compatíveis com seu sistema Linux. 
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Conectando via Wifi.

T E R C E I R O P A S S O

Em seu computador, acesse o menu que
exibe as redes disponíveis.

Ao localizar a rede Due Flow, 
clique sobre ela e digite a 
senha “due laser”. 

Acesse seu navegador de internet
(Chrome, Firefox, Safari, etc.). 

Na barra de endereço de seu
navegador, digite dueflow.local/ ou
10.3.3.1 e tecle enter.

Pronto! A interface Due it será 
exibida em seu navegador.

Clique no ícone engrenagem        , localizado
na parte superior à direita da interface Due it.

Na aba configurações wifi, localize sua rede
de preferência e clique em conectar. 

Digite e confirme a senha da sua rede wifi.

Neste moment
do ar.

o, a interface Due it irá ficar fora 

Aguarde 20 segundos, atualize o navegador, e 
a Due it estará online e pronta para o trabalho.

Caso queira utilizar outros dispositivos com a sua Due Flow,
repita os procedimentos para cada um que desejar.

,

VAMOS APRIMORAR O SISTEMA!
Uma vez conectados seu computador e 
sua Due Flow, vamos habilitar sua Due
para usar na rede de wifi preferencialmente.
É simples:

Estabelecendo conexão 

Certifique-se de que a Due Flow esteja
ligada. Ao ser ligada (ver página 7), a
Due Flow cria uma rede wifi chamada
Due Flow.
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Conectando via cabo Ethernet.

Estabelecendo conexão
T E R C E I R O  P A S S O

Conecte o cabo ethernet (fornecido -
fig. 8 - p.2) entre a entrada de seu
computador e a saída de rede (ver
páginas 3 ou 4) de sua Due Flow.

Acesse seu navegador de internet
(Chrome, Firefox, Safari, etc.), digite
10.2.2.1 na barra de endereço e
tecle enter. 

Pronto! A interface Due it será
visualizada no seu navegador.

Caso queira utilizar outros dispositivos com a sua Due Flow,
repita os procedimentos para cada um que desejar.



Este é um guia 
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Let’s Due it!

Este é um guia resumido. Para mais informações, acesse o manual
completo em duelaser.com/suporte.

Para dúvidas e suporte, entre em contato por meio dos canais:
suporte@duelaser.com | 48 4042 0314 (Whatsapp).

Let’s Due it!

Suporte Due
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