
             Uživatelská příručka

    3D TISKÁRNA



Drazí spotřebitelé,

Děkujeme Vám za výběr našeho produktu.  
Před uvedením do provozu si prosím 
přečtěte instrukce. Náš 3D tým  bude vždy 
připraven poskytnout Vám  nejlepší služby.  
Pokud narazíte na nějaké problémy, prosím 
kontaktujte nás přes telefon nebo mail  
poskytnutý na poslední straně návodu.
Pro lepší zážitek  z používání našeho 
produktu  se můžete naučit zacházet s 
tiskárnou následnují cestou:

1. Zobrazit doprovodné instrukce a videa na 
TF kartě

2. Navštívit oficiální stránku 
www.creality.com. Naleznete zde příslušné 
softwarové / hardwarové informace, 
kontaktní údaje, instrukce pro údržbu a 
obsluhu.  

Poznámky

Použití 3D tiskárny

Vyrovnání podložky

Vložení filamentu

První tisk

Sestavení 3D tiskárny

Obsah:





Úvod:

Držák filamentu
Ovládací skříňka
LCD displej
Knoflík
USB port
Slot pro kartu
Volba napětí
Koncový spínač osy X
Hlava s tryskou

Tisková plocha
Opěrná tyč
Rám základny
Spojka
Motor osy Z (Z2)
Koncový spínač osy Y
Extruder
Motor osy Y

Detekce filamentu
Spojení osy X a Extruderu
Motor osy X
Koncový spínač osy Z
Motor osy Z (Z1)
Spojení osy Y a Z
Propojení tiskárny
Připojení napájecího kabelu





Šroub s válcovou 
hlavou (+pérovka) 
M5x25
4x
Jehlice 
1x



Složení vertikálního rámu

Vertikální rám
1x

Rám základny 
1x

Šroub s válcovou hlavou 
(+pérovka) M5x25
4x

Točte spojkami pro zvýšení 
osy X podle obr.



Složení opěrných
tyčí

Opěrná tyč 
4x

Propojka
rám-opěrná tyč
2x

Pohyblivé šrouby 
M6x35
4x

Spojovací šroub 
M6x40
2x

Šrouby M5x12
4x

T matice M5T
4x 

Matice M6
4x

Šroub s půlkruhovou 
hlavou M5x30 
4x

Isolační propojka
4x



Složení držáku a detektoru filamentu

Držák na cívku
1x

Konsole pro držák
1x

Konsole pro detektor 
1x

Detekce filamentu
1x

Šroub s půlkruhovou 
hlavou M4x8
4x

T matice M4T
4x

Šroub se zapuštěnou 
hlavou M3x18
4x



Složení koncového spínače pro osu Z
Srovnejte koncový spínač s otvory v levém profilu vertikálního rámu, poté jej zajistěte šrouby.

Koncový spínač osy Z
1x

Šroub s válcovou hlavou
M4x16
2x



Pozor:
Zvolte správné vstupní napětí odpovídající místní 
síti (115V / 230V)
Pokud zvolíte nesprávné, může dojít k poškození
Připojte napájecí kabel, pro zapnutí přepněte 
vypínač do polohy 1
Nepřipojujte ani neodpojujte kabely, pokud je 
zařízení zapnuté

Propojovací kabel pro 
detekci filamentu
1x

Napájecí kabel 
1x

Připojení kabeláže:
Připojte krokové motory podle žlutých štítků           
(4-vodičové s 6ti kolíky)
Připojte koncové spínače podle žlutých štítků          
(2-vodičové s 3mi kolíky)
Připojte volné konektory k portům s odpovídajícími 
kolíky



Zvolte Prepare -> Auto home (počkejte, než se tryska přemístí do levé přední části podložky)
           Prepare -> Disable steppers (uvolní se tím motor pro manuální přesun)

Vyrovnání podložky



Přemístěte trysku nad levý přední vyrovnávací knoflík (jsou umístěny na spodní straně podložky), 
upravte výšku podložky otáčením knoflíku, pro kontrolu mezery použijte papír (měl by lehce dřít o 
povrch trysky). Stejným způsobem vyrovnejte ostatní rohy podložky. Tento postup opakujte 
několikrát (dokud nedocílíte stejného výsledku ve všech 4 rozích).

Tryska je příliž vysoko nad 
podložkou, filament se nechytá 

Filament je vytlačován 
rovnoměrně, drží se na podložce

Tryska je příliž blízko podložce, 
škrábe ji a filament není 
dostatečně vytlačován



Předehřev

Metoda č.1

Metoda č.2



Umístěte cívku s filamentem na držák

Pro snadnější průchod a tisk by měl 
být konec filamentu umístěn a 
upraven podle obrázku níže.



Když aktuální teplota dosáhne cílené teploty, prostrčte filament sensorem pro detekci, následně 
stlačte pružinu extruderu a protáhněte filament až do trysky, dokud jej neuvidíte z ní vytékat.

Jak vyměnit filament?
1. Řízněte filament blízko extruderu a 
pomalu vtlačujte nový dokud jej neuvidíte 
vytékat z trysky
2. Vytáhněte rychle filament, do předehřáté 
trysky vložte nový.

Vložení filamentu



3.

4. Otevřete



6. Vložte kartu, zvolte 
"Print" -> zvolte soubor 
k tisku

Název souboru musí být v latince nebo 
v číslech, tiskárna nečte čínské nebo 
speciální znaky.

Pozn. Podrobnosti o pokynech k 
softwaru najdete v manuálu, který se 
nalézá na SD kartě.

První tisk

6. Vytvořte G-Code a uložte jej 
na paměťovou kartu



Vstupní napětí

Výstupní napětí pro 
podložku

Ohřev pro 
vedení 1

Ohřev pro vedení 2

Ovladatelné 
větráky

Neovladatelné 
větráky

Termistor 1 
pro trysku

Termistor pro 
podložku

Termistor 2 
pro trysku

Paměťová 
karta

Rozhraní 
dotykového 
panelu

Mikro USB

EXP1 / 12864
Rozhraní 
displeje

EXP2 / 12864
Rozhraní 
displeje

Koncový spínač X

Reservovaný port

BL Touch
Reservovaný 
port

Reservovaný port

Koncový spínač Y

Koncový spínač Z

Motor osy E1Motor osy E2

Motor osy Z2

Motor osy YMotor osy X Motor osy Z1

Schéma zapojení obvodu



         Slicer / 
Rozvodový řemen

Vychází filament?



Překlad: Creality tým
https://www.crealitystore.cz/
KONTAKTUJTE NÁS:   Adresa: Vodní 5b, Blansko 678 01
                                  Telefon: +420 704 600 497
                                  Facebook: Creality Store
                                  E-mail: obchod@crealitystore.cz


