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Vybalení

1

Vyjmìte sáèek s doplòky, pøidanou
strunu a další souèásti

Instalace doplòkù

6

Pøipevnìte rukoje

7

Pøipevnìte držák struny k rámu

Odstraòte sponky na
øemenu a vodící kolejnici

8

10

Vložte prachový èistiè struny
Zacvaknìte díl pro vedení
struny do rámu

9

Vsuòte teflonové trubièky

Umístìte kotouè(e) struny a zaveïte
strunu k ústí tiskové hlavy
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Offline kalibrace

11

12
?5cm
?1 mm

Posuòte desku,
nahoru ruèním
otáèením høídele

Èelní pohled

Tøi body pro seøízení,
nastavte vzdálenost
mezi tryskou a
tiskovou plochou
podél znázornìných
èar.

13

Otoète matici pro nastavení
výšky. Pomalu posouvejte
tiskovou hlavu podél osy X,
abyste ovìøili, že je tisková

Otoète matici pro
upravení výšky

Instalace a nastavení softwaru

Boèní pohled

15

14

17

Spuste Repetier-Host

Boèní pohled

19

20

Pøipojte se k tiskárnì
Stáhnìte a nainstalujte
setupRepetierHostFELIXPrinters_*.exe
www.FELIXprinters.com/downloads

21
18

16

1. Zvolte typ tiskárny.
2. Stisknìte tlaèítko ”obnovit porty”,
a poté zvolte odpovídající port COM.
3. Stisknìte OK.
Zapojte USB a napájecí kabel

Otevøete nastavení tiskárny

Idle znaèí úspìšné pøipojení
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22

24a

23

- bez viditelné mezery
- tryska se nedotýká

Úspìšná
kalibrace

Online kalibrace

tiskové plochy

Ruènì otoète høídelí
pro dosažení minimální
vzdálenosti 10ti mm

24b

Pøíliš daleko:
Viditelná mezera

Stisknìte Home Z
Pøíliš blízko:
Tryska se dotýká plochy
Poznámka:
Tento kalibraèní krok spoleènì s pøedchozí
kalibrací tiskové plochy jsou velmi dùležité
z tìchto dùvodù:
- pøedchází poškození tiskárny.
- zajišuje optimální pøilnutí objektu k podložce.

26

1. Posuòte celou
konzoly pro hrubé
posunutí

2.Utáhnìte šroub
pro jemné posunutí

Poznámka:
Snížíte-li koncový spínaè, bude
se tisková plocha zastavovat dále
od hrotu trysky.
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27

1

Nahrání, slicing a vytištìní objektu

29

28

2

- Vyèkejte, dokud teplota
nedosáhne nastavených hodnot.
- Ujistìte se, že žádné z os
nic nebrání v pohybu.

30

Vložte strunu

Opakujte dokud struna
nevyjde z trysky
- Vyhøívanou podložku èistìte èistícími
prostøedky nebo alkoholem.
- Stisknìte zobrazená tlaèítka teploty.
- Zkontrolujte, zda teplota stoupá.
-

Stáhnìte testovací soubor FELIXprinters_gadget.STL
www.FELIXprinters.com/downloads

32a
Pokud tištìný objekt nepøilne správnì k vyhøívané
podložce, vrate se ke krokùm 23 až 28.
Po dokonèení tisku odstraòte objekt:
- Nechte podložku vychladnout.
- Nesnažte se odtrhnout objekt kolmo od
podložky.
- Objekt odlepujte od hran.
- Po odlepení hrany se pokuste objekt sejmout.

32b

32c

Pokud ne, toto tlaèítko stisknìte dvakrát,
tiskárna mùže být v módu standby, kvùli déle
trvající neèinnosti.

Odlepte hranu

Poznámka: Funkèní pouze
pøi teplotì > 150°C

31
Spuse
tisk

33
Blahopøejeme, právì jste dokonèili
Váš první tisk!
Tip: pro podrobnìjší informace použijte uživatelskou
pøíruèku, a navštivte naše uživatelské fórum pro
docílení co nejlepšího výkonu tiskárny

