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Základní údaje o výrobku :
Model:
Výrobce:
Kontakty:

Xb1
Xb printers – Michal Malec, Červená Hospoda 463, 675 22 Stařeč, CZ
telefon +420 568853501, email: , xbprinters@cervenahospoda.cz
www.xbprinters.cz
Zdroj napětí:
AC ~220-240V/50Hz 350W
Krytí:
IP20
Rozsah prac. teplot: 15-35 °C - vnitřní prostředí
Max. vlhkost vzduchu: 80 %
Druh použití:
pro použití v domácnosti
Seriové číslo:
na štítku v pravé boční části

1. ÚVOD
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili právě naši 3D tiskárnu. Tento přístroj Vám dává
jedinečnou příležitost využívat novou avšak velmi rychle se rozvíjející technologii 3D tisku a
zároveň svým nákupem přispět k jejímu dalšímu rozvoji.
3D tiskárna – model Xb1, který jste si zakoupili je výsledkem dlouhého vývoje s cílem
vytvořit relativně jednoduchou, avšak robustní a spolehlivou 3D tiskárnu pro běžné použití pracující
na principu vytlačování roztaveného plastu tryskou – FFF (Fused Filament Fabrication ) postavené
pod open source licenci.
Tento model vyniká nadstandardní velikostí tiskové plochy 200x300x200mm s vyhřívanou
podložkou (nezbytné pro tisk některých materiálů), tuhým rámem, řádně výkonově dimenzovanými
elektrickými komponenty a zakrytovanými kabelovými rozvody. Velkou výhodou je automatická
kalibrace tiskové podložky doplněná ručním laděním výšky první vrstvy, tzv. funkce babystepping.
Zavádění tiskové struny (filamentu) ručně do tiskové hlavy (extruderu) pomocí korunkového
kola a celkově jednoduché ovládání tiskárny a to i bez počítače přes LCD modul s tiskem z SD
karty Vám výrazně zjednoduší její obsluhu. Užitečným doplňkem je integrovaná LED lampička,
kterou si můžete přisvítit tiskovou plochu pro jednodušší kontrolu tisku.
Dbáme i na detaily, jako je uložení cívky s tiskovou strunou (filamentem). Tato se jednoduše
položí na odolný držák na tiskárně. Odpadá tak složitá manipulace s cívkou při její výměně.
Vaše 3D tiskárna nevyžaduje náročnou údržbu a seřizování. Bude se snadno obsluhovat a
v případě poruchy jednoduše opravovat. Náhradní díly na Vaši tiskárnu jsou obvykle dostupné v
běžné obchodní síti nebo u nás. K námi vyrobeným 3D tiskárnám samozřejmě zajišťujeme i servis
jak záruční tak i pozáruční.
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2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY:



















Technologie FFF - Fused Filament Fabrication – open source
Velikost tiskárny: šířka (X) 450mm, délka (Y) 500mm, výška (Z) 550mm bez cívky
filamentu, délka (Y) potřebná pro provoz +150mm na každou stranu (celkem 650mm)
Hmotnost 9kg bez cívky filamentu (tiskové struny), 11kg s obalem
Provozní teplota prostředí 15-35 °C, vlhkost vzduchu max 80%
Reálná velikost tiskového prostoru 200x300x200mm (š,d,v)
Tisk z materiálů ABS, PLA, PET-G, FLEX, HIPS, ASA
Extruder (tisková hlava) s manuálním zaváděním tiskové struny (filamentu), hotendem
E3D s mosaznou tryskou 0,4mm (volitelně 0,3-0,5mm), max. teplota 270°C
Průměr tiskové struny (filamentu) 1,75 mm od jakéhokoliv výrobce
Výška vrstvy 0,1 – 0,35mm (pro trysku 0,4mm)
Rozlišení (teoretické) – osa X 0,05mm , osa Y 0,05mm , osa Z 0,01mm
Vyhřívaná tisková podložka (heated bed) hliníková se spodní tepelnou izolací a
odnímatelným kaleným sklem s nalepenou folií PEI 0,5mm lesklou, max. teplota 100°C
Automatická kalibrace tiskové podložky sondou 3DTouch + doladění výšky první vrstvy v
průběhu tisku pomocí funkce babystepping
Řídící deska Arduino MEGA2560 + RAMPS 1.4-upgrade, LCD modul + slot pro SD kartu,
tiché drivery krokových motorů Trinamic, tisková podložka řízena externím modulem 210A
Napájení ~220-240V/50Hz 350W, napájecí zdroj 180-265V AC / 12V DC 29A
Chladící ventilátory SUNON včetně zdrojového, hotend SUNON Maglev
Integrovaná LED lampička na „husím krku“ a box na nářadí (základní nářadí přiloženo)
Ovládání LCD modulem v češtině - tisk z počítače nebo SD karty (je součástí tiskárny)
Firmware založen na OpenSource MARLIN, software Slic3r a Pronterface (instalační
soubory včetně profilů pro model Xb1 na SD kartě k tiskárně). Lze použít jakýkoliv software
podporující firmware MARLIN jako CURA, Simplify3D apod.
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3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Na Vaší 3D tiskárně se nacházejí následující výstražné symboly. Tyto symboly ukazují
bezpečnostní rizika, která by mohla poškodit Vás, Vaše zdraví, 3D tiskárnu, Váš majetek nebo
zdraví či majetek třetích osob.
Jste povinni řídit se níže uvedenými pokyny, jenž tyto symboly představují.
Vaše 3D tiskárna obsahuje mechanické části, elektrické části a části s vysokou
teplotou. Dbejte tedy zvýšené opatrnosti při jakékoliv manipulaci. Zároveň
respektujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu. Prodávající/výrobce
nenese odpovědnost za jakékoliv škody na majetku nebo újmu na zdraví
způsobené nesprávnou obsluhou nebo manipulací s 3D tiskárnou.
3D tiskárna obsahuje pohyblivé části! Nezasahujte do prostoru 3D tiskárny v
průběhu tisku. Může dojít k zachycení oblečení, vlasů a nástrojů, ke zranění
nebo poškození 3D tiskárny. Pokud bude třeba zasáhnout, použijte nejprve
funkci „Pozastavit tisk“ prostřednictvím LCD modulu nebo v krizové situaci
tlačítko nouzového zastavení.
NEDOTÝKEJTE SE tiskové podložky! (heated bed) když se 3D tiskárna nahřívá
tiskne nebo krátce po tisku. Pamatujte, že tisková podložka může mít teplotu až
100°C. Může tak dojít k popálení. Manipulace je možná až teplota klesne pod
35 °C – teploty jsou zobrazeny na LCD displeji.

NEDOTÝKEJTE SE trysky tiskové hlavy! (hot end) ani jejího okolí když se 3D
tiskárna nahřívá tiskne nebo krátce po tisku. Pamatujte, že tryska může mít
teplotu až 270°C. Může tak dojít k vážnému popálení. Manipulace je možná až
teplota klesne pod 35 °C – teploty jsou zobrazeny na LCD displeji.

Dříve než začnete Vaši 3D tiskárnu používat jste povinni podrobně si
prostudovat tento návod k obsluze. Bez toho nebudete schopni 3D tiskárnu
uvést do provozu ani řádně udržovat. Navíc můžete způsobit újmu sobě i jiným
nesprávnou obsluhou nebo manipulací s Vaší 3D tiskárnou. Za takovou újmu
prodejce/výrobce nenese odpovědnost.

Také jste povinni řídit se následujícími bezpečnostními pokyny:
1. BUĎTE STÁLE VE STŘEHU. Sledujte co děláte a používejte zdravý rozum! Nepoužívejte 3D

tiskárnu když jste unavení, rozptýleni, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
2. Zabraňte dětem bez dozoru, nepovolaným osobám a zvířatům v přístupu k 3D tiskárně a to i
když není v provozu!
3. 3D tiskárnu skladujte a provozujte pouze v suchém, bezprašném normálním vnitřním
prostředí s teplotou 15–35°C na rovné ploše! – například stole tak, aby okolo 3D tiskárny byl
volný prostor alespoň 30cm. Zajistěte aby nemohlo dojít k pádu nebo svržení 3D tiskárny
nebo cívky filamentu z držáku..
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4. 3D tiskárnu nelze provozovat ve venkovních prostorách! 3D tiskárnu chraňte před vlhkem,
deštěm, sněhem, stříkající vodou, prachem a jiným znečištěním.
5. 3D tiskárnu nikdy neumisťujte v blízkosti snadno zápalných předmětů, dodržujte minimální
vzdálenost alespoň 1m. Hrozí riziko požáru.
6. 3D tiskárnu nikdy neprovozujte v prašném nebo výbušném prostředí!
7. S 3D tiskárnou manipulujte pouze pokud je odpojena od elektrické sítě a všechny její části
jsou vychladlé. Zásadně s 3D tiskárnou nemanipulujte během tisku! Při manipulaci sundejte
cívku s tiskovou strunou z držáku, hrozí nebezpečí jejího pádu. Může tak dojít ke zranění
nebo poškození 3D tiskárny.
8. 3D tiskárnu při tisku nikdy nezakrývejte ani na ni nepokládejte žádné předměty. Pokud
budete tiskárnu zakrývat když není v provozu například jako ochranu proti prachu, nechte ji
nejprve úplně vychladnout a odpojte ji od elektrické sítě.
9. 3D tiskárnu připojujte do síťové zásuvky ~230V/50Hz tak, aby zásuvka byla po celou dobu
provozu snadno přístupná. Nepoužívejte prodlužovací kabely. Napájecí kabel musí být
nepoškozený. Napájecí kabel umístěte tak, abyste o něj nezakopli nebo po něm nešlapali.
Poškozený napájecí kabel může vyměnit pouze odborník s potřebnou kvalifikací.
10. Nikdy nezasahujte do konstrukce nebo elektrických obvodů 3D tiskárny. Zejména nesmí být
vyřazeny z činnosti, odstraněny nebo znemožněny bezpečnostní funkce. Může tak dojít k
poškození 3D tiskárny nebo úrazu. Takový zásah povede k zneplatnění záruky a
výrobce/prodejce se zároveň zříká odpovědnosti za jakékoliv vzniklé škody.
11. Před zahájením práce s 3D tiskárnou zkontrolujte její stav, zda nevykazuje známky
poškození nebo jiné vlastnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví nebo majetku. Jakkoliv
poškozenou tiskárnu nepoužívejte!
12. V průběhu tisku nenechávejte tiskárnu bez dozoru. Pravidelně ji kontrolujte a v případě
krizové situace zastavte tisk tlačítkem nouzového zastavení na modulu LCD. V případě
poruchy hrozí zvýšené riziko požáru.
13. Pokud zjistíte nestandardní chování tiskárny, neobvyklý pohyb os, zvuky, přehřívání,
neobvyklý zápach, dým nebo varovné hlášení na LCD displeji, neprodleně tiskárnu vypněte a
odpojte od elektrické sítě vytažením napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Následně
kontaktujte náš servis.
14. Neměňte tiskový materiál (filament) za běhu tisku. Zásadně používejte funkci „Vyměnit
filament“ na LCD displeji.
15. Před tiskem vždy zkontrolujte, zda není cívka filamentu zamotaná. Při zaseknutí filamentu na
cívce hrozí její pád z držáku filamentu.
16.Nikdy neprovádějte údržbu a čištění za chodu 3D tiskárny nebo pokud není 3D tiskárna
zabezpečena proti náhodnému nebo automatickému spuštění (zejména pokud je připojena k
počítači). Před zahájením údržby a čištění 3D tiskárnu odpojte od elektrické sítě vytažením
napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Údržbu a čištění provádějte pouze na kompletně
vychladlé 3D tiskárně.
17.Nikdy nepohybujte osami 3D tiskárny pokud je vypnutá. Motory generují elektrické impulsy,
které mohou poškodit elektroniku.
18. Se skleněnou tiskovou podložkou manipulujte opatrně aby nedošlo k jejímu poškození a
následnému zranění.
19. Vaše 3D tiskárna je konstruována pouze na tiskovou strunu (filament) o tloušťce 1.75 mm.
Nesnažte se použít filament jiné tloušťky, poškodíte tak tiskovou hlavu (extruder).
20. Přiložené nářadí je ostré, manipulujte s ním opatrně aby nedošlo k poranění.
21. Některé tiskové materiály mohou při tisku uvolňovat toxické výpary. Zajistěte proto přiměřené
větrání prostoru, kde 3D tiskárnu provozujete.
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4. LIKVIDACE 3D TISKÁRNY
Po skončení životnosti Vaší 3D tiskárny je tuto nutno zlikvidovat v souladu se
zájmem ochrany životního prostředí s přihlédnutím k recyklačním možnostem.
Podle platných zákonných norem se jedná o nebezpečný odpad. Je zakázáno
takový odpad vhazovat do nádob určených pro sběr komunálního odpadu. 3D
tiskárnu odevzdejte k recyklaci podle možností ve vašem místě tak, abyste
vyhověli podmínkám stanoveným v zákoně o odpadech. 3D tiskárnu můžete
také zaslat na naší adresu k likvidaci. Přispějete tak k dalšímu vývoji díky
možnosti dalšího zkoumání stavu vyřazeného stroje na konci životnosti. Tiskové materiály
(filamenty) a cívky na kterých jsou navinuty jsou plně recyklovatelné. Stejně tak obal 3D tiskárny.
Předejte tedy tento odpad k recyklaci podle možností ve vašem místě.

5. ZÁRUKA
Na Vaši 3D tiskárnu je poskytována záruka dle platných zákonů. Pokud jste 3D tiskárnu
zakoupili jako spotřebitel, bude Vám poskytnuta záruka v délce 24 měsíců od data nákupu. Pokud
jste 3D tiskárnu zakoupili jako podnikatel na IČO, je záruka na Vaši 3D tiskárnu 12 měsíců od data
prodeje. Záruka na opravené a vyměněné náhradní díly končí dnem celkové záruky 3D tiskárny.
Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na
poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo používanému tiskovému
materiálu jsou vyloučeny.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením a manipulací,
přetížením, provozováním v nevhodném prostředí, nedodržením instrukcí uvedených v návodu
včetně údržby, použitím nevhodných tiskových materiálů, zásahu do firmware, neodborným
zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením.
Záruka se také nevztahuje na tiskový materiál ani na díly a součásti, které podléhají opotřebení,
jako je tryska, tisková podložka, hnací řemeny, ložiska, apod.
Reklamaci prosím uplatňujte výhradně v našem servisu. Vyčištěnou 3D tiskárnu zašlete
zpět na naši adresu dobře zabalenou nejlépe v původním obalu z popisem projevů vady. Čím
podrobněji vadu popíšete tím lépe. Přiložte také Vaše kontaktní údaje včetně telefonu, abychom se
s Vámi mohli spoji pro konzultaci.

6. LICENCE
Vaše 3D tiskárna byla vyvíjena v celosvětovém projektu „rep rap“. Jedná se o projekt
vývoje 3D tiskáren pod licencí GNU GPL v3. Tato licence umožňuje jakékoliv nakládání s veřejně
přístupnými zdroji v projektu. Podmínkou je poskytnout veřejnosti v případě úprav zdrojové kódy
pod stejnou licencí. I mi 3D tiskárnu stále vylepšujeme. Vyhrazujeme si tedy právo na další
technické změny a úpravy, které nemusí být v tomto Návodu k obsluze uvedeny. Stejně tak
vyobrazení v tomto Návodu k obsluze uvedená nemusí přesně odpovídat skutečnosti.
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7. VYBALENÍ A PŘÍPRAVA
3D tiskárna je zabalena tak, aby se minimalizovalo riziko poškození při přepravě. Přesto ji
při přebírání od doručovatele podrobně prohlédněte, rozbalte a zkontrolujte zda není jakkoliv
poškozena. V případě poškození tato vyfotografujte a sepište s doručovatelem v Zápisu o škodě,
který prosím neprodleně zašlete na naši adresu spolu s telefonickým kontaktem na Vás, abychom
mohli celou záležitost promptně řešit. Pozdější reklamace poškození dopravou již nelze řešit.
Po řádném převzetí krabici postavte na zem a opatrně otevřete její horní část, kterou
ukazují šipky na jejích bočních stranách. Horní polystyrenovou desku vyjměte. Nyní tiskárnu z
krabice vytáhněte. S 3D tiskárnou manipulujte pouze tak, že ji uchopíte za rám v horní části jak
ukazuje obrázek.

3D tiskárnu položte na pevnou podložku – stůl a opatrně odstraňte igelitový obal, ve kterém je 3D
tiskárna zabalena. Vybalenou 3D tiskárnu otočte její zadní částí k sobě. Odstraňte stahovací
pásku, kterou je upevněn LCD modul podle pravého horního obrázku.

Vybalte LCD modul z bublinkového sáčku, demontujte šroub v upevňovací vidličce podle
levého obrázku a LCD modul nasaďte na trn podle obrázku uprostřed tak, abyste nepřekroutili
kabel elektrického vedení. Za modul netahejte, jinak kabel vytrhnete z boxu řídící jednotky. Po té
zasuňte šroub zpět a natočte LCD
modul do Vámi požadované polohy. Následně šroub lehce utáhněte. Neutahujte příliš velkou silou,
může dojít k prasknutí vidličky. Dále vyjměte držák cívky tiskové struny z krabice, vybalte a
umístěte doprostřed na rám v horní části podle obrázku vpravo.
Otočte 3D tiskárnu přední částí k sobě. Narovnejte husí krk LED lampičky tak, aby
lampička směřovala nahoru. Do Vámi požadované polohy LED lampičku natočíte až před
zahájením vlastního tisku. Odstraňte stahovací pásku u tiskové hlavy (extruder) a vyjměte šedou
příchytku z horní vodící tyče podle obrázku vlevo. Posuňte pomalu extruder (tiskovou hlavu)
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doprostřed osy X. Pak opatrně otáčejte oběma závitovými tyčemi osy Z, aby se Vám extruder
(tisková hlava) pomalu zvedal nahoru tak dlouho, až budete mít dostatek místa (cca 10mm) pro
odstranění šedé příchytky na vodící tyči osy Z umístěné podle prostředního obrázku. Otočte 3D
tiskárnu její zadní částí k sobě. Podle obrázku uprostřed odstraňte dvě stahovací pásky na ose Y.
Dále odstraňte stahovací pásku, kterou je zafixován přívodní napájecí kabel, tento
odmotejte a umístěte vedle 3D tiskárny. Zatím 3D tiskárnu nepřipojujte do sítě. Opatrně posuňte
tiskovou podložku (heated bed) doprostřed tiskárny tak, abyste mohli odstranit dvě šedé příchytky
na obou pojezdových tyčích podle obrázku vpravo.

Nyní 3D tiskárnu postavte na určené místo provozu přední částí k sobě. Dbejte při tom
bezpečnostních pokynů uvedených výše. Opatrným posunutím tiskové podložky do krajních poloh
zkontrolujte, zda tato má okolo sebe dostatek prostoru, nenaráží nebo se nezachytává například o
zeď nebo nějaké předměty, případně o napájecí kabel. Také zkontrolujte, za je nad 3D tiskárnou
dostatek místa na vkládání cívek s tiskovou strunou (filamentem).
Vyjměte z krabice nářadí, které můžete vybalit a umístit do boxu na pravém boku 3D
tiskárny. Také můžete z krabice vyjmout a vybalit cívku s tiskovou strunou. V LCD modulu je
vložena SD karta se všemi potřebnými dokumenty a soubory k Vaší 3D tiskárně. V krabici také
najdete USB kabel pro připojení 3D tiskárny k počítači.
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8. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ
Kompletně vybalenou a sestavenou tiskárnu umístěnou na konečné místo nejprve
zkontroluje, zda nenajdete nějaké poškození nebo vadu. Pokud je vše v pořádku, můžete přikročit
k seřízení 3D tiskárny. Nejprve je třeba seřídit osu Z. Budete potřebovat jakékoliv měřítko/pravítko.
Opatrným otáčením šroubovic osy Z na levé a pravé straně seřiďte výšku osy X podle obrázků.
Snažte se o co nejpřesnější seřízení. Důležité je, aby obě strany byly stejně vysoko nad držáky
motorů osy Z, například výšku jako 120mm uvedených na obrázku.

Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky. Zapněte Vaši 3D tiskárnu síťovým vypínačem
po pravé straně tiskárny. Na LCD modulu uvidíte podobnou úvodní obrazovku jako na obrázku
vlevo. Následuje hlavní obrazovka. Zároveň probíhá kontrola sondy výšky tiskové podložky. Tato
se zasune a vysune s mírným cvaknutím. Pokud je sonda v pořádku, svítí trvale červeně a na LCD
modulu se zobrazí hlášení „Tiskarna pripravena“ jako na obrázku vpravo. Pokud sonda bliká
nebo se na LCD modulu zobrazí „ZASTAVENO.“, pokuste se nejprve provést „reset“ červeným

tlačítkem na boku boxu řídící jednotky na levém boku. Pokud stav trvá, kontaktujte náš servis.

9. VYROVNÁNÍ VÝŠKY TISKOVÉ PODLOŽKY
Nejprve sundejte ochrannou folii z tiskového povrchu. Operace automatické vyrovnání
výšky tiskové podložky je plně automatická. Pro její spuštění navolte na LCD modulu funkci pro
automatické vyrovnání tiskové podložky:
Priprava tisku → Vyrovnat podlozku
Tato funkce automaticky spustí nahřívání tiskové podložky na 60°C a čeká, až bude této
teploty dosaženo. Potom je spuštěno nalezení krajních pozic tiskové podložky, tzv. Homing a
zahájeno samotné testování. To trvá cca 15minut. Test skončí, jakmile tisková hlava (extruder)
dojede do pravého horního rohu a 3D tiskárna pípne. Na LCD modulu se zobrazí hlášení
„Podlozka hotova“. Naměřené hodnoty jsou automaticky uloženy do paměti a 3D tiskárna je bude
používat až do nového spuštění této funkce.
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Tuto proceduru je nutné provádět po jakékoliv manipulaci s 3D tiskárnou a to třeba i
pokud ji jen posunete. Doporučujeme však provádět ji vždy po několika tiscích nebo pokud uvidíte,
že při tisku již není první vrstva uspokojivě výškově vyrovnaná. Také se může stát, že tisknutý
předmět se poněkud „naklání“. V tomto případě také pomůže provést tuto proceduru.

10. SEŘÍZENÍ VÝŠKY PRVNÍ VRSTVY
Nyní bude třeba seřídit výšku první vrstvy tisku, tzv. funkce babystepping. Nejprve tedy
nahřejte celou 3D tiskárnu pomocí následující funkce:
Priprava tisku → Zahrat PLA → Zahrat PLA
Teď je třeba vyčkat až se nahřeje extruder, tisková podložka je již téměř nahřátá. Opět
můžete sledovat průběh na LCD modulu. Jakmile je nahřátí ukončeno, musíte zavést tiskovou
strunu (filament) do tiskové hlavy (extruderu). Nejprve umístěte cívku s tiskovou strunou do jejího
držáku na 3D tiskárně tak, aby pravá část cívky byla umístěna v drážkách válců podle obrázku.

Uvolněte konec tiskové struny na cívce a zastřihněte jej tak aby byl šikmý. Po té ho
zasuňte do otvoru v tiskové hlavě (extruderu) podle pravého obrázku až se zarazí o mechanizmus
podávání, nyní na něj lehce tlačte a zároveň otáčejte korunkovým kolem na levé straně extruderu
směrem k sobě, dokud mechanizmus podávání filament nezachytí což nejen ucítíte (otáčení kolem
půjde více ztuha), ale i přítlačná páka se dvěma přítlačnými šrouby se pohne směrem k Vám.
Kolem stále pomalu otáčejte, dokud filament nezačne volně vytékat tryskou (hotendem). Vytlačte
trochu filamentu tak, abyste vyčistili komoru hotendu. Po té otočte kolem asi o ¼ otáčky zpět a
vytlačený filament odstraňte přiloženou pinzetou. Filamet lze zavádět pouze do nahřátého
extruderu. Zkontrolujte, zda je zasunuta SD karta a na LCD modulu navolte :
Tisknout z SD → KALIBRACE → PLA bed adjust.gcode
Tímto zahájíte tisk kontrolního obrazce. 3D tiskárna nejprve provede homing, tedy najde
krajní polohy všech tří os. Potom extruder odjede do levého spodního rohu a tiskárna 2x pípne.
Nyní začne konečné nahřívání 3D tiskárny a vy máte nějaký čas na očištění trysky od vytékajícího
plastu přiloženou pinzetou
Jakmile tiskárna jednou pípne, znamená to že zahajuje vlastní tisk. Stiskněte nyní 2x
ovládací knoflík v intervalu ½ sekundy. Funkce je přístupná i pomocí menu: Ovladani → Pohyb →
Z offset. Nyní vyčkejte, až hotend začne tisknout první linku. Pomalým otáčením ovládacího
knoflíku po jednotlivých krocích doleva postupně snižujte výšku první vrstvy tak, až se plast začne
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spolehlivě přichytávat na podložku a je mírně rozmáčknutý. Pokud je plast přimáčknutý příliš nebo
je doslova rozmáznutý, otáčejte ovládacím knoflíkem doprava a první vrstvu tak zvyšte. Pozor,
tryska hotendu se nesmí v žádném případě podložky dotknout, došlo by k jejímu poškození!

3D tiskárna postupně vytiskne testovací obrazec. Po správném seřízení by měl vypadat
stejně jako na obrázcích. Důležité je, aby mezi linkami v každé čáře obdélníků byly patrné malé
mezery, cca 0,2 – 0,5mm.

Pokud jste s obrazcem spokojeni, uložte nastavené hodnoty. Nejprve se vraťte na hlavní
obrazovku stisknutím ovládacího knoflíku. Pak proveďte funkci :
Ovladani → Ulozit nastaveni
Nyní je tiskárna připravena k vlastnímu tisku.

11. PRVNÍ TISKOVÁ ÚLOHA
Jako naši první tiskovou úlohu budeme tisknout kostku o hraně 50mm. Nejprve dejte
tiskárnu nahřát. To je nejlepší provádět před každým tiskem, nenechávejte však tiskárnu zbytečně
dlouho nahřátou, aniž byste tiskli. Filament natažený do trysky rychle degraduje a může ji ucpat.
Priprava tisku → Zahrat PLA → Zahrat PL A
Vyčkejte, až bude tiskárna zahřátá. Potom vyberte předem připravenou tiskovou úlohu:
Tisknout z SD → KALIBRACE → PLA cube 50x50x50.gcode
Tiskárna nejprve provede homing, tedy najde krajní polohy všech tří os. Potom extruder
najede do levého dolního rohu a 3D tiskárna 2x pípne. Nyní očistěte trysku hotendu od
vytékajícího plastu. Opět 2x stiskněte ovládací knoflík v intervalu ½ sekundy. Aktivujete tak funkci
seřízení výšky první vrstvy – babystepping stejně, jako při tisku testovacího obrazce. Po jednom
pípnutí tiskárna zahájí tisk.
Nejprve se tiskne obrys. Nyní máte možnost začít seřizovat výšku první vrstvy stejně jako
při tisku testovacího obrazce. Pomalým otáčením ovládacího knoflíku po jednotlivých krocích
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doleva snižujete výšku první vrstvy, otáčením doprava ji zvyšujete. Pozor, tryska hotendu se
nesmí podložky dotknout, došlo by k jejímu poškození!
Tímto způsobem upravujte výšku první vrstvy při každém tisku. Při tisku výplně by tištěná
plocha měla být hladká, neměli by být vidět žádné mezery (vysoká vrstva) ani by tryska neměla v
tisku rýpat (nízká vrstva). Sledujte raději tisk, než se vytiskne alespoň celá první vrstva kvůli jejímu
dobrému přilnutí k tiskové podložce. Tisk je dlouhý a je škoda, když zkolabuje kvůli první vrstvě.

3D tiskárna postupně vytiskne kostku. Po ukončení tisku tisková hlava (extruder) přejede
do levého horního rohu a několika tóny oznámí konec tisku. Nikdy nesundávejte vytištěný objekt
hned po ukončení tisku. Počkejte, až teplota tiskové podložky (heated bed) klesne alespoň na
35°C. K sundání vytištěného objektu použijte přiloženou špachtli, objekt opatrně podeberte a
postupně oddělte od tiskové podložky. Vytištěný objekt se nikdy nesnažte odtrhnout, poškodíte si
tak tiskovou podložku! Po té buďto můžete tisknout znovu nebo nechte tiskárnu vychladnout a po
té ji můžete vypnout. Nevypínejte tiskárnu, dokud teplota hotendu neklesne alespoň na 100°C.

12. PŘÍPRAVA DAT PRO 3D TISK
Budete potřebovat datový soubor ve formátu STL, což je uzavřený objemový 3D model
daného předmětu. Tento soubor získáte exportem z některého CAD softwaru (FreeCAD,
OpenSCAD, Fusion360, apod.). I na internetu je dostupných mnoho modelů v tomto formátu,
například na stránkách www.thingiverse.com nebo www.stlfinder.com .
Nyní potřebujete z tohoto souboru připravit data pro 3D tiskárnu a k tomu budete
potřebovat speciální program, který Váš model „rozřeže“ na jednotlivé vrstvy a následně vytvoří
soubor s tzv. G-kódem. Takový program se nazývá „Slicer“.
Na přiložené SD kartě najdete jednu z verzí oblíbeného programu „Slic3r“ pro Windows
jak 32 tak i 64 bitovou verzi. Program je umístěn v adresáři:
SOFTWARE / Slic3r WIN / WIN 32 (neboWIN64)
Vyberte verzi pro Váš operační systém a archiv rozbalte do Vámi určené složky. Program
spustíte kliknutím na soubor Slic3r.exe. Po spuštění se Vám zobrazí toto okno:
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Přímo pro Vaši 3D tiskárnu jsme připravili potřebná nastavení do tohoto programu, tzv.
profily. Ty najdete na přiložené SD kartě v adresáři:
SOFTWARE/Nastaveni/Slic3r
Nainstalujete je tak, že v horní liště vlevo zvolíte volbu File → Load Config Bundle. Nyní
vyberte soubor „Slic3r_config_bundle.ini“ ve výše uvedeném adresáři a potvrďte. Program zavřete
a znovu spusťte.
Teď můžete naimportovat Váš model. V levém horním rohu klikněte na tlačítko „Add“ a
vyberte soubor ve formátu STL. V okně s mřížkou, která představuje tiskovou plochu se Vám
objeví Váš model. Tento umístěte na tuto virtuální podložku na místo, kde chcete aby se vytiskl.
Příklad umístění vidíte na spodním obrázku.

Modelem můžete pohybovat myší nebo ho otáčet a měnit rozměry pomocí voleb v
záložce „Object“. Můžete plochu přibližovat a oddalovat pomocí kolečka myši nebo plochu
posouvat stisknutím kolečka a pohybem myši. Doporučujeme neumisťovat modely vždy na stejné
místo (například doprostřed), protože tisková podložka podléhá opotřebení a střídáním umístění
modelů prodloužíte její životnost.
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Teď bude potřeba zvolit potřebný profil pro tisk. Zásadním je výběr materiálu. Obecně
platí, že z materiálu ABS lze vytisknout jen malé objekty. ABS se při chladnutí smršťuje a tak má
tendence se u větších objektů kroutit, praskat a odlepovat se od tiskové podložky. Je však odolný s
teplotní stabilitou do cca 100°C. Větší objekty raději tiskněte z PET-G, který se smršťuje podstatně
méně, ale u velkých objektů má také tendence se kroutit a odlepovat od podložky. Univerzálním
materiálem je PLA, který se velmi dobře tiskne a nesmršťuje se, tedy lze tisknout i velké objekty.
Jeho nevýhodou je ale nízká teplotní stabilita a to do cca 60°C. Je vhodný jen na aplikace, které
nejsou vystaveny teplu. Běžné PLA se bohužel časem „zkroutí“ i na přímém slunci.
Dalším faktorem je kvalita tisku. 3D tisk je časově náročný. Čím kvalitněji budete tisknout,
tím déle bude tisk trvat. Velké modely se mohou tisknout i „několik dní“ a tak riskujete ve větší
míře, že tisk z různých příčin zkolabuje. Proto doporučujeme velké modely rozdělit na menší
podsestavy, které vytisknete zvlášť a pak je smontujete/slepíte.
Jednotlivé profily najdete v pravé části okna programu Slic3r. Nejprve vyberte profil v
záložce „Print settings“. Zvolte materiál, ze kterého budete tisknout (k 3D tiskárně je přiložena
cívka s materiálem PLA) a kvalitu (tedy rychlost) tisku, kterou požadujete. Následně vyberte profil v
záložce „Filament“. Zde vyberte tentýž materiál. Záložku „Printer“ ponechte nezměněnu, tedy „Xb
printer“.
Ve spodní části okna programu přepněte na záložku „Preview“. Program vytvoří
„rozřezaný“ model a zobrazí ho v okně tiskové plochy.

Nyní můžete zkontrolovat jednotlivé vrstvy pomocí posuvníku na pravé straně okna s
tiskovou plochou. Pokud jste s návrhem spokojeni, můžete vygenerovat G-code kliknutím na
tlačítko „Export G-code...“. Soubor si uložte na SD kartu, kterou následně zasuňte zpět do LCD
modulu, soubor vyberte v menu a tím zahajte tisk.
Problematika přípravy dat pro 3D tisk je velmi rozsáhlá a proto je nad rámec tohoto
Návodu k obsluze. Doporučujeme prostudovat dostupné zdroje na internetu, kde najdete mnoho
návodů a tipů nejen k programu Slic3r. Protože program Sli3r je v licenci Open-source, existuje i
několik jeho klonů a to i jeden kompletně v češtině. Námi připravené profily jsou s těmito klony
kompatibilní a lze je tedy nainstalovat stejně jako do námi dodané verze.
Naše profily jsou pouze jakýmsi univerzálním nastavením pro běžné objekty. Bude tedy
pravděpodobně třeba je občas upravit. Návody jak na to také najdete na internetu.
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13. TISK Z POČÍTAČE
Vaši 3D tiskárnu můžete ovládat a provádět tisk i z počítače. K tomu je určený výstup USB
umístěný naspodu boxu řídící jednotky. K tiskárně je přiložen potřebný kabel. Tisku z počítače se
však vyvarujte! Při tisku počítač nepřetržitě posílá do 3D tiskárny proud dat. Pokud dojde i k
sebemenšímu přerušení tohoto proudu, tisk zkolabuje. Tiskněte raději pouze z SD karty.
Přes to na SD kartě najdete program Pronterface z balíku programů Printrun, který slouží
k ovládání 3D tiskárny a k tisku z počítače. Program najdete ve složce „SOFTWARE“. Stačí složku
Pronterface WIN zkopírovat do Vámi zvoleného adresáře – program se neinstaluje a spustit ho
kliknutím na soubor pronterface.exe. V adresáři „Nastaveni/Pronterface najdete obrázky s
nastavením hodnot pro Vaši 3D tiskárnu. Návod k tomuto programu je nad rámec tohoto Návodu k
obsluze a více informací včetně různých návodů a tipů najdete na internetu.

14. VÝMĚNA TISKOVÉ STRUNY
Vaše 3D tiskárna umožňuje výměnu tiskové struny (filamentu) i v průběhu tisku, například
pokud dochází cívka nebo když chcete pokračovat v tisku jinou barvou.
Pokud potřebujete vyměnit filament v průběhu tisku, zvolte funkci :
Doladeni tisku → Vymenit filament
Nejprve počkejte, až se tisková hlava (extruder) přesune dopředu, 3D tiskárna několikrát
zapípá a na LCD modulu je zatím zobrazena hláška jako na obrázku vlevo. Jakmile se na LCD
modulu zobrazí hláška jako na prostředním obrázku, můžete vyměnit tiskovou strunu (filament).
Nejprve otáčením kola extruderu směrem od sebe vyjměte stávající filament. Ten
namotejte na cívku a dobře zajistěte jeho zastrčením do jedné z dírek na boku cívky. Následně na
držák umístěte cívku novou. Konec nového filamentu z cívky uvolněte, zastřihněte a zaveďte do
extruderu. Nezapomeňte vytlačit trochu plastu a tak trysku (hotend) vyčistit od předchozího
materiálu zejména pokud chcete použít jinou barvu. Tento plast odstraňte přiloženou pinzetou a
stiskněte ovládací knoflík na LCD modulu podle instrukcí na prostředním obrázku. 3D tiskárna
zahájí tisk a na LCD modulu se zobrazí hláška z třetího obrázku.

Kvůli tomu, aby při dlouhé pauze tisku nedocházelo k zbytečné degradaci materiálu nataženého do
trysky (hotendu) 3D tiskárna po několika minutách přeruší nahřívání hotendu a oznámí to hláškou
na LCD modulu jako na obrázku vlevo. Dole je i ukázána aktuální teplota hotendu oproti nastavené
teplotě.

Pro výměnu filamentu musíte nejprve stisknout ovládací tlačítko na LCD modulu a
počkat, až se hotend znovu nahřeje. To Vám tiskárna sdělí hláškou jako na obrázku uprostřed.
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Jakmile se na LCD modulu objeví hláška jako na obrázku vpravo, můžete filament vyměnit. Nikdy
se nesnažte měnit filament, když není hotend nahřátý. Způsobíte tak zalomení filamentu v
extruderu a nemusí se Vám podařit zalomený kus vyjmout. Potom postupujte podle kapitoly 16.2.

15. KONTROLA A ÚDRŽBA TISKÁRNY
15.1. TISKOVÁ

PODLOŽKA
S 3D tiskárnou je dodávána tisková podložka vyrobená z 3mm kaleného skla s nalepenou
PEI folií v tloušťce 0,5mm. Tuto je třeba udržovat čistou a odmaštěnou. Nejlépe se k tomu hodí
čistý isopropyl alkohol (IPA), který lze zakoupit v lékárně nebo drogerii. Stačí navlhčit třeba
papírový kapesník nebo kousek toaletního papíru a celou tiskovou podložku otřít. Podložku
nemusíte čistit před každým tiskem, pokud se jí nedotknete nebo ji nějak neznečistíte. Tiskovou
podložku čistěte pouze za studena, na nahřáté podložce se alkohol rychle vypařuje.
Tisková podložka podléhá postupnému opotřebení. V místech tisku přestává být lesklou a
snižuje se její adheze. Opravit se dá jednoduše přeleštěním hrubou stranou houbičky na nádobí a
následném vyčištění isopropyl alkoholem. Podložka sice zmatní, ale na přilnavost a vzhled
tištěných modelů to nemá vliv.
Dojde-li postupně k většímu poškození, lze tiskovou podložku částečně opravit. Odstraňte
čtyři příchytky na stranách tiskové podložky a kalené sklo s PEI folií jednoduše sundejte. Podložku
přebruste pod vodou smirkovým papírem hrubosti 240, potom 400. Snažte se ale podložku
přebrousit rovnoměrně, abyste nevytvořili místa s menší tloušťkou než okolí. Nakonec podložku
opět očistěte isopropyl alkoholem, podložku položte zpět, zajistěte ji příchytkami a proveďte nové
vyrovnání výšky tiskové podložky.
Počítejte s tím, že použité lepidlo držící PEI folii při vyšších teplotách měkne a má
tendence se přeskupovat a tvořit boule, puchýřky. Proto střídejte umístění tištěného modelu po
celé ploše, netiskněte vždy do jednoho místa. Tak Vám tisková podložka vydrží déle.
PEI folii lze vyměnit tak, že po sundání skla z 3D tiskárny ji opatrně od skla odloupnete.
Na skle zůstane lepidlo. To odstraníte tak, že sklo silně potřete acetonem a položíte na něj
například igelitovou tašku. Po cca 15 minutách ji odstraňte a narušené lepidlo seškrabte špachtlí.
Tento postup je obvykle třeba několikrát opakovat. Nakonec sklo dokonale vyčistěte acetonem a
nalepte folii novou. Můžete ale použít i jiný povrch tiskové podložky, můžete si pořídit i další sklo
tloušťky 3mm a tisknout na kancelářské lepidlo, lak na vlasy, modrou malířskou pásku, apod.

15.2. ÚDRŽBA

VODÍCÍCH TYČÍ

Jednou za čas odstraňte nánosy maziva a nečistot na koncích vodících tyčí. Potom vodící
tyče očistěte hadříkem, potřete dodaným strojním olejem a přejeďte po nich několikrát tam a zpět.
Tím prodloužíte životnost ložisek.
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Pokud však naleznete ve zbytcích maziva na koncích tyčí kovové piliny, je některé z
ložisek pravděpodobně opotřebené a proto kontaktujte servis. Bude pravděpodobně nutná jeho
výměna. 3D tiskárnu zapněte a zkontrolujte, zda se extruder (osa X) a tisková podložka (osa Y)
pohybují volně bez zadrhávání. Pokud některá z os zadrhává, pokuste se nejprve vodící tyče opět
namazat a několikrát projet. Pokud to nepomůže je některé z ložisek na konci životnosti a bude
třeba ho vyměnit. Nepoužívejte maziva jako je WD40, Konkor ani „suchá“ teflonová maziva.
Nejlepší je obyčejný strojní olej nebo olej na šicí stroje.
Při větších rychlostech tisku, zejména při delších přejezdech úhlopříčkou se může z 3D
tiskárny sporadicky ozývat mírné vrzání/chrastění. To způsobují kuličky v lineárních ložiskách a
nejedná se o vadu. O opotřebená lineární ložiska se začne jednat, pokud se z 3D tiskárny začnou
ozývat hlasité chroupavé zvuky, případně se tiskárna začne zadrhávat. Potom kontaktujte servis.

15.3. KONTROLA

A NAPNUTÍ ŘEMENŮ

Nejprve najeďte extruderem doprostřed a podívejte se, zda v okolí kladek není řemen
poškozen. Totéž proveďte i s tiskovou podložkou. Následně zkontrolujte napnutí řemenů, stačí o
ně brnknout a ozve se hluboký tón. Oba řemeny mají napínací mechanizmus.

Řem
en
pro

posuv tiskové hlavy je napínán kladkou v přední části 3D tiskárny. Pokud chcete řemen napnout,
musíte nejprve povolit jednu z matek jak ukazuje levý obrázek. Pak napnutí seřizujete otáčením
černého kolečka. Po seřízení je nutné matku zase opatrně dotáhnout tak, aby kladka byla ve
vodorovné poloze. Řemen pro posuv extruderu se napíná černým kolečkem na pravé straně 3D
tiskárny jak ukazuje pravý obrázek. Řemeny nenapínejte příliš, je to zbytečné a mohlo by dojít k
zasekávání, přeskakování vrstev nebo i ke zničení motorů.

15.4. ČIŠTĚNÍ 3D

TISKÁRNY

Občas tiskárnu kompletně očistěte od prachu a zbytků z tisku. K tomu lze úspěšně použít
vysavače. Vyčistěte prostory okolo kladek a řemenů, zejména na ose Y. Očistěte průduchy
ventilátoru jak na extruderu, tak na zdroji a boxu řídící jednotky, profoukněte je případně stlačeným
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vzduchem z plechovky a zkontrolujte zda se točí. Opatrně otřete display LCD modulu jemnou
prachovkou.
Jako součást údržby znovu proveďte seřízení tiskárny stejně, jako před prvním
spuštěním. Postup je uveden v kapitole 8. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ.
Také pravidelně čistěte trysku (hotend). Nejprve za studena opatrně sundejte silikonovou
krytku. Zkontrolujte zda není poškozena. Pokud ne stačí ji opatrně očistit od zbytků spáleného
filamentu. Nyní hotend zahřejte na teplotu pro PLA funkcí :
Priprava tisku → Zahrat PLA → Zahrat PL A hotend
Po nahřátí trysku opatrně očistěte nejprve od hrubých nečistot pomocí pinzety, potom
například ubrouskem nebo kouskem toaletního papíru namočeným v isopropyl alkoholu.
POZOR! - tryska je horká, buďte opatrní ať se nepopálíte!
Po pečlivém očištění trysku zase zchlaďte funkcí :
Priprava tisku → Zchladit
Nakonec opatrně nasaďte zpět silikonovou krytku. Pozor na elektrická vedení k termistoru
a topnému tělesu. Zejména vedení k termistoru je křehké.

16. TISKOVÁ HLAVA – EXTRUDER
16.1. ČISTĚNÍ

TISKOVÉ HLAVY

–

EXTRUDERU

Občas vyčistěte podávací mechanizmus filamentu na extruderu. Nejprve odšroubujte oba
přítlačné šrouby s pružinami zepředu extruderu a vyjměte je. Neztraťte pružinky s podložkami, jsou
na šroubech pouze volně navlečeny jak ukazuje levý obrázek.

Následně otevřete komoru a vyčistěte ji isopropyl alkoholem. Vyčistěte pečlivě i drážky na
podávacím šroubu od zbytků plastu. Zabraňte, aby nečistoty padali dovnitř hotendu dírkou ve
spodní části komory například přelepením kancelářskou lepící páskou. Otevřenou komoru ukazuje
pravý obrázek. Po vyčistění komoru profoukněte, odstraňte lepící pásku a uzavřete. Nejprve
přítlačné šrouby jen namontujte, ale nedotahujte. Vložte do extruderu kousek filamentu a částečně
ho do extruderu zaveďte. Až nyní oba šrouby dotáhněte, ale ponechte asi 2mm mezeru mezi
hlavou šroubů a přítlačnou pákou extruderu, aby mohla přítlačná páka pružit.

16.2. UCPANÁ

TISKOVÁ HLAVA

Pokud se Vám ucpe tisková hlava například tak, že Vám filament na cívce dojde nebo
jste si jej svou neopatrností v extruderu zalomili, proveďte následující kroky
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Nejprve sundejte ochrannou silikonovou krytku označenou na obrázku vlevo. Dejte přitom
pozor, abyste nepoškodili elektrické vedení k hotendu nacházející se na pravé straně. Zejména
přívody k termistoru jsou velmi tenké a snadno se poškodí.

Nyní nahřejte hotend pomocí funkce :
Priprava tisku → Zahrat PLA → Zahrat PL A hotend
Po nahřátí otevřete komoru extruderu stejně jako při čištění a pokuste se zbytek
vyčnívajícího filamentu zachytit a vytáhnout pomocí přiložené pinzety. Pokud je extruder
ucpaný a vy po otevření komory žádný vyčnívající kousek nevidíte, budete muset prostor
vedení filamentu k trysce vyčistit. Nejprve vyjeďte s extruderem nad tiskovou podložku
pomocí funkce :
Priprava tisku → Posunout osy → Posunout osu Z → Posunout o 10mm
LCD modul zobrazí aktuální výšku a vy otáčením ovládacího knoflíku doprava zvedněte
extruder asi doprostřed osy Z.
Nyní musíte demontovat ventilátor chlazení tisku na pravé straně extruderu. Povolte a
úplně vytočte šroub označený na prostředním obrázku a tělo chladícího ventilátoru
vysuňte doprava. Pak ho položte na vedení osy X podle obrázku vpravo.
Pokut není hotend z předchozích operací nahřátý, proveďte nyní funkci :
Priprava tisku → Zahrat PLA → Zahrat PL A hotend
Vyčkejte na ohřátí hotendu. Mezitím si připravte dva klíče na matky. Jeden 7mm na trysku
hotendu a druhý 16mm na vyhřívaný blok hotendu.

Po

nahřátí trysku nejprve očistěte od napečených zbytků plastu. Potom nasaďte oba klíče na hotend
podle levého obrázku nahoře. Klíčem 7mm opatrně trysku povolte otáčením po směru hodinových
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ručiček. Klíč 14mm pevně držte tak, aby při povolování nedocházelo k otáčení vyhřívaného bloku
hotendu. Nevyvíjejte na klíč 14mm boční tlak, jinak ohnete hotend ve slabém místě těsně nad
vyhřívaným blokem (heatbreak). Trysku vytočte ven.
POZOR! Hotend je nahřátý na vysokou teplotu ! Nedotýkejte se trysky ani
vyhřívaného bloku hotendu aby nedošlo k popálení. Nyní použijte funkci :
Priprava tisku → Zchladit
Počkejte až hotend vychladne alespoň na teplotu 35°C. Pokud jste tak již neučinili při
předchozích operacích, otevřete komoru extruderu podle postupu popsaného v bodu 15.1.
Ustřihněte si cca 20cm filamentu a dírkou ve spodní části komory se s ním pokuste protlačit vedení
filamentu do hotendu.
Pravděpodobně vytlačíte i PTFE trubičku, která je umístěna ve vyhřívaném bloku viz.
obrázek vpravo. Tuto je potřeba po vyčištění vrátit zpět (pokud ji poškodíte, dostali jste s tiskárnou
náhradní). Vedení filamentem několikrát protáhněte a poté se pohledem kolmo do dírky v komoře
extruderu přesvědčte, že je skutečně čistá.
Pokud se čištění povedlo, můžete vše smontovat. Zasuňte zpět PTFE trubičku a
trysku lehce natočte rukou zpět, NEDOTAHUJTE! Potom použijte funkci :
Priprava tisku → Zahrat PLA → Zahrat PL A hotend
Po nahřátí opět nasaďte na hotend oba klíče tak jako při demontáži a klíčem 7mm
trysku opatrně dotáhněte. Nesmíte ji silou utrhnout, ale zároveň musí být dotažená aby při tisku
okolo ní nevytékal plast. Trysku vždy dotahujte jen při nahřátém hotendu. U vychladlého se Vám to
nepovede. Teď použijte funkci :
Priprava tisku → Zchladit
Než Vám hotend vychladne můžete tiskovou komoru vyčistit, uzavřít a namontovat
zpět ventilátor chlazení tisku. Dohlédněte, aby byl umístěn ve stejné poloze jak byl demontován.
Dolní konec musí být o něco výš než je hrot trysky. Po vychladnutí vraťte očištěnou silikonovou
krytku na vyhřívaný blok hotendu. Nyní byste neměli mýt problém se zavedením filamentu do
nahřátého extruderu před tiskem.

16.3. VÝMĚNA

TRYSKY

Způsobem popsaným v předchozí kapitole lze také trysku extruderu vyměnit. Postup je
naprosto stejný s tím rozdílem, že trubičku PTFE zkontrolujete a pokud je již poškozena, vyměníte
ji za novou. Náhradní trubičku jste dostali spolu s 3D tiskárnou, jen je třeba trubičku do trysky
zasunout na doraz a zkrátit nožem na přesnou délku. Potom namontujete trysku novou. I tu jste
dostali spolu s 3D tiskárnou nebo můžete použít jakoukoliv jinou trysku určenou pro extruder typu
E3D. Pokud Vám již trysky nebo PTFE trubičky došly, napište si k nám o další.

16.4. UCPANÁ

TRYSKA

–

HOTEND

Pokud plast z trysky vytéká nerovnoměrně nebo vůbec, je tryska pravděpodobně
ucpaná. Nejprve však zkontrolujte jestli máte nahřátý hotend, filament je správně zaveden až dolu
k trysce, zda se při tisku točí kolo extruderu a jestli se točí přední ventilátor na chladiči extruderu.
Pokud je vše v pořádku pokračujte tím, že vyjedete s extrudérem do cca poloviny osy Z nad
tiskovou podložku pomocí funkce :
Priprava tisku → Posunout osy → Posunout osu Z → Posunout o 10mm
Nyní nahřejte hotend na teplotu materiálu, který máte zaveden v extruderu. Opatrně
zasuňte čistící jehlu, kterou jste dostali spolu s 3D tiskárnou zespodu do trysky cca 1cm hluboko.
Teď vyvyňte mírný tlak na kolo extruderu směrem k sobě a jehlu pomalu vysunujte ven. Tento
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postup opakujte tak dlouho, až z trysky začne plast vytékat rovně dolu. Pokud se plast různě kroutí
nebo vůbec nevytéká, je tryska stále zanesena.
Pokud se Vám nepodaří trysku vyčistit, vyměňte ji postupem uvedeným výše.

17. LCD MODUL
17.1. POPIS

OVLÁDACÍCH PRVKŮ

LCD modul je srdcem ovládání Vaší 3D tiskárny. Skládá se z LCD displeje, tlačítka
nouzového zastavení slotu pro SD kartu a ovládacího knoflíku s tlačítkem.
Tlačítko nouzového zastavení – stiskněte jej v krizových situacích když vyhodnotíte, že nemáte
čas na jakoukoliv manipulaci k odvrácení nějakého nebezpečí. Po vyřešení situace a obnovení
funkčnosti tiskárny je třeba provést reset červeným tlačítkem na předním boku boxu řídící jednotky.
Pokud tlačítko použijete, dojde bohužel ke kolapsu tisku a vy musíte začít tisknout znovu. Proto v
případě, kdy na to máte čas použijte funkci Pozastavit tisk.
Ovládací knoflík s tlačítkem - slouží k ovládání LCD modulu, posunu v menu a tlačítkem
vybrané funkce potvrzujete.
Slot proSD karty - na SD kartu uložíte soubory *.gcode vytvořené pomocí počítače. Tyto soubory
obsahují data, která 3D tiskárna používá k tisku. Dbejte na to, aby názvy jednotlivých souborů
neobsahovaly diakritiku. Tisk z SD karty se provádí po zvolení funkce Tisknout z SD. Po té se
pohybujete přímo v adresářích vytvořených na SD kartě v počítači. Stačí jen vybrat potřebný
soubor a potvrdit stisknutím tlačítka na ovládacím knoflíku. Tím zahájíte tisk. Používejte SD karty
do kapacity 2GB naformátované v systému FAT32.

17.2. LCD

DISPLAY

na obrázku je popis hlavní obrazovky LCD modulu.

Pokud 3D tiskárna ještě nezná krajní polohy os, tedy například po zapnutí, v okénku
aktuální pozice extruderu blikají otazníky. 3D tiskárna začne zobrazovat správné hodnoty až po
provedení homingu (nalezení domovské pozice). Pod ikonou ventilátoru se po jeho spuštění
zobrazuje nastavená rychlost otáčení v procentech. Stav indikátoru doby tisku je 3D tiskárnou
pouze odhadován a berte ho tedy jen orientačně.
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18. OVLÁDÁNÍ 3D TISKÁRNY
18.1. DOMOVSKÁ

POZICE

Před zahájením tisku či manipulace potřebuje 3D tiskárna znát krajní polohy všech tří os.
Tyto si vždy 3D tiskárna sama zjistí před každým tiskem (provede homing). Pokud však
potřebujete zjistit tyto pozice sami, můžete to provést pomocí funkce :
Priprava tisku → Domovska pozice

18.2. POSUNOVÁNÍ

OS

3D tiskárna umožňuje pomoci LCD modulu pohybovat všemi osami. To lze pouze pokud
3D tiskárna netiskne. Pokud potřebujete tuto funkci, zvolte :
Priprava tisku → Posunout osy → Posunout X
→ Posunout Y
→ Posunout Z
→ Extruder
Vyberte si nejprve osu, s kterou potřebujete hýbat a pak i krok, o kolik se bude vybraná
osa posouvat. Potvrďte stisknutím a otáčením ovládacího knoflíku nyní můžete osou pohybovat.
Pokud tiskárna nezná krajní polohy, tedy nebyl proveden homing (nalezení domovské pozice), lze
osami posouvat jen na jednu stranu – tedy jen do plusu. Zvolením funkce Extruder můžete otáčet
kolem pro pohyb tiskové struny. Toto však tiskárna dovolí až pokud je hotend nahřátý na minimálně
175°C aby nedošlo k poškození extruderu. Pokud 3D tiskárna osu posouvá nebo točí kolem,
nedotýkejte se jí. Můžete se zranit nebo 3D tiskárnu poškodit.

18.3. UVOLNĚNÍ

MOTORŮ

Aby 3D tiskárna neztratila aktuální polohy os po provedení homingu nebo například při
přerušení tisku, krokové motory jsou napájeny tak aby s nimi nemohlo být otáčeno. 3D tiskárna
motory takzvaně zamkne. Pokud přes to potřebujete osami pohybovat, použijte funkci :
Priprava tisku → Uvolnit motory
Vaše 3D tiskárna pracuje tak, že řídící jednotka převádí tisková data na elektrický signál
pro krokové motory bez zpětné vazby. Řídící jednotka jen pošle signál a doufá že krokový motor,
který je příjemcem signálu udělá přesně to co mu signál říká. Řídící jednotka nemůže zjistit, zda se
tak stalo. Proto pokud motory uvolníte a posunete osou, 3D tiskárna se to nedozví a myslí si, že
osa je stále tam, kam ji naposled poslala. Proto pokud motory uvolníte, vždy následně proveďte
funkci Domovska pozice. Nikdy neuvolňujte motory při pozastavení tisku, protože tím tisk
znehodnotíte, 3D tiskárna to navíc neví a může po obnovení tisku osy poslat mimo jejich krajní
pozice a tak se poškodit.

18.4. AUTOMATICKÉ

VYROVNÁNÍ PODLOŽKY

Vaše 3D tiskárna je vybavena speciální sondou 3D Touch, která slouží k mechanické
detekci výšky tiskové podložky od trysky. Tato sonda je používána nejen k základnímu zjištění
domovské pozice osy Z, ale i k automatickému vyrovnání tiskové podložky.
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V paměti řídící jednotky je vytvořena jakási síť, která tiskovou podložku rozdělí na malé
obdélníky. Po spuštění 3D tiskárna nejprve zjistí domovské pozice a pak začne postupně testovat
výšku tiskové podložky v jednotlivých bodech podle vytvořené sítě a porovnávat je se zjištěnou
výškou ve středu tiskové podložky. Rozdíl si uloží do paměti. Pokud pak spustíte nějaký tisk, 3D
tiskárna tiskne tak, že sama vyrovnává výškové rozdíly mezi jednotlivými body posuvem osy Z a
tak kompenzuje naklonění a nerovnosti tiskové podložky. Detekce je mechanická, je možné na
tiskovou podložku použít jakýkoliv materiál ať už je kovový nebo nekovový.
LCD modul obsahuje funkce k testování 3D Touch sondy. Tyto funkce najdete po zvolení:
Ovladani → 3DTouch → 3DTouch Reset – použijte v případě když sonda bliká, tedy
oznamuje závadu. To se stává zejména pokud je extruder příliš
nízko nad tiskovou podložkou po nějaké předchozí manipulaci.
3DTouch Self Test – můžete otestovat funkčnost sondy. Po
zvolení sonda zatahuje a spouští měřící trn až do zvolení
funkce reset. Použijte i pokud sonda zalehne a po zapnutí
tiskárny se nevysune, 3D tiskárna zobrazí hlášku ZASTAVENO
3DTouch Vysunout – vysune se měřící trn
3DTouch Zasunout – zasune se měřící trn

18.5. PŘEDEHŘEV 3D

TISKÁRNY

Vaše 3D tiskárna obsahuje i funkci předehřevu. Toto doporučujeme provádět před
každým tiskem, protože to zkracuje dobu po kterou byste museli čekat, než 3D tiskárna začne
tisknout. Teploty nahřátí jsou nastaveny na dva nejpoužívanější materiály. Nicméně rozsah teplot je
takový, že předehřev můžete použít i pro materiály jiné. Předehřívat můžete celou 3D tiskárnu
nebo jen extruder či tiskovou podložku. Funkce pro materiál PLA je přístupná na LCD modulu:
Ovladani → Zahrat PLA → Zahrat PLA – zahřeje celou 3D tiskárnu (extruder na 220°C,
tisková podložka na 60°C – vhodné i např. pro PET-G)
Zahrat PLA hotend – zahřeje hotend na 220°C
Zahrat PLA podlozka – zahreje podlozku na 60°C
Pro materiál ABS je funce zde:
Ovladani → Zahrat ABS → Zahrat ABS – zahřeje celou 3D tiskárnu (extruder na 250°C,
tisková podložka na 80°C – vhodné i např. pro ASA)
Zahrat ABS hotend – zahřeje hotend na 250°C
Zahrat ABS podlozka – zahreje podlozku na 80°C

Může se stát, že budete používat materiály, které budou vyžadovat jiné než
přednastavené teploty pro předehřev. Pomocí LCD modulu si můžete tyto teploty změnit. Funce je
přístupná zde:
Ovladani → Teplota → Zahrat PLA nastaveni – pro volbu PLA
Zahrat ABS nastaveni – pro volbu ABS
Po nastavení nových teplot musíte tyto uložit zvolením „Ulozit nastaveni“. Zde je možno
nastavit i rychlost ventilátoru. Zde vždy ponechte 0, tato funkce není využívána.

18.6. DOLADĚNÍ

TISKU

V průběhu tisku je možné měnit jeho základní parametry navzdory načteným hodnotám
ze souboru s tiskovými daty. Používejte však tyto funkce pouze když víte proč to děláte. V
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opačném případě můžete znehodnotit probíhající tisk nebo v krajním případě poškodit 3D tiskárnu.
Funkci vyvoláte následovně :
Doladeni tisku → Rychlost – celková rychlost tisku v %, standardně nastavená na
100%. Využijete zejména pokud 3D tiskárna tiskne moc rychle, tisk je
nekvalitní a dochází ke ztrátě kroků - tiskárna přeskakuje nebo je tisk
moc hlučný. Snižte hodnotu například o 25%. Tisk pak ale bude trvat
déle. Naopak někdy je žádoucí tisk zrychlit. Nikdy však nezrychlujte
více než na 150%. Se zvyšující rychlostí roste hluk a zároveň dochází
ke zvýšenému opotřebení pohyblivých částí.
Tryska – nastavená teplota pro trysku (hotend). Pokud máte dojem,
že se při tisku plast nedostatečně taví a jednotlivé vrstvy špatně drží
na sobě, což se děje hlavně při rychlém tisku, můžete teplotu o
několik stupňů zvýšit. Naopak pokud se plast moc roztéká, můžete
teplotu snížit. Tuto funkci můžete také použít když ladíte vhodnou
teplotu tavení u neznámého materiálu.
Podlozka – nastavená teplota pro tiskovou podložku (heatbed).
Pokud tisk na tiskové podložce špatně drží, můžete se pokusit zvýšit
její teplotu. Maximálně však na teplotu 100°C. Naopak pokud tisk drží
příliš, teplotu snižte.
Rychlost vent. - zde je aktuální rychlost ventilátoru pro chlazení tisku
v %. Ventilátor reaguje na nastavení rychlosti zhruba od 35% do
100%. Požijete zejména pokud tryska začne tisknout rychle na
malém prostoru a tisk se začne bortit. Pokud ale tisknete z materiálu
jako je například ABS, nikdy ventilátor nepouštějte. Tyto plasty se
chladnutím smršťují a pokud budete chladit ventilátorem, budou
vrstvy praskat.
Prutok – průtok plastu tryskou v %, standardně nastaveno na 100%.
Využijete, pokud máte dojem že tryska dávkuje příliš mnoho plastu
nebo naopak málo. Měňte však hodnotu jen o několik %, protože
Vaše 3D tiskárna byla řádně seřízena a předpokládáme tak, že měnit
tuto hodnotu nebude třeba.
Z offset – hodnota rozdílu výšky mezi tryskou extruderu a sondou
3DTouch. Nastavuje se tak výška první vrstvy. Požívejte však raději
funkci „babystepping“ viz níže.
Vymenit filament – viz. Kapitola 14.
Babystepping - funkce slouží k přesnému seřízení výšky první vrstvy. Vyvolává se tak, že
stisknete 2x ovládací knoflík v intervalu ½ sekundy po zahájení tisku. Nyní vyčkejte, až hotend
začne tisknout první linku. Pomalým otáčením ovládacího knoflíku po jednotlivých krocích doleva
postupně snižujte výšku první vrstvy tak, až se plast začne spolehlivě přichytávat na podložku a je
mírně rozmáčknutý. Pokud je plast přimáčknutý příliš nebo je doslova rozmáznutý, otáčejte
ovládacím knoflíkem doprava a první vrstvu tak zvyšte. Více se dočtete v kapitole 10. Pozor,
tryska hotendu se nesmí v žádném případě podložky dotknout, došlo by k jejímu poškození!
LCD modul obsahuje i některé další funkce jako například nastavení rychlosti přesunů,
akceleraci, jerk, kroky/1mm, PID řízení teplot a další. Tato nastavení důrazně nedoporučujeme
měnit. Jsou nastaveny při seřizování tiskárny. Pokud s nimi začnete experimentovat, můžete se
dostat do bodu kdy Vaše 3D tiskárna přestane spolehlivě fungovat a Vy ji budete muset uvést do
továrního nastavení. To však může znamenat, že bude nutné 3D tiskárnu znovu seřídit.
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19. PAMĚŤ EEPROM
Vaše 3D tiskárna používá k ukládání Vámi nastavených hodnot vnitřní paměť EEPROM.
Její ovládání najdete na LCD modulu:
Ovladani → Ulozit nastaveni – touto volbou uložíte všechna nastavení, která byla
aktuálně provedena do paměti. Používá se zejména pokud například
použijete jinou tiskovou podložku než je dodávána a potřebujete si změnit
Zoffset nebo když si změníte teploty předehřevu apod. Nezbytné je volbu
použít po každém provedení vyrovnání tiskové podložky.
Nacist nastaveni – obnoví dříve uložené hodnoty. Toto 3D tiskárna provádí
po každém zapnutí/resetu. Pokud si změníte nějakou hodnotu ale zjistíte,
že to není v pořádku, můžete se zvolením této funkce vrátit na hodnoty
Vámi naposled uložené.
Obnovit vychozi – touto funkcí vrátíte tiskárnu do továrního nastavení,
tedy stavu ve kterém opustila naši dílnu. Použijte pouze opravdu v krajním
případě. Je to funkce užitečná pokud jste si 3D tiskárnu rozladili tak, že již
netiskne spolehlivě. Po vyvolání tohoto továrního nastavení bude možná
nutné 3D tiskárnu znovu seřídit. Pokud tovární nastavení vyvoláte, musíte
ho následně uložit zvolením funkce „Ovladani → Ulozit nastaveni“.
Inicializace EEPROM – tato funkce nejenom že 3D tiskárnu vrátí
kompletně do továrního nastavení, ale navíc smaže EEPROM. Tuto funkci
neprovádějte, pokud nevíte proč to děláte!

20. ZÁVĚR
Děkujeme Vám, že jste projevili značnou dávku trpělivosti a dočetli jste tento návod až
sem. Nyní byste měli být schopni Vaši 3D tiskárnu spolehlivě obsluhovat. I přes veškerou naši
snahu popsat vše potřebné je možné že narazíte na situaci, která zde není popsána. Neváhejte
nás proto kontaktovat.
Hodně dobrých tisků Vám přeje
Xb printers team
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