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1. UVOD

Programska oprema DeeControl se uporablja za pripravo tiskalnih opravil za 
tiskalnike be3D. Glavna funkcija programske opreme je pretvorba datotek, ki 
vsebujejo 3D-modele, ustvarjene s programsko opremo drugega izdelovalca, 
v datoteke GCode, ki se uporabljajo kot viri podatkov za 3D-tiskalnike. Tiskalnik nato 
obdela navodila v datoteki GCode, da izdela 3D-model.

DeeControl sestavljata dva dela – uporabniški vmesnik in motor rezalnika. 
DeeControl lahko vsebuje več motorjev rezalnika.

Uporabniški vmesnik uporabniku omogoča delo s 3D-predmeti in opredelitev 
parametrov tiskanja. Spreminjanje 3D-predmetov je omejena na vrtenje, premikanje 
ter povečavo in pomanjšavo. DeeControl uporabniku ne omogoča, da bi ustvaril nove 
3D-predmete ali prilagodil obliko obstoječih. Ko uporabnik konča pripravo modela, so 
opredeljeni parametri poslani motorju rezalnika.

Motor rezalnika izračuna optimizirano pot mehanizma tiskalnika, da čim bolj zmanjša 
hitrost tiskanja in porabo materiala (toliko, kolikor dovoljujejo parametri, ki jih jih 
je določil uporabnik). Končni rezultat celotnega postopka je nabor navodil, ki so 
shranjeni v datoteki GCode.

2. MINIMALNE ZAHTEVE

Programska oprema:

Operacijski sistem:

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, OS X 10.7 in novejše različice

DirectX 10 ali novejša različica (OpenGL)

Strojna oprema:

Procesor Intel Core i3 ali procesor s podobno učinkovitostjo delovanja

2 GB pomnilnika RAM

2 GB prostora na trdem disku
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3. NAMESTITEV

Najnovejšo različico programske opreme DeeControl lahko prenesete s spletnega 
mesta www.ysoft.com/support-and-download. Na spletnem mestu najdete tudi 
seznam prejšnjih različic.

 ■ Imenik namestitve lahko spremenite med namestitvijo.

 ■ Uporabnik lahko med namestitvijo omogoči povezavo s podprtimi vrstami datotek. 
Če jo omogoči, bo navedena vrsta datoteke vedno odprta v programu DeeControl.

Podprte vrste datotek:

.STL

.OBJ

.3DS

 ■ Uporabnik lahko med namestitvijo omogoči ustvarjanje bližnjice na namizju.

4. ZAGON PROGRAMA 

DeeControl zaženete tako, da kliknete ikono na namizju alk ikono programa na 
seznamu nameščenih programov.
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5. POZDRAVNI ZASLON

Uporabnik lahko na pozdravnem zaslonu hitro poišče modele, ki jih je nedavno 
uporabljal, in preveri, ali so na voljo posodobitve.

1. Indikator priključitve tiskalnika – Če je tiskalnik priključen na računalnik, ko se 
izvaja DeeControl, bo v tem polju prikazano ime tiskalnika.

2. Uporabniško ime – V tem polju je prikazano ime prijavljenega uporabnika.

3. Nedavno odprti modeli – Prikazuje nedavno odprete datoteke. Kliknite, da 
naložite datoteke na glavni zaslon.

4. Gumb za odpiranje datoteke – Kliknite ga, da odprete pogovorno okno z mapami, 
ki jih lahko uporabite za iskanje modelov, shranjenih na trdem disku.

5. Don’t show again (Ne kaži več) – To polje potrdite, če želite, da se ob zagonu 
programa odpre glavni zaslon.

6. Posodobitve – Če ima računalnik vzpostavljeno povezavo z internetom, bodo 
v tem delu zaslona prikazane posodobitve, ki so na voljo za DeeControl. Če je 
tiskalnik priključen na računalnik, je mogoče posodobiti tudi vdelano programsko 
opremo.
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6. GLAVNI ZASLON

Na glavnem zaslonu pripravite modele za tiskalno opravilo. Uporabnik mora v tej fazi 
postopka priprave predvsem oblikovati postavitev modelov na tiskalni postelji.

1. File (Datoteka) – Ta možnost se uporablja za shranjevanje in nalaganje projektov, 
ki vsebujejo modele, njihovih postavitev in morebitnih sprememb.

2. Vodoravna orodna vrstica

A. Gumb »Home« (Domov) – Odpre pozdravni zaslon.

B. Reset camera (Ponastavi kamero) – Vrne kamero v privzeti položaj.

C. Network printers (Omrežni tiskalniki)(ta možnost je na voljo le, če uporabljate 
tiskalnik DeeRed) – Nadzoruje priključene omrežne tiskalnike.

D. Settings (Nastavitve)– Odpre zaslon z nastavitvami.

E. Continue (Nadaljuj) – Uporabniku pomaga dokončati postopek priprave.

3. Podokno »Models« (Modeli) – V tem podoknu lahko upravljate modele, ki jih 
pripravljate za tiskanje. Potrditveno polje »Enable smart placement od an object 
in the print area« (Omogoči pametno postavitev predmeta v območje tiskanja) 
zagotavlja, da se modeli ne bodo prekrivali, ko bodo premaknjeni na tiskalno 
posteljo (razen če to ni mogoče).

4. Podokno »Location« (Polje) – V tem podoknu lahko spremenite izbrani predmet. 
Predmet lahko premaknete, zavrtite ali raztegnete na treh oseh. Predmet bo 
v primeru kakršne koli spremembe samodejno vrnjen na raven tiskalne postelje.
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5. Navpična orodna vrstica 

A. Copy (Kopiraj) – Kopira izbrani predmet.

B. Center (Na sredino) – Premakne izbrani predmet na sredino blazinice.

C. Undo Changes (Razveljavi spremembe) – Razveljavi vse spremembe modela, 
narejene po nalaganju.

D. Delete (Izbriši) – Izbriše izbrani predmet.

6. Izbrani model – Označen z mejnim pravokotnikom.

7. Navidezna tiskalna postelja – Ponazoritev tiskalne postelje. Če je model 
premaknjen zunaj mej, se njegova barva spremeni, uporabnik pa ne more 
nadaljevati nastavitve parametrov tiskanja.

8. Priročni meni – Odprete ga tako, da z desno tipko miške kliknete kateri koli 
predmet. V priročnim menijih so na voljo možnosti za spreminjanje izbranega 
predmeta. Če z desno tipko miške kliknete zunaj predmeta, odprete meni za 
dodajanje predmeta za tiskanje.

9. Ime tiskalnika – Model tiskalnika, za katerega pripravljate tiskalno opravilo. Model 
tiskalnika lahko spremenite v meniju »Settings« (Nastavitve).

10. Največja velikost predmeta – Usmerjen na oseh X, Y in Z v skladu s tiskalno 
posteljo.

11. Izbor ekstruderja (ta možnost je na voljo le, če uporabljate tiskalnik DeeRed) 
– Izberite gumb »Primary« (Primarni) ali »Secondary« (Sekundarni) za vsak 
posamezen model, ki je vključen na tiskalno posteljo. S to možnostjo nastavite 
ekstruder, ki je uporabljen za tiskanje.
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7. OMREŽNI TISKALNIKI

1. Stanje tiskalnika – Podrobne informacije o izbranem tiskalniku.

2. Vrstica z napredovanjem tiskalnega opravila – Informacije o napredovanju 
trenutnega tiskalnega opravila.

3. Sličica – Upodobljena slika 3D-modela.

4. Posnetek – Izdela ga kamera v tiskalni komori.

5. Omrežni tiskalniki – Seznam 3D-tiskalnikov, ki so na voljo v območju lokalnega 
omrežja.
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8. NASTAVITVE

1. Language (Jezik) – Uporabniku omogoča, da spremeni jezik programa. Če 
spremenite jezik, se DeeControl zaustavi. Vse spremembe jezika so uporabljene 
po ponovnem zagonu.

2. Firmware update (Posodobitev vdelane programske opreme) – Če je 
tiskalnik priključen na računalnik in če ima računalnik vzpostavljeno povezavo 
z internetom, s klikom tega gumba ročno posodobite vdelano programsko opremo 
(na najnovejšo različico). Med namestitvijo v računalniku ne prekinite povezave 
z internetom oziroma ne izključite tiskalnika iz računalnika.

3. Hide splash screen (Ne prikaži pozdravnega zaslona) – To potrditveno polje 
deluje enako kot potrditveno polje na pozdravnem zaslonu. Potrdite ga, če želite 
ob zagonu programa odpreti glavni zaslon.

4. Izbor tiskalnika – Izberite model tiskalnika, ki ste ga kupili. Z izbiro pravega 
modela zagotovite optimizacijo nastavitev ustvarjanja tiskalnega opravila 
s tiskalnikom DeeControl. Če niste prepričani, se obrnite na prodajalca.
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9. VAŠ RAČUN

DeeControl lahko uporabljate, če ste prijavljeni v svoj račun.

1. Log in (Prijava) – Če že imate račun, kliknite ta gumb za prijavo v račun.

2. Registration (Registracija) – Če še nimate računa, se registrirajte tukaj.
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10. PRIPRAVA TISKANJA (NADALJEVANJE)

Ta zaslon odprete tako, da kliknete zeleni gumb »Continue« (Nadaljevanje) na 
glavnem zaslonu. V tem koraku določite parametre tiskanja, ki bodo poslani 
tiskalniku. Če spremenite privzete parametre, znatno vplivate na lastnosti končnega 
natisnjenega modela.

1. Material za primarni ekstruder – Izberite material za primarni ekstruder, ki je 
fizično prisoten v tiskalniku.

2. Material za sekundarni ekstruder (ta možnost je na voljo le, če uporabljate 
tiskalnik DeeRed) – Izberite material za sekundarni ekstruder, ki je fizično 
prisoten v tiskalniku.

3. Print quality (Kakovost tiskanja) – Spremeni debelino plasti, ki so uporabljene za 
izdelavo modela. Če izberete višjo kakovost tiskanja, bodo plasti tanjše, tiskanje 
pa bo trajalo dlje.

4. Printing speed (Hitrost tiskanja) – S to možnostjo lahko ročno nastavite hitrost 
tiskanja. Priporočamo, da zmanjšate hitrost ta modele, ki vključuje natančne 
podrobnosti.

5. Izdelava opor – Vklopi ali izklopi samodejno izdelavo opor, ki so uporabljene kot 
opore za previse (z nastavitvijo ekstruderja za tiskanje opor).
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6. Nastavitve tiskanja – Odpre meni z dodatnimi nastavitvami tiskanja. Sivi gumbi 
označujejo privzete nastavitve. Če je gumb rdeč, so bili nekateri parametri 
spremenjeni. Nastavitve tiskanja so shranjene ločeno za vsak material in vsako 
vrsto kakovosti tiskanja. Če spremenite privzete nastavitve, modela morda ne bo 
mogoče natisniti.

11. NASTAVITVE TISKANJA

Z dodatnimi nastavitvami tiskanja je mogoče spremeniti parametre tiskanja. Te 
nastavitve vključujejo številne različne parametre, ki jih je mogoče spremeniti 
z drsniki ali v meniju. Sprememba teh parametrov vpliva na rezultat tiskanja. 
Privzete vrednosti so prikazane v črni barvi. Če je vrednost rdeča, je bila 
spremenjena.

Če spremenite privzete nastavitve, modela morda ne bo mogoče natisniti.

1. Seznam parametrov – Nekatere parametre je mogoče spremeniti s premikom 
drsnika, druge pa z izbiro vrednosti v meniju.

2. Privzeta vrednost – Črna

3. Vrednost po meri – Rdeča

4. Gumbi – Z njimi je mogoče ponastaviti parametre na privzete vrednosti in shraniti 
vrednosti po meri.
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Parametri:

A. Shell thickness (Debelina lupine) – Določa debelino lupine modela.

B. Top solid layers (Zgornje trdne plasti) – Določa število polnih plasti, s katerimi se 
zaključi model.

C. Bottom solid layers (Spodnje trdne plasti) – Določa število polnih plasti, 
s katerimi se začne model.

D. Infill density (Gostota zapolnjenosti) – Določa odstotek materiala v polnilu.

E. Support type (Vrsta opore) – Označuje strukturo izdelanih opor.

F. Angle of support creation (Kot izdelave opore) – Označuje največji kot med 
tiskalno posteljo in območjem modela za izdelavo opore. Z večjim največjim kotom 
bo izdelanih več opor.

G. Support density (Gostota opore) – Določa odstotek materiala v oporah.

H. Supports everywhere (Opore povsod) – Označuje, ali bodo opore izdelane kjer 
koli na previsih ali samo na mestih, kjer bodo povezane s tiskalno posteljo.

I. Initial structure (Začetna struktura) – Določa možno strukturo na tiskalni 
postelji, ki je postavljena okrog podnožja modela in je izračunana, da zmanjša 
verjetnost odcepitve modela od tiskalne postelje.

J. Raft density (Gostota splava) – Označuje odstotek materiala v splavu (vrsta 
začetne strukture).
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12. REZANJE

Na tem zaslonu ni treba izvesti nobenega dejanja.

DeeControl bo zdaj pripravil tiskalno opravilo na podlagi parametrov, določenih 
v prejšnjem koraku. Postopek lahko traja več minut, odvisno od zapletenosti modela 
in nastavitev tiskanja.
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13. MODEL JE PRIPRAVLJEN ZA TISKANJE

Priprava podatkov za tiskanje je zdaj zaključena. Na zaslonu se prikažeta predviden 
čas tiskanja in poraba materiala. Zdaj si lahko ogledate način izvedbe tiskanja 
in shranite ustvarjeno datoteko GCode na trdi disk, kartico SD ali neposredno 
v tiskalnik.
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Če želite prihraniti čas, vam priporočamo, da za prenos podatkov GCode ne 
uporabite povezave USD, ampak kartico SD.

1. Podrobnosti o tiskanju – Kliknite, da prikažete predviden čas tiskanja in porabo 
materiala.

2. Prenos podatkov v tiskalnik – Omogoča, da izberete način prenosa datoteke 
GCode v tiskalnik. Datoteko lahko prenesete s kablom USB za tiskalnik DeeGreen, 
prek ethernetne povezave za tiskalnik DeeRed ali tako, da jo shranite na prenosni 
nosilec podatkov.

Če je izbrana in potrjena ethernetna povezava, mora uporabnik izbrati tiskalnik na 
seznamu priključenih tiskalnikov, ki so na voljo, in vnesti ime tiskalnega opravila, 
ker pozneje ni mogoče preimenovati datoteke s tiskalnim opravilom.

3. Ponazoritev kode GCode – Kliknite, da odprete prikazovalnik kod GCode, ki 
zagotavlja podroben pregled postopka tiskanja s tiskalnikom.
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14. PRIKAZOVALNIK KOD GCODE

Prikazovalnik kod GCode se uporablja za ponazoritev ustvarjene kode, ki bo 
preusmerjena v tiskalnik. To je zmogljivo orodje, ki prikaže premikanje glave med 
posameznimi plastmi, in približno sliko končnega videza izdelka.
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V prikazovalniku kod GCode lahko filtrirate določene vrste navodil in prikažete 
določene plasti tiskanja.

1. Filtri za prikaz – Kliknite, da prikažete ali skrijete določene vrste navodil. V tem 
meniju lahko preklopite iz pogleda ptičje perspektive na pogled izklopa.

2. Plasti – Kliknite za ogled plasti, in sicer posameznih plasti ali pogled plasti 
s strani.

3. Podatki za tiskanje – Vsebujejo podatke o hitrosti izvedbe posameznih navodil, 
debelini plasti modela in dejanskih merah modela.

4. Prikaz kode GCode – Oglejte si del modela s programom za ponazoritev kode 
GCode.

15. KONTROLNIKI NA GLAVNEM ZASLONU

 ■ Kamero zavrtite tako, da z levo tipko miške kliknete navidezno tiskalno posteljo.

 ■ Kamero premaknete tako, da kliknete z desno tipko miške in nato povlečete kjer 
koli v prizoru.

 ■ Model premaknete tako, da ga kliknete z levo tipko miške in ga povlečete.

 ■ Priročni meni odprete tako, da kliknete z desno tipko miške.

 ■ Izbrani model izbrišete tako, da pritisnete rdeči gumb v navpični orodni vrstici ali 
pritisnete tipko DELETE na tipkovnici.
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16. NASVETI IN NAMIGI

Datoteke, ki vsebujejo modele, dodate na navidezno tiskalno posteljo tako, da jih 
»povlečete« iz mape na disku in jih »spustite« v okno programa DeeControl, ali tako, 
da dvokliknete povezano vrsto datoteke.

DeeControl omogoča, da se modeli prekrivajo. Povezave in spoji v modelu morda po 
tiskanju ne bodo dovolj trdni. Priporočamo, da jih pripravite v programski opremi za 
modeliranje.

Če se tiskalne postelje dotika samo majhna površina modela, se bo model med 
tiskanjem najverjetneje odcepil, zato rezultat verjetno ne bo tak, kot ste pričakovali. 
Nastavite model na tiskalno posteljo z večjo površino ali dodajte začetno strukturo 
v nastavitvah tiskanja.

Linearne opore so manj stabilne na višjih mestih. Vendar jih lahko preprosto 
odstranite.

Če uporabite premajhno količino materiala v polnilu, bo model morda težje zaključiti 
z vrha. Priporočamo, da povečate število polnih plasti proti vrhu modela.

Če del modela oblikuje kot s tiskalno posteljo, lahko razdalja opornega modela na 
oseh X in Y spremeni razdaljo na osi Z.

Če je kot izdelave opore večji, bo izdelanih več opor.

Nekatere modele je mogoče natisniti brez opor kljub previsom. Priporočamo, da 
raziščete oblike in mere, ki jih lahko natisnete s tiskalnikom brez uporabe opor.

Temeljito razmislite, kako boste postavili model na tiskalno posteljo, in nastavite 
parametre za optimalno izvedbo tiskanja. Priprava in obdelava napačno 
opredeljenega tiskalnega opravila sta izjemno dolgotrajna.

Prikazovalnik kod GCode je zmogljivo orodje, ki prikazuje delovanja tiskalnika med 
tiskanjem. Up0orabite ga lahko za prikaz števila opor v modelu in njihovo postavitev. 
Uporaba debelih plasti (slabša kakovost) podpira tiskanje previsov brez opor. 
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17. PODATKI ZA STIK

Y SOFT CORPORATION, A.S.
Technology Park, Technická 2948/13

616 00 Brno

Češka republika

+420 533 031 500

info@ysoft.com

www.ysoft.com

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak pri tiskanju.

© 2016 Y Soft Corporation, a. s.

All rights reserved. Y Soft is a registered trademark of Y Soft Corporation, a. s. 
in the European Union and/or other countries. All other trademarks and/or registered 
trademarks are the property of their respective owners. Information is subject 
to change without notice.
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