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Jak používat tento návod
Konstrukční manuál je rozdělen do dvou částí; do dokumentu, který právě držíte v ruce a do 3D PDF
souboru, což je interaktivní dokument určený k prohlížení na počítači. Tento manuál může být čtený
na počítači, či vytištěný. V každém případě doporučujeme tisk stránek s identifikací jednotlivých
komponentů v panelech řezaných laserem, protože to velmi zjednoduší jejich identifikaci.
Následující schéma zobrazuje postup práce na stavbě tiskárny.

Při tisku doporučujeme nastavit vaši tiskárnu na mód tisku obrázků. Dojde pravděpodobně ke zpomalení výstupu, ale jednotlivá písmena
budou lépe čitelná.

Obsah dodávky
•

•

•

•

•

•

•

•

5 mm akrylátové výřezové panely
o
1x Hlavní panel
o
1x Panel svorek
Ocelové části
o
1x20001
o
4x20002
o
2x20004
o
3x20006
o
1x20014
o
2x20020
o
6x20021
Držák krokových motorů
o
3xM57 Krokový motor
o
1xM42 Krokový motor
o
7xKH1228 Ložisko
Balení příslušenství
o
Prostudujte stranu Obsah
balení příslušenství
Sáček 1
o
3x Mikrospínač
o
2x Ozubený pás
o
7x Elastická páska
o
5x Stahovací páska
Sáček 2
o
1X M8x120 CP
o
1xM8x40 CP
o
3xM8x60 CP
o
1x20003 Ocel
o
2x20005 Ocel
o
1x20007 Ocel
Volně v balení
o
2x Ventilátor
o
1x Panel elektroniky
o
1x Napáječ
o
1xPP husí krk (tuhý)
o
1xPVC husí krk (lesklý)
o
1x Zkušební materiál pro
tisk
8mm výřez z Plexiskla
o
1x Hlavní tiskový stůl
o
1x Nastavitelný tiskový stůl
o
1x 3mm panel
o
1x Hlavní panel extruderu
o
1x Modře zbarvená fólie pro elektroniku
o
6x Modrý disk
o
1x Modrý disk s tlačítky

•

Sáček Extruderu
o
Sáček šroubků

4x M3X10

1x M3x6 červík

6x M3 Matice

18x M3 Podložka

4x M3x30

1x M3x20

11x M5 Matice

1x M5 Nyloc

17x M5 Podložka

2x M5X20

6x M5x25

2x M5x30 Šestihran

1x M5x70 Šestihran

2x M8 Matice

1x M8 Pérová podložka

2x M8 Podložka
o
Ložiskový sáček

2x malá pružina

2x Ložisko 623

2x Ložisko 608

1x Hnací hřídel

2x Oranžový knoflík

1x Tavná hlava

1x Hnací ozubené kolo

1x Hnané ozubené kolo

1x Odpor

1x Konektor 25 kontaktů

V balení naleznete

Identifikace výřezových částí
Hlavní panel

Panel svorek

8mm panel transparentní

3mm transparentní panel

Obsah balení příslušenství
Číslo oddílu

Popis

Počet

Oddíl 1

M3 Matice normální
M3 Matice Nyloc
M3 Podložka
M3x12 půlkulatá hlava
M3x16 půlkulatá hlava
M3x20 půlkulatá hlava
M3x30 půlkulatá hlava
M3x6 Červík
M3x35 půlkulatá hlava
M8x40 s podložkou
M3x25 půlkulatá hlava
M2 Matice běžná
M2x12 Válcová hlava
M3x12 Plochá hlava
M5x16 Půlkulatá hlava
M5x20 Půlkulatá hlava
M8x30 Plochá hlava
M5 Matice běžná
M5 Podložka
M5x6 Červík
M5x35 Půlkulatá hlava
M8 Matice běžná
M8 Matice křídlová
M8 Podložka
M5x20 Šestihranná hlava
M5x25 Půlkulatá hlava
M5x30 Půlkulatá hlava
M5x45 Půlkulatá hlava
M5x55 Půlkulatá hlava
008 7150 114 42 průměr 8 lineární ložiska
1_4 spojka
301 3150 599 34 M3 distance 15mm
C2-4243-2M pružina
MXL 18T DF kladka
Krytka trubky průměr 12mm
608ZZ Ložisko
623ZZ Ložisko
RI-1214ZZ
Krytka trubky průměr 8mm

135
2
335
20
37
15
4
4
4
8
74
2
2
5
10
18
2
96
110
24
26
32
1
37
3
4
10
2
2
4
1
12
7
3
4
9
5
1
16

Oddíl 2

Oddíl 3
Oddíl 4
Oddíl 5

Oddíl 6

Oddíl 7
Oddíl 8

Oddíl 9

Oddíl 10

Oddíl 11

Obrazový návod

Nářadí:
2.5 mm Imbus
4.0 mm Imbus
5.0 mm Francouský klíč

Cvičná část
Tiskárna RapMan 3.1 je složena z ocelového
rámu, který je spojen pomocí akrylátových spojek. Při
stavbě tiskárny je třeba brát v úvahu omezení
samotných akrylátových částí. 5mm milimetrový
akrylát má více než dostatečnou pevnost pro daný
účel, přesto při nadměrném utažení mohou tyto části
snadno prasknout. Jako ochranu proti tomuto druhu
poškození je připravena tato cvičná část stavby.

1

Potřebné součásti:
ID
10112
10113
Příslušenství
M5x6 Červ
M5 Matice
M3x25 Šroub
M3 Matice
M3 Podložka

Lokace
5mm panel
5mm panel

Počet
2 ks
2 ks

Oddíl 6
Oddíl 6
Oddíl 4
Oddíl 1
Oddíl 1

1ks
1 ks
4 ks
4 ks
8 ks

2

Postup práce
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Odstraňte ochranný film ze všech plastových částí
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté a beze zbytků
materiálu.
Postavte všechny 4 šrouby M3x25 svisle na jejich hlavy.
Na každý šroub natáhněte jednu podložku M3, jak ukazuje
první obrázek.
Nasaďte plastovou část 10113 na šrouby, jak ukazuje obrázek
2.
Nasaďte druhou část číslo 10113 na šrouby. Pozor – tato
součástka není čtvercová a je třeba zachovat její orientaci. Při
chybném otočení součástka nepůjde na šrouby snadno
nasunout. Obrázek 3 ukazuje chybné nasunutí, obrázek 4
zobrazuje součástku ve správné orientaci.
Nasuňte na každý šroub podložku M3.
Našroubujte na každý šroub matici M3 na 2-3 otáčky, jak
ukazuje obrázek 5
Nyní zasuňte kovovou tyč o průměru 8mm mezi šrouby. Pozor
– tyč půjde správně zasunout pouze při jedné orientaci.
Obrázek 6 zobrazuje chybné otočení, obrázek 7 pak správnou
montáž, kdy tyč projde skrz sestavené součásti.
Utáhněte matice rukou a následně klíčem a imbusovým klíčem
tak, aby tyč pevně držela. Zpravidla se klíčem po utažení prsty
dotahuje o ½ otáčky. Maximální síla dotažení nesmí překročit
0.75Nm. (Obrázek 8)
Nyní pokračujte v dotahování až se plast začne deformovat jak
ukazuje obrázek 9. Tento stav již naznačuje přílišné utažení.
Po dalším dotažení pak plast praskne, jak ukazuje obrázek 10.
Jednalo se pouze o cvičení, tyto součástky nebudou k samotné
stavbě dále potřeba.
Nyní si vyzkoušíme dotáhnutí stavících šroubů na součástce
10112. Do matice M5 zašroubujte šroub M5 tak, aby špice
nepřesahovala okraj matice.
Tuto sestavu zasuňte bočně do výřezu v části 10112. Může být
třeba lehce obrousit okraje matice aby šla zasunout. Do
kulatého konce zasuňte ocelovou tyč číslo 20001.
K dotažení použijte kulatý konec 4mm imbusového klíče.
Zpravidla je třeba po maximálním dotažení prsty dotáhnout
ještě o ¼ otáčky. Utahovací síla nesmí přesáhnout 0.5 Nm. Po
ověření pevnosti spoje můžete pokračovat v rámci cvičení až do
chvíle, kdy dojde k poškození plastu.

Rizika a Varování
3

Pozor, při stavbě Vaší tiskárny doporučujeme používat
brýle pro ochranu očí. Plastové části mohou při
nadměrném namáhání snadno prasknout a odletující
úlomky mohou být pro Vaše oči nebezpečné.

4

Důrazně doporučujeme pozorně splnit instrukce i v této
části. Dostatečná průprava před samotným zahájením
stavby tiskárny zajistí dostatečné zkušenosti při práci
s kombinací plastových a kovových dílů a zamezí jejich
poškození.

5

Upozornění:

6

V době přepravy jsou veškeré plastové části chráněny
modrým ochranným filmem. Tento film je třeba vždy
odstranit těsně před montáží dané součásti do
tiskárny, neboť jejich kompletní odstranění po
dokončení stavby tiskárny již není možné.
V případě poškození některé z částí je možné ji opravit
pomocí kianoakrylátového lepidla (Vteřinové lepidlo).
Po dobu lepení doporučujeme stlačení lepených částí
pomocí svorek.

7

8

9

10

V žádném případě nelze při sestavování tiskárny
používat hrubou sílu, či dokonce kladivo. Šok
způsobený úderem plastové části okamžitě zlomí.

Náhled kompletní tiskárny

Obrazový návod
Nářadí:

1.01 Spodní rohový blok pravý 2 KS
1

Postup práce
1.
2.
3.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Zkontrolujte, že ložisko 608 pasuje do otvoru, případně otvor
jemně očistěte smirkovým papírem – obrázek 1
4. Postavte 4 šrouby M3x25 na hlavičky a nasuňte na ně podložky,
jak ukazuje obrázek 2
5. Na šrouby nasuňte část 10010 jako na obrázku 3. Zkontrolujte,
že osazení ložiska je směrem dolů. Pro kontrolu orientace
doporučujeme použít elektronický 3D PDF manuál.
6. Následně převlečte přes šrouby část 10009 – obrázek 4.
7. Na každý šroub navlečte další podložku M3.
8. Našroubujte matice M3, pouze však na 2-3 otáčky. Obrázek 5.
9. Položte celou sestavu a připojte část 10008 pomocí jednoho
šroubu M3. Pod hlavičku šroubu opět použijte podložky, viz.
Obrázek 6.
10. Pomocí pinzety nasuňte podložku a následně matici M3, jak
ukazují obrázky 7 a 8.
11. Opakujte postup s pinzetou pro další 3 šrouby, nezapomeňte
vždy použít také podložky pod hlavy šroubů i matice.
12. Celý postup opakujte ještě jednou pro sestavení druhého
shodného bloku. Kompletní sestavu vidíte zde:

2

3

Pinzeta
Ložisko 608 – oddíl 11
Potřebné součásti:
ID
10008
10009
10010
Příslušenství
M3x25 CP
M3 Matice
M3 Podložka

Lokace
5mm panel
5mm panel
5mm panel

Počet
2 ks
2 ks
2 ks

Oddíl 4
Oddíl 1
Oddíl 1

16 ks
16 ks
32 ks

4

5

Rizika a Varování

Bez rizika

6
Opakovaně kontrolujte orientaci jednotlivých součástí.
Je velmi snadné provést obrácenou montáž

7

8

1.02 Spodní rohový blok levý 1 KS

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Zkontrolujte, že ložisko 608 pasuje do otvoru, případně otvor
jemně očistěte smirkovým papírem – obrázek 1
4. Postavte 4 šrouby M3x25 na hlavičky a nasuňte na ně podložky, jak
ukazuje obrázek 2
5. Na šrouby nasuňte část 10011 jako na obrázku 3. Zkontrolujte, že
osazení ložiska je směrem dolů. Pro kontrolu orientace
doporučujeme použít elektronický 3D PDF manuál.
6. Následně převlečte přes šrouby část 10009 – obrázek 4.
7. Na každý šroub navleče další podložku M3.
8. Našroubujte matice M3, pouze však na 2-3 otáčky. Obrázek 5.
9. Položte celou sestavu a připojte část 10008 pomocí jednoho
šroubu M3. Pod hlavičku šroubu opět použijte podložky, viz.
Obrázek 6.
10. Pomocí pinzety nasuňte podložku a následně matici M3, jak ukazují
obrázky 7 a 8.
11. Opakujte postup s pinzetou pro další 3 šrouby, nezapomeňte vždy
použít také podložky pod hlavy šroubů i matice.

1

Pinzeta
Ložisko 608 – oddíl 11
Potřebné součásti:

2

3

ID
10008
10009
10011
Příslušenství
M3x25 CP
M3 Matice
M3 Podložka

Lokace
5mm panel
5mm panel
5mm panel

Počet
1 ks
1 ks
1 ks

Oddíl 4
Oddíl 1
Oddíl 1

8 ks
8 ks
16 ks

4

Rizika a Varování
5

Bez rizika

6
Opakovaně kontrolujte orientaci jednotlivých součástí.
Je velmi snadné provést obrácenou montáž
Upozornění:

7
Malé otvory v plastových částech mohou být mírně
zanesené odpadním materiálem. Otvory jsou řezány
laserem a v některých případech může dojít k přivaření
odpadního materiálu k okraji otvoru.

8

Obrazový návod

1.03 Blok motoru osy Z 1 KS

Nářadí:
1

Postup práce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Postavte 4 šrouby M3x25 na hlavičky a nasuňte na ně podložky, jak
ukazuje obrázek 1
Na šrouby nasuňte část 10008 jako na obrázku 3.
Následně převlečte přes šrouby část 10009.
Na každý šroub navleče další podložku M3.
Našroubujte matice M3, pouze však na 2-3 otáčky. Obrázek 3.
Položte celou sestavu na bok – obr. 4
Připojte část 10012 pomocí jednoho šroubu M3. Pod hlavičku
šroubu opět použijte podložky. Ujistěte se, že zahloubení pro ložisko
směřuje ven. Doporučujeme použít 3D elektronický manuál.
Pomocí pinzety nasuňte podložku a následně matici M3, jak ukazují
obrázky 5 a 6.
Opakujte postup s pinzetou pro další 3 šrouby, nezapomeňte vždy
použít také podložky pod hlavy šroubů i matice.
Opatrně připojte motor k části 10012 pomocí čtyř šroubů M5x16CP,
podložek M5 a matic M5. Podložky patří na opačnou část součástky
10012 než motor, tedy pod matice. Zkontrolujte správnou orientaci
výstupních kabelů z motoru. Obrázek 7.
Pro správné dotažení šroubů použijte francouzský klíč, jak ukazuje
obrázek 8.
Nyní je třeba vytvořit kladku pro pohon ozubeného řemenu osy Z.
Připravte 3 šrouby M3x20CP, nasuňte na ně podložky M3 a následně
část 10015 – obr. 9
Na každý šroub nasaďte další dvě podložky M3 a následně součást
10014. Připravte si sestavu matky M3 s červíkem M3x6mm a
nasaďte ji do výřezu v části 10014, jak ukazuje obr. 10. Na část 10014
umístěte další 2 podložky M3 na každý šroub.
Nyní na sestavu nasuňte část 10016 a pomocí podložek a matic M3 ji
pevně připevněte. Pro dotažení šroubů je lepší sestavu opět postavit
na bok. Hotovou sestavu vidíte na obrázku 11.
Opatrně hotovou kladku nasaďte na osu motorku tak, aby se konec
osy opíral o součást 10015. Jemně dotáhněte červík M3x6 tak, aby
se osa motorku nemohla protáčet. Špička červíku se musí opírat o
plošku na straně motorkové osy, jak ukazuje poslední obrázek 12.
Tím je sestava hotova.

2

3

4

5

Francouzský klíč 13mm x2
Francouzský klíč 8mm
Imbusový klíč 4mm
Pinzeta
Potřebné součásti:
ID
10008
10009
10012
10014
10015
10016
10079
Krokový motor M57

Lokace
5mm panel
5mm panel
5mm panel
5mm panel
5mm panel
5mm panel
5mm panel
Volně

Počet
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1ks

Příslušenství
M3x6 Červ
M3x20 CP
M3x25 CP
M3 Matice
M3 Podložka
M5x16 CP
M5 Matice
M5 Podložka
M8x40 Šroub
M8 Matice
M8 Podložka
M8x30 Podložka

Oddíl 2
Oddíl2
Oddíl 4
Oddíl 1
Oddíl 1
Oddíl 5
Oddíl 6
Oddíl 6
Sáček 2
Oddíl 8
Oddíl 8
Oddíl 5

1 ks
3 ks
8 ks
12 ks
34 ks
4 ks
4ks
4ks
1ks
1ks
4ks
2ks

6

Rizika a Varování
7

Bez rizika

8

Opakovaně kontrolujte orientaci jednotlivých součástí.
Je velmi snadné provést obrácenou montáž

9

10

12
11

1.04 Horní rohový blok pravý 2 KS

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Postavte 4 šrouby M3x25 na hlavičky a nasuňte na ně podložky, jak
ukazuje obrázek 1.
4. Na šrouby nasuňte část 10003 jako na obrázku 2. Zkontrolujte, že
osazení ložiska je směrem dolů. Pro kontrolu orientace doporučujeme použít elektronický 3D PDF manuál.
5. Následně převlečte přes šrouby část 10002 – obrázek 3.
6. Na každý šroub navleče další podložku M3.
7. Našroubujte matice M3, pouze však na 2-3 otáčky. Obrázek 4.
8. Položte celou sestavu na bok – obr. 5.
9. Připojte část 10001 pomocí jednoho šroubu M3. Pod hlavičku
šroubu opět použijte podložky. Pomocí pinzety nasuňte podložku a
následně matici M3, jak ukazují obrázky 6 a 7.
10. Opakujte postup s pinzetou pro další 3 šrouby, nezapomeňte vždy
použít také podložky pod hlavy šroubů i matice.
11. Nyní opakujte celý postup pro získání druhého rohového bloku.

1

Pinzeta
Potřebné součásti:

2

ID
10001
10002
10003
Příslušenství
M3x25 CP
M3 Matice
M3 Podložka

Lokace
5mm panel
5mm panel
5mm panel

Počet
2 ks
2 ks
2 ks

Oddíl 4
Oddíl 1
Oddíl 1

16 ks
16 ks
32 ks

3

4

Rizika a Varování

5
Bez rizika

6

7

Opakovaně kontrolujte orientaci jednotlivých součástí.
Je velmi snadné provést obrácenou montáž

1.05 Horní rohový blok levý 1 KS

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Postavte 4 šrouby M3x25 na hlavičky a nasuňte na ně podložky, jak
ukazuje obrázek 1.
4. Na šrouby nasuňte část 10007 jako na obrázku 2. Zkontrolujte, že
osazení ložiska je směrem dolů. Pro kontrolu orientace
doporučujeme použít elektronický 3D PDF manuál.
5. Následně převlečte přes šrouby část 10002 – obrázek 3.
6. Na každý šroub navlečte další podložku M3.
7. Našroubujte matice M3, pouze však na 2-3 otáčky. Obrázek 4.
8. Položte celou sestavu na bok – obr. 5.
9. Připojte část 10001 pomocí jednoho šroubu M3. Pod hlavičku
šroubu opět použijte podložky. Pomocí pinzety nasuňte podložku a
následně matici M3, jak ukazují obrázky 6 a 7.
10. Opakujte postup s pinzetou pro další 3 šrouby, nezapomeňte vždy
použít také podložky pod hlavy šroubů i matice.

1

Pinzeta
Potřebné součásti:

2

ID
10001
10002
10007
Příslušenství
M3x25 CP
M3 Matice
M3 Podložka

Lokace
5mm panel
5mm panel
5mm panel

Počet
1 ks
1 ks
1 ks

Oddíl 4
Oddíl 1
Oddíl 1

8 ks
8 ks
16 ks

3

4

Rizika a Varování

5

Bez rizika

6

Opakovaně kontrolujte orientaci jednotlivých součástí.
Je velmi snadné provést obrácenou montáž

7

1.06 Blok motoru osy Y 1 KS

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Postavte 4 šrouby M3x25 na hlavičky a nasuňte na ně podložky, jak
ukazuje obrázek 1.
4. Na šrouby nasuňte část 10007 jako na obrázku 2. Zkontrolujte, že
osazení ložiska je směrem dolů. Pro kontrolu orientace
doporučujeme použít elektronický 3D PDF manuál.
5. Následně převlečte přes šrouby část 10005 – obrázek 3.
6. Na každý šroub navlečte další podložku M3.
7. Našroubujte matice M3, pouze však na 2-3 otáčky. Obrázek 4.
8. Položte celou sestavu na bok – obr. 5.
9. Připojte část 10004 pomocí jednoho šroubu M3. Pod hlavičku
šroubu opět použijte podložky. Pomocí pinzety nasuňte podložku a
následně matici M3, jak ukazují obrázky 6 a 7.
10. Opakujte postup s pinzetou pro další 3 šrouby, nezapomeňte vždy
použít také podložky pod hlavy šroubů i matice.

1

1.
2.
3.

Pinzeta
Potřebné součásti:

2

ID
10004
10005
10006
Příslušenství
M3x25 CP
M3 Matice
M3 Podložka

Lokace
5mm panel
5mm panel
5mm panel

Počet
1 ks
1 ks
1 ks

Oddíl 4
Oddíl 1
Oddíl 1

8 ks
8 ks
16 ks

3

4

Rizika a Varování
5

6

Bez rizika

7

Opakovaně kontrolujte orientaci jednotlivých součástí.
Je velmi snadné provést obrácenou montáž

1.07 Roh tiskového stolu - dlouhý 2 KS

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Postavte 3 šrouby M3x16 na hlavičky a nasuňte na ně podložky, jak
ukazuje obrázek 1.
4. Na šrouby nasuňte část 10018 jako na obrázku 2.
5. Následně převlečte přes šrouby část 10019 – obrázek 3.
6. Na šrouby našroubujte distance M3x15 a utáhněte, jak ukazuje
obrázek 4.
7. Zatlačte kluzné vedení do horní části 10018. Obrázek 5.
8. Postavte 3 šrouby M3x16 na hlavičky a nasuňte na ně podložky.
Dále pak nasuňte součástky 10017 a 10018 – obr. 6
9. Zkompletujte sestavu zašroubováním šroubů do distancím M3x16,
viz obrázek 7. Dotáhněte všechny šrouby.
10. Zatlačte druhé kluzné ložisko do části 10017 – obrázek 8.
11. Celou sestavu nasuňte na 8mm tyč 20001 a zkontrolujte její snadné
klouzání (obr. 9). V případě že je pohyb obtížný či trhaný, nebyly
otvory pro kluzná vedení dostatečně očištěny a bude třeba je po
vyjmutí vedení očistit jehlovým pilníkem.
12. Opakujte postup pro získání druhého kusu.

1

5mm Francouzský klíč
3mm Imbusový klíč
Jehlový pilník
20001 Ocelová tyč

2

Potřebné součásti:
3

4

ID
10017
10018
10019
10118
Příslušenství
M3x16
M3x15 distance
M3 Podložka
Kluzná vedení

Lokace
5mm panel
5mm panel
5mm panel
5mm panel

Počet
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks

Oddíl 2
Oddíl 10
Oddíl 1
Oddíl 10

12 ks
6 ks
12 ks
4 ks

5

6

7

Rizika a Varování

8

Bez rizika

9

Ujistěte se, že celá sestava může snadno klouzat po
8mm ocelové tyči, neboť pokud bude pohyb příliš tuhý,
osa Z se pude pohybovat trhaně. Je velmi obtížné
provézt pak opravu později.

1.08 Roh tiskového stolu - krátký 2 KS

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Postavte 3 šrouby M3x16 na hlavičky a nasuňte na ně podložky, jak
ukazuje obrázek 1.
Na šrouby nasuňte část 10142 a 10019.
Na šrouby našroubujte distance M3x15 a utáhněte, jak ukazují
obrázky 2 a 3.
Postavte 3 šrouby M3x16 na hlavičky a nasuňte na ně podložky.
Dále pak nasuňte součástky 10143 – obr. 4 a 10118 – obr. 5
Zkompletujte sestavu zašroubováním šroubů do distancím M3x16,
viz obrázek 6. Dotáhněte všechny šrouby.
Celou sestavu vidíte na obrázku 7.
Opakujte postup pro získání druhého kusu.

1

5mm Francouzský klíč
3mm Imbusový klíč

Potřebné součásti:
2

3

ID
10019
10118
10142
10143
Příslušenství
M3x16
M3x15 distance
M3 Podložka

Lokace
5mm panel
5mm panel
5mm panel
5mm panel

Počet
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks

Oddíl 2
Oddíl 10
Oddíl 1

12 ks
6 ks
12 ks

4

Rizika a Varování
5

Bez rizika

6

Bez varování

7

1.09 Držák tiskového materiálu - 1 KS

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Postavte šroub M8x120 na hlavičku.
Na šroub nasuňte část 10129 a následně podložku M8.
Našroubujte matici M8 a dotáhněte na podložku.
Nasuňte další podložku M8, část 10128 a další podložku.
Dotáhněte další matici M8 k podložce.
Nyní našroubujte další matici M8, ale pouze přibližně 40mm od
začátku šroubu. Nasuňte podložku a druhou část 10128.
9. Nasuňte další podložku M8 a matici M8. Sešroubujte matici, až se
dotkne podložky. Neutahujte.
10. Na matici vložte podložku a část 10129. Dále pak další podložku a
křídlovou matici.
11. Otáčením matic zajistěte sestavu tak, aby rozteč částí 10128 byla
80mm a částí 10129 110 mm, jak ukazuje obrázek 1 a přehledový
obrázek dole.
12. Dotáhněte vnitřní matice, jak ukazuje obrázek 2.

1

13mm Francouzský klíč 2 ks

Potřebné součásti:
2

ID
10128
10129
Příslušenství
M8x120 šroub
M8 Matice
M8 Matice křídlová
M8 Podložka

Lokace
5mm panel
3mm panel

Počet
2 ks
2 ks

sáček 2
Oddíl
Oddíl
Oddíl

2 ks
4 ks
1 ks
6 ks

Rizika a Varování

Bez rizika

Bez varování

1.10 Tiskový stůl nastavitelný 1 KS

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Na část 10039 položte část 10116. Dbejte na správnou orientaci,
nejste-li si jisti, použijte elektronický 3D návod.
4. Spojte části dohromady pomocí šesti kusů šroubů M5x20 CP.
Jemně šrouby dotáhněte Imbusovým klíčem 4mm, jak ukazuje
obrázek 1.
5. Na každý šroub M3x30CP nasaďte podložku M3.
6. Na každou stranu mikrospínače nasaďte jednu část číslo 10038 a
zarovnejte otvory. Skrz otvory protáhněte připravené šrouby M3
s podložkou.
7. Nasaďte druhou podložku a matici na každý šroub. Jemně
dotáhněte pomocí imbusového klíče, jak ukazuje obrázek 2.
8. Do výřezů v kompletu zasuňte matice M5. Na šrouby M5x16 CP
nasaďte podložky M5 a protáhněte je otvory v části 10039.
Obrázek 3.
9. Nyní připravenou sestavu mikrospínače nasaďte na část 10039 a
našroubujte šrouby M5x16CP do matek, umístěných ve výřezech.
Po dobu šroubování si matky přidržte prsty. Jemně šrouby
dotáhněte pomocí 4mm Imbusového klíče, jak ukazuje obrázek 4.
10. Celá sestava má vypadat tak, jak ukazuje následující obrázek.

1

5mm Francouzský klíč
3mm Imbusový klíč
4mm Imbusový klíč

2

Potřebné součásti:
3

4

ID
10038
10039
10116
Příslušenství
Mikrospínač-žlutý drát
M5x20 CP
M5x16 CP
M5 Matice
M5 Podložka
M3x30 CP
M3 Matice
M3 Podložka

Lokace
8mm panel
8mm panel
8mm panel

Počet
2 ks
1 ks
1 ks

Sáček 1
Oddíl 5
Oddíl 5
Oddíl 6
Oddíl 6
Oddíl 2
Oddíl 1
Oddíl 1

1 ks
6 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
4 ks

Rizika a Varování

Bez rizika

Při utahování šroubu do tiskového stolu (10116)
postupujte velmi opatrně, neboť závity v části 10039
jsou vyříznuty v plastu.

1.11 Blok motoru osy X 1 KS

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Postavte 4 šrouby M5x16 na hlavičky a nasuňte na ně podložky, jak
ukazuje obrázek 1.
4. Na šrouby nasuňte část 10024 jako na obrázku 2. Zkontrolujte, že
šrouby prochází správnými otvory v plastové části 10024. Pro
kontrolu doporučujeme použít elektronický 3D PDF manuál.
5. Následně převlečte přes šrouby motor – obrázek 3.
6. Opatrně připravenou sestavu otočte, aby byl zajištěn přístup ke
šroubům, jak ukazuje obrázek 4.
7. Našroubujte matice M5, a dotáhněte je kombinací francouzského a
imbusového klíče, jak ukazuje obrázek 5.
8. Na osu motorku nasuňte kladku MXL 18T tak, aby ploška na ose
motorku byla proti špici červíku v kladce.
9. Dotáhněte červík, jak ukazuje obrázek 6. Doporučujeme zde použít
lepidlo proti povolování šroubů, například TL70 (vlevo). K dotažení
použijte imbusový klíč 1/16 palce.
10. Postavte na hlavičku jeden šroub M3x16CP a navlečte na něj
podložku M3x12. Následně pak 3ks podložek M3, ložisko 623 a
další 3ks podložek M3, jak ukazuje obrázek 7 a 8.
11. Celou sestavu připojte k části 10024 pomocí další podložky M3 a
matice M3. Nejste-li si jisti správným otvorem, použijte 3D
elektronický manuál. Sestavu dotáhněte pomocí imbusového klíče,
jak ukazuje obrázek 9.

1

2

Francouzský klíč 8mm
Francouzský klíč 5mm
Imbusový klíč 4mm
Imbusový klíč 2.5mm
Imbusový klíč 1/16 palce
Potřebné součásti:

3

4

ID
10024
Příslušenství
Ložisko 623
Motor M57
Kladka MXL 18T
M5x16 CP
M5 Matice
M5 Podložka
M3x16 CP
M3 Matice
M3x12 Podložka
M3 Podložka

Lokace
5mm panel

Počet
1 ks

Oddíl 11
Volně
Oddíl 10
Oddíl 5
Oddíl 6
Oddíl 6
Oddíl 2
Oddíl 1
Oddíl 5
Oddíl 1

1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
4 ks
4 ks
1 ks
1 ks
1 ks
7 ks

5

6

Rizika a Varování
7

Bez rizika

8

9

U červíků zajišťující spojení kladek a os motorků
doporučujeme použít anaerobního lepidla pro zajištění
závitu proti povolení vlivem vibrací.

1.12 Posuvná deska osy X 1 KS

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Postavte na hlavičku 2 šrouby M3x16CP a navlečte na něj podložku
M3x12. Následně pak 3ks podložek M3, ložisko 623 a další 3ks
podložek M3, jak ukazují obrázky 1 a 2.
Obě sestavené části připojte k části 10028 pomocí další podložky
M3 a matice M3. Obrázek 3
Nejste-li si jisti správným otvorem, použijte 3D elektronický
manuál. Sestavu dotáhněte pomocí imbusového klíče, jak ukazuje
obrázek 4.
Celá sestava má vypadat tak, jak na následujícím obrázku.

1

2

Francouzský klíč 5mm
Imbusový klíč 2.5mm
Potřebné součásti:
ID
10028
Příslušenství
Ložisko 623
M3x16 CP
M3 Matice
M3x12 Podložka
M3 Podložka

Lokace
5mm panel

Počet
1 ks

Oddíl 11
Oddíl 2
Oddíl 1
Oddíl 5
Oddíl 1

2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
14 ks

3

4

Rizika a Varování

Bez rizika

‚Bez varování

1.13 Držáky tyčí a řemenů osy X

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Postavte na hlavičku 8 šrouby M3x20 CP a navlečte na něj podložky
M3. Obrázek 1
Na každou dvojici šroubů nasaďte 2 ks částí 10027 – obr. 2
Na každou ze součástí 10026,10030 a 10036 nasaďte jednu
připravenou sestavu jak ukazuje obrázek 3.
Připevněte všechny držáky pomocí podložek a matic M3.
Dotáhněte pouze prsty.
Na 2 šrouby M3x25 CP nasaďte podložky M3 a provlečte je otvory
v mikrospínači. Na mikrospínač nasuňte část 10037, jak ukazuje
obrázek 4.
Dle obrázku 5 připojte sestavu mikrospínače k části 10036. Dejte
pozor na orientaci tlačítka mikrospínače. V případě nejasností
použijte elektronický 3D manuál.
Na každý šroub nasaďte podložku M3 a matici M3. Dotáhněte
všechny šrouby s pomocí francouzského a imbusového klíče, jak
ukazuje obrázek 6.

1

2

Francouzský klíč 8mm
Francouzský klíč 5mm
Imbusový klíč 2.5mm
Imbusový klíč 4mm
Imbusový klíč 1/16 palce

3

Potřebné součásti:

4

5

ID
10026
10027
10030
10036
10037

Lokace
5mm panel
5mm panel
5mm panel
5mm panel
5mm panel

Počet
1 ks
8 ks
2 ks
1 ks
1 ks

Příslušenství
Mikrospínač bílý drát
M3x20 CP
M3x25 CP
M3 Matice
M3 Podložka

Sáček 1
Oddíl 2
Oddíl 4
Oddíl 1
Oddíl 1

1 ks
8 ks
2 ks
10 ks
20 ks

6

Rizika a Varování

Bez rizika

‚Bez varování

2.01 Posun osy Z – Dlouhý 2 ks

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Natočte první matici M8 přibližně 20 mm od konce šroubovice
20002, jak ukazuje obrázek 1.
Komplet „Roh tiskového stolu dlouhý“ sestavený v sekci 1.07
nasaďte na šroubovici tak, aby vybrání pro matici M8 bylo na tuto
matici nasazeno. Následně navlečte na tyč 20002 pružinu C2, viz.
Obrázek 2.
Připravte si druhou matici M8. Stlačte touto maticí pružinu C2
nasunutou na tyči a začněte tyčí otáčet tak, aby se našroubovala i
do druhé matice. Až do pevného spojení je třeba držet druhou
matici přitlačenou k sestavě. Zašroubujte tyč dostatečně hluboko,
aby nehrozilo rozpadnutí celé sestavy. Obrázek 3.
Na druhý konec tyče navlečte v tomto pořadí následující
komponenty: Matici M8, podložku M8x40, běžnou podložku M8,
plastovou část 10013, další běžnou podložku M8, podložku M8x40,
běžnou podložku M8, ložisko 608, poslední běžnou podložku M8 a
sestavu zavřete maticí. Správně nasazené komponenty ukazuje
obrázek 4.
Poslední nasazenou matici sešroubujte tak, aby konec šroubovice
20002 byl zároveň s její vnější hranou. Nyní celou koncovou
sestavu dotáhněte utahováním první nasazené matky pomocí dvou
13mm francouzských klíčů – viz obrázek 5.
Opakujte celý postup pro sestavení druhého kusu posunu.

1

Francouzský klíč 13mm 2ks
Potřebné součásti:

2

3

Dokončené části
Sekce 1.07 – Roh tiskového stolu dlouhý
ID
Lokace
10013
5mm panel
20002
Kovová část

2ks
Počet
1 ks
2 ks

Příslušenství
Ložisko 608
Pružina C2
M8x40 Podložka
M8 Matice
M8 Podložka

2 ks
2 ks
4 ks
8 ks
8 ks

Oddíl 11
Oddíl 10
Oddíl 3
Oddíl 8
Oddíl 8

4

5

Rizika a Varování

Bez rizika

Po dokončení ověřte, že se vodící šroub 20002 snadno
otáčí ve vodících maticích.

2.02 Posun osy Z – Krátký 2 ks

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce

1

Poznámka: Postup je velmi podobný předchozí sekci

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Natočte první matici M8 přibližně 20 mm od konce šroubovice
20002, jak ukazuje obrázek 1.
Komplet „Roh tiskového stolu krátký“ sestavený v sekci 1.08
nasaďte na šroubovici tak, aby vybrání pro matici M8 bylo na tuto
matici nasazeno. Následně navlečte na tyč 20002 pružinu C2, viz.
Obrázek 2.
Připravte si druhou matici M8. Stlačte touto maticí pružinu C2
nasunutou na tyči a začněte tyčí otáčet tak, aby se našroubovala i
do druhé matice. Až do pevného spojení je třeba držet druhou
matici přitlačenou k sestavě. Zašroubujte tyč dostatečně hluboko,
aby nehrozilo rozpadnutí celé sestavy.
Na druhý konec tyče navlečte v tomto pořadí následující
komponenty: Matici M8, podložku M8x40, běžnou podložku M8,
plastovou část 10013, další běžnou podložku M8, podložku M8x40,
běžnou podložku M8, ložisko 608, poslední běžnou podložku M8 a
sestavu zavřete maticí. Správně nasazené komponenty ukazuje
obrázek 4.
Poslední nasazenou matici sešroubujte tak, aby konec šroubovice
20002 byl zároveň s její vnější hranou. Nyní celou koncovou
sestavu dotáhněte utahováním první nasazené matky pomocí dvou
13mm francouzských klíčů – viz obrázek 5.
Opakujte celý postup pro sestavení druhého kusu posunu.

Francouzský klíč 13mm 2ks
Potřebné součásti:

2

3

Dokončené části
Sekce 1.08 – Roh tiskového stolu krátký
ID
Lokace
10013
5mm panel
20002
Kovová část

2ks
Počet
1 ks
2 ks

Příslušenství
Ložisko 608
Pružina C2
M8x40 Podložka
M8 Matice
M8 Podložka

2 ks
2 ks
4 ks
8 ks
8 ks

Oddíl 11
Oddíl 10
Oddíl 3
Oddíl 8
Oddíl 8

4

Rizika a Varování

Bez rizika

Po dokončení ověřte, že se vodící šroub 20002 snadno
otáčí ve vodících maticích.

2.03 Sestavení rámu základny

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
Poznámka: Tiskárna je poměrně rozměrné zařízení, od tohoto bodu bude třeba
volná rovná plocha pro kompletaci. Obrázky z obrazového návodu v tomto případě
naleznete samostatně pod textem ve vyšším rozlišení.

1.

2.

3.
4.

5.

Nejprve sestavte všechny dokončené části a kovové tyče 20021 tak,
aby utvořily čtverec, jak ukazuje obrázek 1. Veškeré dříve
dokončené části jsou orientovány tak, aby všechna osazení ložisek
směřovala do středu čtverce a směrem nahoru. Na vyčnívající
konce spodních tyčí nasaďte dočasné nožičky z 5mm panelu.
Dotáhněte opatrně protilehlé tyče, označené na obrázku 1 a 2
s 16mm přesahem vyčnívajících konců. (Pozor – obrázek 2 je oproti
obrázku jedna otočen o 90 stupňů. Sledujte pozici bloku motoru.)
Ostatní šrouby rohů dotáhněte pouze rukou. Snažte se udržet
protilehlé tyče v rovnoběžném postavení.
Způsob dotažení prvních tyčí ukazují obrázky 3 a 4.
S použitím nastavovacího přípravku z 5mm akrylátového panelu
nastavte rozteče jednotlivých tyčí základny, jak ukazují obrázky 5 a
6. Snažte se, aby tyče 20021 přečnívaly na obou stranách stejně
přes rohové bloky. Kritická vzdálenost je však vždy ta, nastavované
přípravkem.
Dotáhněte opatrně jednotlivé rohové šrouby po nastavení dané
tyče. Při dotahování nepřekračujte hodnotu 0.75 Nm. V případě,
že nedisponujete momentovými klíči, lze využít následující
pravidlo: po dotažení prsty šroub dotáhněte pomocí klíče o ne více
než ½ otáčky.

1

2

Francouzský klíč 5mm
Imbusový klíč 2.5mm
Pravítko či posuvné měřidlo
Potřebné součásti:

3

4

Dokončené části
Sekce 1.01
Sekce 1.02
Sekce 1.03
ID
20021

Lokace
Kovová část

2ks
1 ks
1 ks
Počet
4 ks

Příslušenství
Nastavovací přípravky naleznete na 5mm panelu

Rizika a Varování

Bez rizika

Přílišné utažení rohových částí může snadno vést ke
zlomení akrylátových součástek – prostudujte cvičnou
sekci na začátku manuálu. Přesné nastavení pomocí
přípravků může podstatně ovlivnit výsledný tisk celého
zařízení i jeho spolehlivost.

3.01 Osazení vertikálních tyčí

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.

2.

3.

4.
5.

Použijte dočasné nožičky z 5mm panelu jako podporu pro sestavu
z části 2.03. Do příslušných otvorů zasuňte vertikální tyče, jak
ukazuje obrázek 1. Pozor – tyč 20001 musí být ve stejném rohu,
jako motor osy Z.
Připravte si sestavu osmy kusů matic M5 a červíků M5x6, jak
ukazuje obrázek 2. Červík nesmí svou špicí přesahovat úroveň
matice.
Postupně vložte jednotlivé sestavy matek s červíky do výřezů
v rohových blocích dle obrázku 3 a jemně dotáhněte pomocí 4mm
imbusového klíče. Může být třeba pomocí jehlového pilníku srazit
hrany plastových částí, aby bylo možno matku s červíkem
zasunout. V tomto místě zvažte před dotažením možnost použití
anaerobního lepidla. Při dotahování je vhodné používat kulatý
konec imbusového klíče.
Montáž tyče 20001 v bloku s motorem posunu osy Z je jednoduší
při položení celé sestavy na stranu, jak ukazuje obrázek 5.
Před ostraněním dočasných podpůrných nožiček se ujistěte, že
všechny vertikální tyče se dotýkají stolu, případně proveďte
korekci.

1

2

Imbusový klíč 2.5mm
Jehlový pilník
Potřebné součásti:
Dokončené části
Sekce 2.03
ID
20001
20006

Lokace
Kovová část
Kovová část

1ks
Počet
1 ks
3 ks

Příslušenství
M5x6 červík
M5 Matice

Oddíl 6
Oddíl 6

8 ks
8 ks

Nastavovací přípravky naleznete na 5mm panelu

3

4

Rizika a Varování
5

Bez rizika

U sestav matic s červíky doporučujeme použít
anaerobní lepidlo proti uvolňování šroubů.

4.01 Posuny osy Z

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.

3.
4.

Vyjměte ozubený řemen pro pohon osy Z ze sáčku 1. Jedná se o
řemen s největší roztečí zubů.
Do základního rámu zasuňte hotové šroubovice osy Z, vytvořené
v sekcích 2.01 a 2.02. Nejste-li si jisti umístěním, použijte 3D PDF
elektronický manuál. Tyče ze sekce 2.01 patří do rohu s motorem
osy Z a do protilehlého rohu. Tyče ze sekce 2.02 patří do zbývajících
rohů.
Zkontrolujte, že všechny ložiska na spodních koncích tyčí dosedla
do osazení v rohových blocích.
Ozubený řemen vložte ve všech rozích mezi tyč konstrukce a vodící
šroub osy Z.

1

--Potřebné součásti:
Dokončené části
Sekce 3.01
Sekce 2.01
Sekce 2.02
ID

Lokace

1ks
2 ks
2 ks
Počet

Příslušenství
Ozubený pás XL pro Z

Sáček 1

1 ks

Rizika a Varování

Bez rizika

U sestav matic s červíky doporučujeme použít
anaerobní lepidlo proti uvolňování šroubů.

5.01 Vrchní rám

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Na každou ze šroubovic pohonu osy Z natočte 2 matice do přibližné
vzdálenosti 100 mm od horního konce. Na matice navlečte
podložky M8 a ložiska 608, jak ukazuje obrázek 1.
Nad pozici motoru ve spodním rámu nasaďte rohový blok
vytvořený v sekci 1.06. Ujistěte se, že výřez pro ložisko je směrem
dolů, tedy k ložisku na šroubovici.
Do protilehlého rohu stejným principem namontujte i rohový blok,
vytvořený v sekci 1.05.
Do zbývajících dvou rohů nasuňte rohové bloky vytvořené v sekci
1.04.
Zkontrolujte správnou pozici a orientaci všech rohových bloků dle
3D PDF elektronického manuálu.
Dle obrázku 2 nasuňte kovové tyče číslo 20021 do držáků
v rohových blocích tak, aby procházely oběma bloky.
Nyní pokračujte k instalaci tyčí 20020. Nejprve každou tyč
protáhněte prvním rohem. Nasuňte na protaženou část vždy 2
lineární ložiska a poté tyč protáhněte druhým rohem, jak ukazuje
obrázek 2.
Po dokončení instalace všech tyčí rohy lehce dotáhněte rukou.
Snažte se, aby protilehlé tyče byly vždy rovnoběžné. Dotažení by
mělo umožňovat posunování jednotlivých rohů po tyčích, ale ne
rozpadnutí horního rámu.

--1

2

Potřebné součásti:
Dokončené části
Sekce 4.01
Sekce 1.04
Sekce 1.05
Sekce 1.06

1ks
2 ks
1 ks
1 ks

ID
20020
20021
Příslušenství
KH1228 Lineární ložisko
Ložisko 608
M8 Matice
M8 Podložka

Lokace
Kovová část
Kovová část

Počet
2
2

rám s motory
Oddíl 11
Oddíl 8
Oddíl 8

4 ks
4 ks
8 ks
8 ks

Rizika a Varování

Při nasazování horních bloků Váš může zranit vertikální
ocelová tyč, která prochází celým tělem bloku.

Bez Varování

6.01 Nastavení vrchního rámu

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Před nastavováním rozměrů horního rámu si dobře prohlédněte
nastavovací přípravky z 5mm panelu. Větší krajní otvory jsou
určené k nastavení rozměrů širších tyčí 20020 o průměru 12mm
v horním rámu, tenčí jsou pak určeny k distancování tyčí 20021 o
průměru 8mm. Všiměte si také, že otvory jsou popsány Horizontal
a Vertical.
V tomto oddíle se budeme věnovat nastavení horizontálního
horního rámu.
Je-li třeba, povolte šrouby držící tyče rohů, který chcete
nastavovat.
Nasaďte na protilehlé tyče přípravky pro nastavení vzdálenosti.
Dávejte pozor, aby tyče přesahovaly rohové bloky na obou koncích
přibližně stejně (cca 16mm u tyčí 20020 a 18.5mm u tyčí 20021).
Zkontrolujte správnou pozici a orientaci všech rohových bloků dle
3D PDF elektronického manuálu.
Po nastavení korektních vzdáleností dotáhněte tyče nejprve prsty a
následně pomocí francouzského a imbusového klíče, jak ukazuje
obrázek 1. Dotahujte vždy velmi opatrně, aby nedošlo k poškození
plastových částí.

Imbusový klíč 2.5mm
Francouzský klíč 5mm
Nastavovací přípravky 2ks
Potřebné součásti:

2
Dokončené části
Sekce 5.01

3

ID
20001
20006
Příslušenství
M5x6 Červík
M5 Matice

1ks
Lokace
Kovová část
Kovová část

Počet
1
3

Oddíl 6
Oddíl 6

8 ks
8 ks

Rizika a Varování

Bez rizika

Pro sestavy M5 matic a M5x6 červíků doporučujeme
použít anaerobního lepidla.

7.01 Nastavení vertikálních vzdáleností

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Před nastavováním rozměrů horního rámu si dobře prohlédněte
nastavovací přípravky z 5mm panelu. Větší krajní otvory jsou
určené k nastavení rozměrů širších tyčí 20020 o průměru 12mm
v horním rámu, tenčí jsou pak určeny k distancování tyčí 20021 o
průměru 8mm. Všiměte si také, že otvory jsou popsány Horizontal
a Vertical.
V tomto oddíle se budeme věnovat nastavení vertikální vzdálenosti
mezi spodním a horním rámem. Budeme využívat pouze 8mm
otvorů v přípravcích.
Nasaďte přípravek na konce tyčí horního rámu otvorem s nápisem
„Vertical“. Následně upravte výšku tak, aby bylo možné nasunout
spodní 8mm otvor v přípravku na konec tyče spodního rámu, jak
ukazuje obrázek 1.
Připravte si opět sestavy červíků M5x6 a matic M5. Doporučujeme
použít anaerobního lepidla.
Po nastavení správné vzdálenosti umístěte do výřezů spodního a
horního rohového bloku sestavu červíku a matice a s nasazeným
přípravkem na daném rohu dotáhněte pomocí imbusového klíče
červík tak, aby nemohlo dojít k posunu tyče. Zobrazují obrázky 2 a
3.
Dbejte maximální opatrnosti při dotahování vzhledem ke křehkosti
plastových částí.
Postup opakujte ve všech 4 rozích.
Instalaci lze usnadnit opětovným nasunutím dočasných nožiček,
používaných při skládání spodního rámu tiskárny.

Imbusový klíč 2.5mm
Pinzeta
Nastavovací přípravky 2ks
Potřebné součásti:

2

Dokončené části
Sekce 6.01
ID
Příslušenství
M5x6 Červík
M5 Matice

1ks
Lokace

Počet

Oddíl 6
Oddíl 6

8 ks
8 ks

3

Rizika a Varování

Bez rizika

Pro sestavy M5 matic a M5x6 červíků doporučujeme
použít anaerobního lepidla.
V této části využívejte pouze 8mm otvory
v nastavovacím přípravku.

8.01 Diagonální vyztužení základny

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Postavte 4 šrouby M3x12 CP na hlavičky a nasuňte na ně podložky,
jak ukazuje obrázek 1.
Na šrouby nasuňte část 10137 písmeny dolů – obrázek 2.
Dále nasuňte modře zbarvený disk a části 10126 na konce šroubů
tak, aby zformovali písmeno X s diskem ve středu. Spojte sestavu
pomocí podložek a matic M3, jak ukazuje obrázek 3.
Otočte sestavu textem nahoru a nasaďte ji na spodní rám tiskárny
tak, aby horní levý roh vytvořeného X byl u motoru pohonu osy Z.
V případě, že sestavu nelze na spodní základnu nasunout, prověřte
nastavení horizontálních vzdáleností pomocí nastavovacích
přípravků.
Dle obrázku 5 nasaďte ochranné konce o průměru 8mm na
vertikální tyče.
Dotáhněte 4 šrouby M3 ve středu X pomocí francouzského klíče a
imbusového klíče.

1

2

Imbusový klíč 2.5mm
Francouzský klíč 5mm
Nastavovací přípravky 2ks
Potřebné součásti:
Dokončené části
Sekce 7.01

3

4

ID
10126
10137
Zabarvený disk S
Příslušenství
Krytka tyče 8mm
M3x12 CP
M3 Matice
M3 Podložka

1ks
Lokace
5mm panel
3mm panel
Volně

Počet
2 ks
1 ks
1 ks

Oddíl 11
Oddíl 1
Oddíl 1
Oddíl 1

4 ks
4 ks
4 ks
8 ks

5

Rizika a Varování

Bez rizika

Bez varování.

9.01 Diagonální vyztužení bočnic

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Otočte sestavou tiskárny tak, že koukáte do strany s motorem
v levém dolním rohu.
4. Vyberte část 10122 s šesti dalšími malými otvory na jedné straně.
Tato část bude tvořit spodní stranu písmene X. Rameno s otvory
bude směřovat na druhou stranu, než je umístěn motor osy Z.
Nasaďte ji dle popisu na spodní 8mm tyče – obrázek 3.
5. Část 10121 (bez otvorů) nasaďte do horní poloviny tiskárny na
přečnívající tyče horního rámu.
6. Připravte si 4 šrouby M3x12 CP jak ukazuje obrázek 1 a nasuňte na
každý podložku M3.
7. Následně navlečte na šrouby část 10137 textem RapMan 3 směrem
dolů. – Obrázek 2.
8. Po nasazení modře zbarveného disku celý komplet připojte pomocí
podložek a matic na střed písmene X, tvořeného částmi 10122 a
10121, jak ukazuje obrázek 3.
9. Nasaďte na šrouby M3x12 CP další podložky a spojte sestavu
maticí. Dotáhněte pomocí francouzského a imbusového klíče. (obr.
4)
10. Znovu zkontrolujte, že část 10122 je orientována správně – dle
obrázku 5.
11. Dle obrázku 6 nasaďte ochranné konce o průměru 8mm na
vertikální i horizontální tyče.
12. Postup opakujte na protilehlé straně. Písmeno X zde tvoří 2x část
10121 – tedy bez extra otvorů.

1

1.
2.
3.

2

Imbusový klíč 2.5mm
Francouzský klíč 5mm
Nastavovací přípravky 2ks
Potřebné součásti:
Dokončené části
Sekce 8.01

3

4

ID
10121
10122
10137
Zabarvený disk S
Příslušenství
Krytka tyče 8mm
M3x12 CP
M3 Matice
M3 Podložka

1ks
Lokace
5mm panel
5mm panel
3mm panel
Volně

Počet
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Oddíl 11
Oddíl 1
Oddíl 1
Oddíl 1

8 ks
8 ks
8 ks
16 ks

5

6

Rizika a Varování

Bez rizika

Plastové části vždy dotahujte s maximální opatrností.
Nikdy dlouhé části neprohybejte, může snadno dojít
k jejich zlomení.

10.1 Diagonální vyztužení přední a zadní
strany

Obrazový návod
Nářadí:
1

Postup práce
1.
2.
3.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Otočte sestavou tiskárny tak, že motor osy Z je v levém zadním
rohu.
4. Vyberte část 10123 a umístěte ji na spodní základnu tiskárny tak,
aby tvořila obrácené písmeno V. Horní rám osaďte podobně částí
10124 tak, aby bylo zformováno písmeno X.
5. Připravte si 4 šrouby M3x12 CP jak ukazuje obrázek 1 a nasuňte na
každý podložku M3.
6. Následně navlečte na šrouby část 10137 textem BFB směrem dolů.
– Obrázek 2.
7. Po nasazení modře zbarveného disku celý komplet připojte pomocí
podložek a matic na střed písmene X, tvořeného částmi 10123 a
10124.
8. Nasaďte na šrouby M3x12 CP další podložky a spojte sestavu
maticí. Dotáhněte pomocí francouzského a imbusového klíče. (obr.
3)
9. Dle obrázku 4 nasaďte ochranné konce o průměru 8mm na spodní
rám a krytky 12mm na horní rám.
10. Postup opakujte na zadní straně.

Imbusový klíč 2.5mm
Francouzský klíč 5mm
Nastavovací přípravky 2ks
Potřebné součásti:

2

3

4

Dokončené části
Sekce 9.01
ID
10123
10124
10125
Zabarvený disk L
Příslušenství
Krytka tyče 8mm
Krytka tyče 12mm
M3x12 CP
M3 Matice
M3 Podložka

1ks
Lokace
5mm panel
5mm panel
3mm panel
Volně

Počet
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks

Oddíl 11
Oddíl 10
Oddíl 2
Oddíl 1
Oddíl 1

4 ks
4 ks
8 ks
8 ks
16 ks

Rizika a Varování

Bez rizika

Bez varování

11.01 Motor a vedení osy X

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Pečlivě rozlište části 10025 a 10029, které jsou velmi podobné,
pouze otvory jsou v mírně jiných pozicích.
Volně připojte 10025 a 10041 k základně motoru osy X, vytvořené
v sekci 1.11, pomocí 2 šroubů M5x35CP, 4 podložek M5 a 2 matic
M5, jak ukazuje obrázek 1.
Zavěste sestavu na 12mm tyč na levé straně tiskárny přes kluzná
ložiska, jak ukazuje obrázek 2.
Nainstalujte dalších 6 šroubů M5x35 CP včetně podložek a matic,
jak ukazuje obrázek 3. Lineární ložiska musí být uprostřed mezi
instalačními šrouby a kuličkovou drážkou směřující vzhůru ve
směru osy motoru. Dotáhněte šrouby tak, aby ložiska pevně držela,
a zároveň mohla po tyči volně klouzat. Pokud pohyb není plynulý,
mírně šrouby povolte.
Připravte si 6 šroubů M5c35 CP hlavou dolů a nasaďte na ně
podložky M5. Připravte díly vozíku osy X, vytvořeného v sekci 1.12
s ložisky směrem dolů. Přípravu ukazuje obrázek 4.
Sestavte komplet společně s dvěma díly 10029 na šrouby – viz
obrázek 5. Díl 10029 netvoří přesný čtverec, ujistěte se, že jste
zvolili správnou orientaci.
Na 4 šrouby v linii nasaďte podložky M5 a na 2 až 3 otáčky
našroubujte matky M5.
Vyjměte šrouby bez matek a komplet zavěste přes lineární ložiska
na pravé straně tiskárny, jak ukazuje obrázek 6. Vyjmuté šrouby
vraťte a nainstalujte podložky M5 a matky M5. Dotáhněte komplet
přes ložiska stejně jako na levé tyči tiskárny.
Na jednu z tyčí 20004 nasaďte jedno lineární ložisko KH1228, na
druhou tyč pak ložiska 2 – obrázek 7.
Obě tyče položte tak, aby se na jedné straně opíraly o vozík
s motorem a na druhé straně o vozík pojezdu – obr. 8
Připevněte sestavu mikrospínače pomocí 3 šroubů M5x30, 6
podložek M5 a 3 matic M5 – obr. 9.
Připevněte druhou tyč na straně motoru X pomocí držáku tyče, 4
šroubů M5, 8 podložek M5 a 4 matic M5. Nejste-li si jisti
sesazením, zkontrolujte jej pomocí 3D elektronického manuálu.
Druhé strany tyčí připevněte k vozíku stejným způsobem, jak
ukazuje obrázek 10.
Nyní opatrně dotáhněte všechny šrouby tak, aby se ložiska volně
pohybovala.
Zkontrolujte, že celá sestava osy X volně klouže po vedení osy Y.

1

Imbusový klíč 4mm
Francouzský klíč 8mm
Potřebné součásti:
Dokončené části
Sekce 10.01
Sekce 1.11
Sekce 1.12
Sekce 1.13

2

3

ID
10025
10029
10041
20004
Příslušenství
KH1228
M5x35
M5x30
M5x55
M5 Matice
M5 Podložka

1ks
1ks
1ks
1ks
Lokace
5mm panel
5mm panel
5mm panel
Kovová část

Počet
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks

Rám motorů
Oddíl 7
Oddíl 9
Oddíl 7
Oddíl 6
Oddíl 6

3 ks
14 ks
10 ks
2 ks
26 ks
52 ks

4

5

6

Rizika a Varování

7
Bez rizika

8

9

10

Bez varování

12.01 Dorazy osy Y

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Odstraňte ochranný film ze všech použitých součástí.
Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.
Postavte šroub M3x30mm CP na hlavičku.
Postupně nasuňte následující části: 1x M3x12 podložku, 3x M3
podložku 1x ložisko 623, 3x podložku M3 na šroub – výsledek je
zobrazen na obrázku 1.
Spojte sestavu dorazu z částí 10031 a 10089 – viz obr. 2
Nasuňte ocelovou tyč 20005 a připevněte stejně jako ostatní tyče –
viz obr. 3
Převlečte sestavený doraz přes obě tyče tak, aby ložisko směřovalo
směrem ven z tiskárny a bylo blíže k tyči 20005. Jemně dotáhněte
pomocí francouzského a imbusového klíče.
Postup opakujte na druhé straně.

Imbusový klíč 2.5 mm
Francouzský klíč 5 mm
Potřebné součásti:
1
Dokončené části
Sekce 11.01

2

3

ID
10031
10089
20005 (70 mm)
Příslušenství
Ložisko 623
M5x6 červík
M5 Matice
M3x30 CP
M3x25 CP
M3 Matice
M3x12 Podložka
M3 Podložka

1ks
Lokace
5mm panel
5mm panel
Sáček 2

Počet
2 ks
2 ks
2 ks

Oddíl 11
Oddíl 6
Oddíl 6
Oddíl 2
Oddíl 4
Oddíl 1
Oddíl 5
Oddíl 1

2 ks
4 ks
4 ks
2 ks
2 ks
4 ks
2 ks
14 ks

4

Rizika a Varování

Bez rizika

Bez varování

13.01 Motor osy Y

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
Namontujte na krokový motor kladku MXL a spojku 1/4!“ – 8mm,
jak ukazuje obrázek 1. Pro dotažení kladky použijte imbusový klíč
1/16 palce, pro dotažení spojky pak imbusový klíč 2mm.
2. Na mikrospínač nasaďte dva šrouby M3x20 CP s podložkou pod
hlavou šroubu – obrázek 2.
3. Připevněte mikrospínač na desku motoru osy Y – obrázek 3.
4. Připravte si a smontujte osazení ložiska osy Y dle obrázku 4.
Nezapomeňte na podložky pod hlavičky šroubů a pod matice.
5. Dle obrázku 5 připravte držák motoru osy Y. Pozor, držák má výřez
na straně, který musí být orientován na stejnou stranu jak výstup
drátů motoru.
6. Připevněte část 20008 do rohu motoru a část 20007 do zbývajícího
rohu. Nejste-li si jisti montáží, konzultujte 3D PDF manuál.
7. Umístěte a připevněte motor osy na držák do rohu tak, aby byl
výstup kabelů směrem dolů. Obrázek 6.
8. Do protějšího rohu připevněte dle obrázku 7 držák ložiska.
9. Na kovovou tyč 20003 připevněte ložisko a kladku dle obrázku 8.
Dotáhněte pomocí imbusového klíče 1/16 palce.
10. Protáhněte připravenou tyč držákem ložiska a na druhé straně
zasuňte do spojky dle obrázku 9. Dotáhněte všechny šrouby a
červíky.

1

1.

2

3

Imbusový klíč 2 mm
Imbusový klíč 2.5 mm
Imbusový klíč 4 mm
Imbusový klíč 1/16 palce
Francouzský klíč 5 mm
Francouzský klíč 8 mm
Potřebné součásti:
Dokončené části
Sekce 12.01

4

5

6

1ks

ID
10022
10032
10033
10141
20003
20007
20008
Příslušenství
Mikrospínač oranžový drát
M57 krokový motor
MXL 18T kladka
¼“-8mm spojka
Ložisko R 4A ¼“
M5x6 červík
M5 Matice
M5 Podložka
M5x25 CP
M3x25 CP
M3x20 CP
M3 Matice
M3 Podložka

Lokace
5mm panel
5mm panel
5mm panel
3mm panel
Sáček 2
Sáček 2
Kovová část

Počet
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Sáček 1
Volně
Oddíl 10
Oddíl 10
Oddíl 11
Oddíl 6
Oddíl 6
Oddíl 6
Oddíl 9
Oddíl 4
Oddíl 2
Oddíl 1
Oddíl 1

1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
4 ks
8 ks
4 ks
4 ks
4 ks
2 ks
6 ks
12 ks

7

8

9

Rizika a Varování

Bez rizika

U malých červíků v kladkách opět použijte pro montáž
anaerobního lepidla.

14.01 Pojezd osy X

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Nasaďte 3 ks šroubů M5x20 (šestihran) do části 10034 a ujistěte se,
že text je v pozici jako na obrázku 1. Připevněte šrouby pomocí
matek, podložky nepoužívejte.
Volně na každý šroub nasaďte další matici M3. Tyto matice budou
později použity k připojení Extruderu. Obrázek 2.
Položte díl přes lineární ložiska pojezdu osy X a nasaďte 10ks
šroubů M5x35 CP bez podložek, jak ukazuje obrázek 3.
Zespoda navlečte druhou část 10034. Obě části spojte pomocí
matic M5 a podložek M5 dle obr. 4
Z částí 10108,10109 a 10110 vytvořte pomocí šroubů M5x45 CP
držáky větráků. Sestavu zobrazuje obrázek 5.
Tyto držáky navlečte do vozíku dle obrázku 6 a zajistěte pomocí
podložek M5 a matic M5.
Opatrně dotáhněte všech 12 spojovacích šroubů tak, aby ložiska
pevně držela, ale pohyb po 12mm tyčích byl stále plynulý. Pokud je
pohyb trhaný, šrouby mírně povolte.
Volně nasaďte distanční díl Extruderu 10035 na vozík osy X a
ujistěte se, že je orientován správně jako na obrázku 7.

1

Imbusový klíč 4 mm
Francouzský klíč 8 mm 2 ks
Potřebné součásti:
Dokončené části
Sekce 13.01

2

3

ID
10034
10035
10108
10109
10110
Příslušenství
M5 Matice
M5 Podložka
M5x35 CP
M5x45 CP
M5x20

1ks
Lokace
5mm panel
5mm panel
5mm panel
5mm panel
5mm panel

Počet
2 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks

Oddíl 6
Oddíl 6
Oddíl 7
Oddíl 2
Oddíl 9

18 ks
12 ks
12 ks
2 ks
3 ks

4

Rizika a Varování
5

Bez rizika

6

Bez varování

7

15.01 Ozubené řemeny os
X,Y,Z
Postup práce
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

Nejprve napneme ozubený řemen osy Z. Sešroubujte všechny rohy
tiskového stolu tak, že se dotknou kladek osy Z v základně tiskárny.
Začněte prvním rohem proti směru hodinových ručiček od motoru
osy Z. Napnutý pás nasaďte na kladku šroubovice. Stejně
postupujte i u ostatních rohů.
V rohu motoru provlečte dle 3D manuálu pás mezi kladkou a
napínačem s ložiskem tak, aby při posunování napínače ložiska
došlo k vypnutí pásu. Pás se po ložisku pohybuje svou vnější –
hladkou – stranou. Vypněte pás tak, aby při pohybu do stran neměl
větší vůli než 15mm na každou stranu, jak ukazuje obrázek 1.
Pohybem pásu vytočte rohy pro tiskový stůl přibližně do
½ výšky
tiskárny. Ujistěte se, že dráty motorku se nedotýkají. V případě že
se tyto dráty budou dotýkat, bude velmi obtížné motorkem otáčet.
(viz varování vlevo)
Nyní napněte pás osy Z: dle obrázku 2 volně sestavte držák
ozubeného pásu z 2ks částí 10027, šroubů M3x16CP, matic M3 a
podložek M3.
Z ozubeného pásu MXL odstřihněte 1 kus v délce 945 mm a dva
kusy v délce 735mm pomocí štípacích kleští.
Pás o délce 945mm je určen pro osu Z. Dle obrázků 3 a 4 vytvořte
na jeho konci smyčku přes šroub M5. Svorku z částí 10027 pevně
dotáhněte a vyjměte šroub M5, který formoval smyčku.
Připevněte pás s přezkou na vozík osy X na straně motoru osy X, jak
ukazuje obrázek 5.
Nyní natažený pás veďte kolem kladky na motoru osy X a 3 ložisek
v koncových polohách. Do vozíku osy X namontujte druhý šroub
M5x35CP a veďte pás kolem něj zpět. Přes spojenou část pásu
namontujte volně druhou spojku, jak ukazuje obrázek 6.
Nyní celý pás dotáhněte a přesvědčte se, že zuby pásu pevně sedí
v zubech kladky motoru. Spojku potáhněte po pásu až k hraně
vozíku a dotáhněte. (Obr. 7)
Je-li vše správně, je nyní možné pohybem pásu posouvat celý vozík
po vodících tyčích.
Nyní nainstalujeme a vypneme pásy osy Y. V případě, že si nejste
jisti, vždy konzultujte 3D manuál.
Budeme pracovat na straně, kde je umístěn motor osy X.
Připevněte jednu stranu pásu k vozíku pod držák pásu dle obrázku
8.
Veďte pás přes kladku motoru na ose Y, přes ložisko na druhé
straně a zpět k vozíku. Protáhněte druhý konec pásu svorkou na
vozíku. Při dotahování svorky držte pás napjatý. Toho nejlépe
dosáhnete jeho ohnutím přes horní část svorky při utahování, jak
ukazuje obrázek 10. Postup opakujte i pro pás na druhé straně.
Nyní je třeba ještě srovnat polohu vozíků osy. Povolte dle obrázku
11 kladku na propojovací tyči. Obě strany vozíku dotáhněte na
doraz k přední straně tiskárny a kladku opět dotáhněte.
Je li vše v pořádku, lze nyní pomocí kteréhokoliv z těchto dvou pásů
pohybovat rovnoměrně celým vozíkem.

Obrazový návod
Nářadí:

1

2

3

Imbusový klíč 2.5 mm
Imbusový klíč 1/16 palce
Francouzský klíč 5 mm
Francouzský klíč 13 mm 2 ks
Štípací kleště
Potřebné součásti:
Dokončené části
Sekce 14.01
ID
10027
Příslušenství
Ozubený pás MXL
M3 Podložka
M3 Matice
M5x35 CP
M3x16 CP

1ks
Lokace
5mm panel

Počet
4 ks

Sáček 1
Oddíl 1
Oddíl 1
Oddíl 7
Oddíl 2

1 ks
8 ks
4 ks
2 ks
4 ks

4

5

Rizika a Varování

6
Bez rizika

7

8

9

10

11

12

Pokud se dráty motorku dotýkají, lze osou pouze velmi
těžko otáčet. V tom případě motorek může fungovat
jako generátor proudu a sám tak napájet jednotlivé
magnety uvnitř. Tento efekt se nazývá zpětné EMF
(electro motive force)

16.01 Základna tiskového
stolu
Postup práce
1.
2.

3.

Otočte tiskárnu tak, aby motor osy Z byl v levém zadním rohu
základny.
Umístěte základnu tiskového stolu na rohy tiskového stolu na ose
Z tak, aby nápis Bits From Bytes byl na přední horní straně
základny.
Připevněte stůl pomocí dvanácti ks šroubů M5x20, 12ti matic M5 a
24 kusů podložek. Podložku použijte vždy pod hlavu šroubu i
matici.

Obrazový návod
Nářadí:
Imbusový klíč 4 mm
Francouzský klíč 8 mm
Potřebné součásti:
Dokončené části
Sekce 15.01
ID
10020
Příslušenství
M5 Matice
M5 Podložka
M5x20 CP

1ks
Lokace
8mm panel

Počet
1 ks

Oddíl 6
Oddíl 6
Oddíl 5

12 ks
24 ks
12 ks

Rizika a Varování

Bez rizika

Bez varování

17.01 Nastavitelná část
tiskového stolu
Postup práce
1.
2.
3.

Obrazový návod
Nářadí:
1

Francouzský klíč 13 mm x2
Potřebné součásti:
Dokončené části
Sekce 16.01
Sekce 1.10

Dle obrázku 1 nasuňte nastavitelný stůl tak, že mikrospínač je
v levém zadním rohu.
Dle 3D manuálu a obrázku 2 sestavte šrouby, matice, pružinu a
podložky v distančních otvorech stolu.
Nepřetahujte šroub M8, může snadno dojít k poškození plastového
vedení matice.
2

ID
10079
Příslušenství
Pružina L
M8x60
M8 Matice
M8 Podložka

1ks
1ks
Lokace
8mm panel

Počet
6 ks

Oddíl 10
Sáček 2
Oddíl 8
Oddíl 8

3 ks
3 ks
3 ks
6 ks

Rizika a Varování

Bez rizika

Nepřetahujte šrouby M8, může snadno dojít
k poškození plastového vedení.

18.01 Připevnění „husího krku“

Obrazový návod
Nářadí:

Postup práce
Odřízněte husí krk z PVC na délku 700mm dle obrázků 1 a 2.
Odměřte od konce 300mm a šroubovákem vytvořte otvor dle
obrázků 3-4.
3. Testovací tiskový materiál lze dobře použít k protažení kabelů
vedením. Zasuňte právě vytvořeným otvorem testovací materiál a
jeho konec vytáhněte na vzdálenějším konci – 400mm.
4. Protáhněte touto částí dráty od spínače osy Z.
5. Stejným postupem protáhněte skrze celou délku husího krku
kabely od motoru osy X, a mikrospínač osy X, jak ukazují obrázky.
6. Vedení kabelů připevněte k otvorům v bočnici, tvořící písmeno X a
na konci jej zacvakněte do držáku – obrázky 6-8.
7. Nyní připravte husí krk o délce 870 mm. Ve vzdálenosti 400mm od
konce vytvořte opět pomocí šroubováku otvor, určený pro kabely
osy Z.
8. Tento husí krk veďte pod tiskárnou k motoru osy Z a následně po
rohové straně nahoru k zbývajícím mikrospínačům a motoru osy Y.
Tyto kabel protáhněte celou délkou vedení tak, aby vystupovali
opět z delší – 470mm dlouhé sekce od otvoru u motoru Z.
9. Zacvakněte vedení do držáků u motorů os Z a Y.
10. Postup zobrazují obrázky 9 a 10.
11. V příloze 1.2 naleznete technický výkres obou vodících husích krků.

1

1.
2.

Štípací kleště
Plochý šroubovák 2mm
Testovací materiál
Potřebné součásti:

2
Dokončené části
Sekce 17.01

3

ID
PVC Husí krk
Příslušenství
Stahovačka kabelů

1ks
Lokace
Volně

Počet
1 ks

Volně

3 ks

Rizika a Varování
4

Bez rizika

5

Nepřetahujte šrouby M8, může snadno dojít
k poškození plastového vedení.

6

7

8

9

10

Věnujte pozornost příloze 1.2

Obrazový návod
Nářadí:

19.01 Panel elektroniky
1

Postup práce
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

Připravte si 4 šrouby M3x35, postavte je na hlavičky a osaďte
podložky.
Šrouby umístěte dle obrázku jedna do hlavního panelu elektroniky
- 10130. Nápis na panelu má být směrem dolů. Obr. 1
Na panel nasuňte modrou fólii dle obrázku 2, a následně kryt
displeje 10132 přes 2 horní šrouby – obrázek 3.
Rozdělte od sebe jednotlivá tlačítka a pečlivě odstraňte veškeré
případné otřepy. Tlačítka se musí pohybovat v otvorech volně –
obrázek 4.
Umístěte všech 7 tlačítek do otvorů v panelu displeje dle obr. 5 a
zkontrolujte, že se pohybují volně.
Nasaďte 3mm desku 10131 přes všechna tlačítka – obrázek 6 – a
opět zkontrolujte jejich volný pohyb.
Na každý ze dvou šroubů nasaďte pět podložek M3 a matici M3, jak
ukazuje obrázek 7.
Další dva šrouby, neprocházející panelem displeje osaďte dvěma
distancemi 10093, podložkou a maticí M3 – obrázek 8.
Od ventilátoru odřízněte koncový konektor, ponechte přibližně
75mm vodičů. Vodiče od sebe oddělte – obrázek 9.
Připevněte držák ventilátoru 10136. Pozor na správnou orientaci
ventilátoru dle obrázku 10. Ujistěte se, že samolepka na ose je
směrem nahoru a vodiče vychází z pravého horního rohu.
Nyní připojte spodní držák ventilátoru 10134 dle obrázku 11. Opět
dávejte pozor na správnou orientaci částí.
Dle obrázku 12 pokusně nasaďte ventilátor na panel elektroniky.
Spodní držák ventilátoru bude mírně prohnutý.
Oddělte ventilátor a pokračujte sestavením držáku celého panelu
elektroniky dle obrázku 13 z částí 10135,10097 a 10093. Část
10135 má mírně rozdílné délky „nožiček“, proto doporučujeme
konzultovat 3D manuál pro správnou orientaci všech částí.
Nyní připojte dle schématu elektroniky v příloze veškeré vodiče
k panelu elektroniky. Vždy dbejte na správnou polaritu. Samotné
připojení není obtížné, všechny vodiče jsou barevně rozlišeny.
Po dokončení montáže máte mechaniku tiskárny kompletní, nyní
pokračujte sestavením Extruderu a topné hlavy. Instrukce
naleznete v Manuálu Extruderu.

2

3

4

5

Imbusový klíč 2.5 mm
Francouzský klíč 5 mm
Štípací kleště
Plochý šroubovák 2mm
Jehlový pilník
Potřebné součásti:
Dokončené části
Sekce 18.01
ID
10093
10130
10131
10132
10134
10135
10136
10133
Příslušenství
Větrák
M3 Podložka
M3 Matice
M3x35 CP
M3x25 CP
M3x16 CP
Modrá fólie

1ks
Lokace
5mm panel
5mm panel
3mm panel
5mm panel
5mm panel
5mm panel
5mm panel
modrý disk

Počet
8 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Volně
Oddíl 1
Oddíl 1
Oddíl 2
Oddíl 4
Oddíl 2
volně

1 ks
32 ks
14 ks
4 ks
2 ks
4 ks
1 ks
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Rizika a Varování

10
Bez rizika

11

12

13

Elektroniku nikdy nezapínejte bez připojených
krokových motorů a extruderu.

Příloha 1.1
Zapojení elektroniky

Příloha 1.2 – Nákres husích krků

