
3D Tiskárna
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Motor osy Z (Z1)
Spojka (Z1)
Vyrovnávací knoflík
Motor extruderu (E)
Detekce filamentu
Motor osy X

Motor osy Z (Z2)
Spojka (Z2)
Hlavní vypínač & zásuvka
Držák na filament
Koncový spínač osy Y

Koncový spínač osy X
Sestava trysky
Podložka
Dotykový displej
Slot pro kartu & USB port

1. Úvod



Distanční vložka 
(100mm)

Měrka (0,2mm)

Náhradní díly

Šroub M5x25 
(+pérovka)

Šroub M4x8    
(+ M4T matice)

Konsole pro 
držák

Držák filamentu

Napájecí kabel

USB kabel

PTFE trubička

Kleště

Klíče a 
šroubováky

Špachtle

Paměťová karta 
(+čtečka)

Základna tiskárny Vertikální rám

Čištění trysky 
(0,4mm)

Filament (200g)

Krabička na nářadí

2. Seznam materiálu

Seznam nářadí



2 ks

2 ks

T-matice

Úprava osy X

4 ks

Distanční vložka M4T matice

Instalace držáku filamentu

Instalace vertikálního rámu

4 ks

3. Sestavení zařízení



4. Připojení kabelů

Plochý kabel

Připojte napájecí kabel    
do 3-hrotového konektoru



5.Informace na displeji



Stiskněte a držte držák Extruderu, vložte 
1,75mm filament skrze detektor i následující 
motor. Pokračujte plněním, dokud neuvidíte, jak 
se filament vysouvá z trysky.

Nahrazení filamentu během tisku

1. Přeřízněte předešlý filament blízko extruderu a 
pomalu plňte nový filament skrz senzor a extruder 
dokud není nový filament plně v PTFE trubičce.
(Nebo)
2. Předehřejte trysku a vytáhněte použitý 
filament. Nový filament plňte podle obrázků výše.

Plnění

Metoda 1

Metoda 2

6. Vložení filamentu

Předehřev



7. Vyrovnání podložky

1. Než přejdete k počátečnímu vyrovnání, pomalu utáhněte 4 vyrovnávací matice umístěné zespodu podložky. 
(Podložku tím mírně sesunete níže)
2. Z nabídky zvolte „Settings“ -> “Level mode”. Klikněte na číslo ②

3. Upravte výšku podložky točením matice. Využijte 
kalibrovaného plíšku (0,2mm). Můžete využít kousek 
papíru, kdy tryska musí jemně hladit povrch papíru.
4. Dokončete úpravy na všech 4 rohových maticích.
5. Klikněte na ① a otestujte výšku podložky uprostřed.
6. Pokud je to nutné, opakujte tyto kroky několikrát.

Tryska je příliš vysoko nad 
podložkou, takže se filament 
nedokáže udržet na podložce.

Filament je nanášen 
rovnoměrně, pouze se drží na 
podložce.

Tryska je příliš blízko podložce a 
filament není dostatečně 
nanášen, pouze škrábe podložku.



Automatické vyrovnání

Pokud potřebujete aktivovat automatické vyrovnání, můžete volbu změnit v následujícím rozhraní:



3. Volba jazyka -> "Next" -> Volba zařízení -> "Next" -> "Finish"
2. Dvojklik pro otevření softwaru

1. Dvojklik pro instalaci softwaru

8. Instalace softwaru



Vložte paměťovou kartu do počítače

Otevřete software -> "Load" -> Zvolte soubor -> Počkejte na dokončení a uložte gcode 
na paměťovou kartu

2. Tisk

Vložte paměťovou kartu do tiskárny -> "Print" -> Zvolte soubor -> "Print"

1. Slicing

9. První tisk



Motor osy Y Motor osy Z (1) Motor osy Z (2) Dotykový displej port1 Paměťová karta

Koncový spínač osy Y

MiniUSB port

EXP1 
12864 Port obrazovky
EXP2

Reservovaný port

Port na 30-tihrotový kabelTermistor podožkyNeovladatelný větrák

Napětí - vstup

Napětí - vstup 
pro podložku

Dotykový 
displej port2

10. Zapojení obvodu



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


