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Obsah
Drazí spotřebitelé, děkujeme vám za výběr našeho
produktu. Před uvedením do provozu si prosím
přečtěte pokyny k obsluze. Náš tým bude vždy
připraven poskytnout vám nejlepší služby. Při
jakýchkoli problémech nás prosím kontaktujte
prostřednictvím telefonu nebo e-mailu uvedeného na
konci tohoto návodu.

Pro lepší zážitek z používání našeho produktu se
můžete naučit používat tiskárnu následujícím
způsobem:

- Zobrazit doprovodné pokyny a videa na
paměťové kartě.

- Navštívit oficiální stránku www.creality.com, kde
se nachází příslušné softwarové/hardwarové
informace, kontaktní údaje a pokyny pro údržbu a
obsluhu

Poznámky

Sestavení 3D tiskárny

Použití 3D tiskárny
Načtení filamentu, Zahájení
tisku

Poznámky
1. Nepoužívejte tiskárnu jiným, než zde popsaným způsobem, aby nedošlo ke zranění osob nebo újmě na majetku.
2. Neumísťujte tiskárnu blízko zdrojů tepla, hořlavých látek nebo výbušných objektů. Doporučujeme umístit v dobře větraném prostředí s nízkým výskytem prachu.
3. Nevystavujte tiskárnu přílišným vibracím nebo nestabilnímu prostředí. Následkem těchto vlivů může docházet ke zhoršené kvalitě tisku.
4. Před použitím experimentálních nebo netypických filamentů doporučujeme použít standardní filament (jako např ABS nebo PLA) pro kalibraci a otestování stroje.
5. Nepoužívejte jiné kabely než ty, které byly dodány. Vždy používejte uzemněnou zásuvku se třemi hroty.
6. Nedotýkejte se trysky nebo povrchu tisku během provozu, protože mohou být horké. Nepřibližujte se rukama během provozu ke stroji, aby nedošlo k popáleninám nebo jinému zranění.
7. Při obsluze tiskárny nepoužívejte rukavice ani volné oblečení. Mohou se zamotat do pohyblivých částí, způsobit vznícení a následné zranění osob nebo poškození stroje.
8. Při čištění zbytků filamentu z horkých částí tiskárny použijte poskytnuté nástroje. Nedotýkejte se přímo trysky. Mohlo by dojít ke zranění.
9. Tiskárnu čistěte často. Vždy je potřeba přitom mít stroj vypnutý. Používejte suchou tkaninu k odstranění prachu, přilepeného plastu nebo jiného materiálu z rámů, vodících kolejnic a
koleček. Na čištění povrchu tiskárny před každým tiskem pro dosažení stejných výsledků používejte čistič skla nebo isopropanol.
10. Je nutné, aby děti mladší 10 let nepoužívaly tiskárnu bez dozoru.
11. Tento stroj je vybaven bezpečnostním ochranným mechanismem. Nepohybujte manuálně během spouštění a nastavování tryskou ani deskou/podložkou, jinak se tiskárna z
bezpečnostních důvodů automaticky vypne.
12. Uživatelé musí dodržovat národní i místní zákony, předpisy a etické kodexy v místě použití zařízení nebo jím provedených produktů a uživatelé zařízení nesmí používat k tisku materiálů,
dílů nebo předmětů atd., které by byly v rozporu s výše uvedenými právními dokumenty.
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Představení
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1 Motor osy X

2 Nozzle kit

3 Tisková plocha

4 Levelovací kolečka

5 Napínání řemenu

6 Napájecí tlačítko

7 Koncový spínač osa X

8 Extruder

9 Motor osy Y

10 Držák filamentu

11 Displej

12 Ovládací tlačítko

14 Nastavení osy Y

15 Motor osa Z

16 Napájení

13 Slot pro paměťovou kartu a USB slot
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Základní paramery
Model

3DPrintMill

Tisková plocha

nekonečno*200*170mm

Modelovací technologie
Počet trysek
Tloušťka vrstvy
Průměr trysky
Přesnost
Filament
Formát souborů
Sloty
Slicing software
Napájení
Výkon
Teplota podložky

0.1mm-0.4mm

Standard | 0.4mm

±0.1mm

PLA/TPU/PETG
STL/OBJ/AMF

Storage card/USB
CrealityBelt

Vstup：100-120/200-240V 50/60Hz Výstup：24V/14.6A
350W

0-100°C

Teplota trysky

0-240°C

Obnova tisku

Ano

Senzor filamentu

Ano

Duální osa Z

Ne

Jazyk

Angličtina

Operační systém

Windows XP/Vista/7/10

Rychlost tisku
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FDM

1

≤180mm/s, 30-60mm/s normally

Parts List 零部件清单
4 Držák cívkyx 1

1 Sestava os X/Y x 1

2 Základna s pásem x 1

6 Profil x 1

3 Displej x 1

5 Filament x 1

Profil x 1 7

Seznam příslušenství
8 Paměťová karta + čtečka

12

Spojka 2x

16 M5T matice x 6
20

Šroub M5X8 x 10

24

Tryska x 2

9

Kleštičky x 1

13 Vzduchová spojka x 2

17

Photoelectric switch line x 1

10 S páska x 10

11 Čistič trysky x 1

14 Napájecí kabel x 1

15 Nářadí x 1

18

19 bŠroub M5X12 x 6

Šroub M5X8 x ž

21 Šroub M5X45 x 4

22 Šroub M5X12 x 4

25

26

Klíč 1x

Teflonová trubička x 1

Pinzeta x 1
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Instalace nosného rámu profilu
6

2

7

Základna s pásem

Nosné profily

6

19

7

2

Nosné profily
19

Nainstalujte podpěru 1 a podpěru 2 ke spodní části stroje pomocí čtyř šroubů
19

6

Šrouby M5X12

se šestihrannou hlavou M5x12 (jak je znázorněno na obrázku výše).
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Instalace sestavy řemene osy X/Y
21

21

20

1

1

Sestava os X/Y

20

20

20

Šroub 5X18
20

22

Šroub M5X12
22

21

Šroub M5X45
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Instalace držáku cívky

Držák cívky

4
16
16

M5T matice
18

18

8

16

Šroub M5X8

4

16

Instalace displeje

M5T matice

18
18

18

Šroub M5X8
16

16

Zajistěte sestavu displeje dvěma šrouby s ﬂatovou hlavou M5X8 a dvěma maticemi T M5, jak je
znázorněno na obrázku výše
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Zapojení kabelů

Vložte teflonovou trubičku do
pneumatického konektoru
(vložte také modrou svorku
drátu).
14 kabel x 1

Připojte koncový spínač osy Y
Po instalaci displeje připojte kabel displeje.

Připojte senzor filamentu před
spuštěním tiskárny

A

UPOZORNĚNÍ
● Vyberte správnou voltáž odpovídající Vašemu
regionu
(115/230V)
●Špatné nastavení způsobí poškození tiskárny

Nezapojujte ani neodpojujte kabel napájení
pokud je tiskárna zapnutá, má zapnutý
napájecí přepínač.
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Vyrovnání
1. Nejprve přesuňte osu X na kontaktní část mezi tryskou a pásem (mírně přitlačte trysku na pás ). 2. Zatlačte oba koncové spínače proti
posuvnému bloku X, abyste zajistili limit; 3. Stiskněte zpět obrazovku, aby se tiskárna vrátila do výchozí polohy; po návratu do výchozí
polohy nastavte seřizovací šroub osy Y podle polohy trysky vůči pásu, abyste se ujistili, že se tryska dotýká pásu správně; poté utáhněte šroub
koncového dorazu osy Y, vyrovnání je hotovo; 4. Pokud je mezi tryskou a pásem nějaký šev nebo nadměrný kontakt, mírně upravte
vyrovnávací matici.

1

A Nastavovací šroub
koncového dorazu osy Y
B Nastavovací šroub
koncového dorazu osy Y

A
B

2

3

Tryska je příliš daleko od plošiny, takže
spotřební materiál nemůže k plošině
přilnout.

4

Tryska je příliš blízko k plošině, spotřební materiál
není dostatečně vytlačován a výstup trysky je
poškozen. Způsobuje ucpání a poškrábání pásu.

Filament přilne přímo na plošinu.
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Předehřátí

Poznámky: Poznámky: Informace o uživatelském rozhraní jsou pouze orientační, skutečné
uživatelské rozhraní se může lišit.
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Předehřátí

Poznámky: Poznámky: Informace o uživatelském rozhraní jsou pouze orientační, skutečné
uživatelské rozhraní se může lišit.
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V průběhu zvyšování teploty můžete zavěsit filament na držák.

Pro hladší tisk by měl být konec filamentu umístěn tak,
jak je znázorněno výše.
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Načtení filamentu

Když aktuální teplota dosáhne cí lové teploty, stiskněte a podržte pružinu vytlačovací ho zař ízení a vložte spotř ební
materiál do otvoru pro detekci nabí jení jeden po druhém， poté vložte spotř ební materiál do malého otvoru vytlačovací ho
zař ízení , dokud nebude v poloze trysky.

Rychlé vytažení filamentu a podání nového
filamentu po předehřátí trysky a posunutí
filamentu trochu dopředu.
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Zahájení tisku

Y\EHUWHMD]\N]DYĜtWQDVWDYHQtSĜLGDWRGSRYtGDMtFtPRGHOQDVWDYHQtWLVNiUQ\X]DYĜtWSĜL]SĤVRELW
NRQILJXUDFHSRþHWYêWLVNĤSURGRNRQþHQtQDVWDYHQt
CrealityBelt

CrealityBelt

1. Software nainstalujete dvojitým kliknutím.
2. Dvojitým kliknutím software otevřete.
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Zahájení tisku

4. následně otevřete soubor - vyberte soubor.

6. Vložte paměťovou kartu - tisk z karty
- vyberte soubor, který chcete
vytisknout.

5. Vygenerujte G-kód a uložte soubor g-kódu na paměťovou kartu.

Názvy souborů musí být psány latinkou nebo
číslicemi, nikoli čínskými znaky nebo speciálními
symboly.

Poznámky: Podrobné pokyny k softwaru naleznete
v příručce ke slicer softwaru na paměťové kartě!
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Základní deska
Port motoru X

Port motoru Y

Port motoru Z

Port motoru E

Slot pro SD kartu

USB slot

Ventilátor tryska
Port obrazovky

Ventilátor
základní deska

Koncový spínač Y
Napájení
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Hot bed
wire port

Heating pipe

Kontrolovaný
ventilátor

Koncový
spínač X

Hot bed

Tryska termistor

Senzor filamentu

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

