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DeeRed je profesionální 3D tiskárna, jejíž objem a kvalita tisku splňuje náročné 
požadavky jakéhokoli návrháře, projektanta či výrobce. Vysoká kvalita 3D tisku, dva 
extrudery, prostorná tisková komora a jednoduché použití jsou klíčovými prvky, které 
činí DeeRed jedinečnou 3D tiskárnou.

DeeRed má jednu z největších tiskových komor z tiskáren používajících Fused 
Filament Fabrication (FFF) technologii. V tiskárně DeeRed lze tisknout modely až 
do velikosti 400 x 600 x 800 mm. Tiskárna je vybavena dvěma extrudery, které 
umožnují tisk při použití dvou různých materiálů nebo dvou různých barev.

Velká dotyková obrazovka umožňuje jednoduché ovládání tiskárny. Součástí tiskárny 
DeeRed je program DeeControl, který připravuje projektové soubory pro 3D vrstvení. 
DeeControl vyvinula společnost be3D pro počítače pracující s Mac a Windows 
systémy.

DeeRed má také ethernetový port a webovou kameru pro online dálkové 
monitorování tiskového procesu. DeeRed umožňuje tisk s využitím širokého výběru 
polymerů, včetně PLA (Polylactic Acid), ABS (Acrylonitrite Butadiene Styrene) nebo 
PVA (Polyvinyl Alcohol). 3D tiskárna DeeRed je napájena běžným zdrojem energie.
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1. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Technologie tisku   FFF
Tisková komora (X, Y, Z)  600 × 400 × 800 mm
Extrudery    2
Tisková podložka   vyhřívaná skleněná podložka
Přesnost tisku   0,1 mm
Průměr trysky   0,6 mm
Tloušťka vrstvy   0,1 / 0,2 / 0,3 mm
Maximální rychlost tisku  100 mm/s
Maximální pohybová rychlost 200 mm/s
Ovládání tiskárny   7” dotyková obrazovka
Vnitřní osvětlení   LED
Napájení    100–240 VAC / 50–60 Hz
Elektrický příkon   120 V / 1,3 kW; 240 V / 2,6 kW
Vnější rozměry   1150 × 750 × 1950 mm
Hmotnost    250 kg
Konektory    LAN, USB (velkokapacitní paměťové zařízení)

2. CERTIFIKACE

§ 15.105 Informace pro uživatele 

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující omezením pro 
digitální přístroje třídy B podle předpisů FCC, část 15. Tato omezení jsou navržena 
tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci 
v obytném prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové 
vlnění. Není-li instalováno a používáno podle pokynů výrobce, může způsobit 
nežádoucí rušení rádiové komunikace. Současně nelze vyloučit, že u konkrétní 
instalace k rušení nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí zařízení evidentní, 
že způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, 
doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících 
opatření: 

• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 

• Připojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen 
přijímač. 

• Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radiotechnika.
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3. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

3.1 Použité klasifikace

 

Pozor

Při práci s tímto zařízením dbejte zvýšené opatrnosti.

Čtěte přiložený manuál

Pro obsluhu tohoto zařízení je nutné přečíst a dbát pokynů manuálu. 
Postupujte podle obsažených pokynů.

Odpojte zařízení od elektrického zdroje

Při jakékoli manipulaci, vyjma pokynů uvedených v manuálu, odpojte 
zařízení od elektrického zdroje. 

Nebezpečí úrazu

Zařízení obsahuje pohyblivé části, které mohou způsobit úraz.

Horké komponenty

Zařízení obsahuje komponenty, které mohou být horké a mohou způsobit 
popálení.
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3.2 Bezpečnostní upozornění

• Žádná část tiskárny, příslušenství, spotřebního materiálu nebo výstupů z tiskárny 
není určená ke konzumaci.

• Některé součásti příslušenství jsou ostré, dbejte zvýšené opatrnosti.

• Za poškození zařízení způsobené nesprávnou manipulací nebo jednáním v rozporu 
s touto příručkou nese odpovědnost uživatel.

• Toto zařízení není určené pro děti. Musí být obsluhováno osobami staršími 18 let, 
ve všech ostatních případech je nutný dohled dospělých osob.

• Pokud je zařízení v provozu, nesmí být ponecháno bez dozoru.

• Některé části tiskárny pracují při teplotách vyšších než 60 °C! Hrozí nebezpečí 
popálení! Vyhněte se kontaktu s horkými částmi.

• Osoby se zdravotním postižením, které nejsou schopny obsluhovat zařízení 
v plném rozsahu, mohou zařízení obsluhovat pouze pod dozorem způsobilé osoby.

• Před použitím se ujistěte, že je zařízení kompletní a nevykazuje známky poškození.

• Při nesprávném použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

• Zařízení je těžké. Předejděte zranění uživatele nebo poškození zařízení a neupusťte 
zařízení na zem.

• Likvidace přístroje musí být provedena v souladu se zákonem z hlediska životního 
prostředí.

• Udržujte tiskárnu mimo dosah jakýchkoliv hořlavých látek.

• Tiskárna vytváří elektromagnetické pole, které může mít vliv na funkčnost 
kardiostimulátorů, kochleárních implantátu a pump.
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4. POPIS PRODUKTU

4.1 Popis částí tiskárny

1. Displej
Displej je hlavní ovládací prvek tiskárny. Jeho funkcí je přijímat pokyny od uživatele 
a informovat uživatele o stavech tiskárny a procesech, které tiskárna vykonává.

2. Úložiště filamentů
V prostoru za dvířky, které otevřete stiskem na dolní hranu, se nachází prostor 
určený pro uložení cívek s filamentem. Používaný filament musí být autorizován 
výrobcem tiskárny.
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2.1. Vstupy pro filament
V prostoru úložiště filamentů jsou celkem dva vstupy pro dva různé filamenty. Každý 
vstup obsahuje detektor filamentu, jehož funkcí je zjistit, zda filament zaveden je 
nebo není. Tato funkce slouží také k tomu, aby tiskárna detekovala, pokud v průběhu 
tisku filament dojde. V takovém případě bude tisk pozastaven a uživatel bude 
vyzván, aby tiskovou úlohu ukončil nebo filament doplnil.

Levý vstup pro filament je považován za primární. Pravý vstup je sekundární.

2.2. Držáky cívek
V úložišti filamentů se nachází dva držáky cívek. Držáky cívek jsou konstruované 
pro držení maximálně dvou cívek o hmotnosti 10 kg. Na každý držák se nasouvá vždy 
maximálně jedna cívka.

3. USB konektor
Tento konektor slouží uživateli pro připojení externího USB zařízení, zejména USB 
flash disku, USB disku s přídavným napájením nebo čtečky paměťových karet. 
Kompatibilitu jakéhokoli USB zařízení, které nebylo součástí dodávky, je nutno ověřit 
u dodavatele/výrobce.

4. Elektroinstalace tiskárny
V prostoru za dvířky zamčenými klíčem se nachází elektroinstalace tiskárny. Pod 
plechovým krytem je umístěn zdroj tiskárny, výkonová elektronika a komunikační 
sběrnice. Nezakrytá místa odhalují řadiče motorů, pojistky a jističe. Při použití 
tiskárny nemanipulujte s řadiči motorů.

4.1. Pojistky
Pojistky tiskárny chrání slaboproudý obvod tiskárny. V případě nadměrného odběru 
elektrického proudu (tzv. nadproudu), který vznikne většinou při přetížení nebo 
zkratu, se pojistky spálí. Pro opětovné uvedení tiskárny do provozu je potřeba 
pojistky vyměnit (viz kapitola 9.7 Výměna pojistek).

4.2. Jističe
Elektrické rozvody tiskárny jsou chráněny jističi. V případě nadměrného odběru 
elektrického proudu (tzv. nadproudu), který vznikne většinou při přetížení, nebo 
zkratu se jističe vypnou. Pro opětovné uvedení tiskárny do provozu je potřeba jističe 
zapnout (viz kapitola 9.8 Zapnutí jističů).

5. Tlačítko nouzového vypnutí
Na přední straně tiskárny pod displejem je umístěno tlačítko nouzového vypnutí. 
Toto tlačítko slouží k okamžitému vypnutí tiskárny. Tuto funkci využijte pouze 
v situaci, kdy by mohlo dojít k poškození tiskárny nebo k úrazu uživatele.
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6. Hlavní dveře / Tisková komora
Přístup do tiskové komory je skrz hlavní dveře. Tyto dveře jsou zamykatelné na klíč. 
Dveře se otevírají povytažením dolní části kliky do prostoru a otočením ve směru 
hodinových ručiček o 90°. Mechanismus dveří obsahují senzor, který detekuje, zda 
jsou otevřené nebo zavřené.

Tisková komora je prostor, ve kterém probíhá proces tisku. Tento prostor může být 
vyhřátý, a proto při otevření hlavních dveří dejte pozor. V tiskové komoře se nachází 
několik klíčových částí tiskárny.

6.1. Magnetické zámky
V horním a dolním rohu zárubní dveří se nachází magnetické zámky. Tyto zámky 
zabraňují otevření dveří v průběhu tisku a chrání tak uživatele před případným 
zraněním.

6.2. Tisková hlava
Na mechanických pojezdech tiskárny je v horní částí tiskové komory umístěna 
tisková hlava. Tato hlava je klíčový prvek tiskárny, který zajišťuje nanášení filamentu 
na tiskovou podložku/vytištěnou část modelu. Ve spodní části tiskové hlavy je 
umístěna tryska, zatímco ze shora jsou umístěny vodicí hadičky s filamentem.

6.3. Odpadní tunel
V pravém zadním rohu tiskové komory se nachází odpadní tunel. Tímto tunelem 
padá veškerý odpadní materiál, který projde skrz tiskovou hlavu do sběrného koše, 
umístěného v úložném prostoru tiskárny. Na okraji odpadního tunelu je umístěná 
stěrka, která při každém posunu tiskové hlavy od ústí odpadního tunelu k tiskové 
podložce otře trysku a očistí ji od přebytečného filamentu. Odstraněný filament 
potom odpadne skrz tunel přímo do sběrného koše. 

6.4. Tiskový stůl
Tiskový stůl je část tiskárny, která při tvorbě modelu zajišťuje vertikální pohyb. 
Na vrchní straně stolu je umístěna skleněná tisková podložka, na jejíž povrch 
se po zahájení tisku přilepí první vrstva modelu. Podložka je zespoda vyhřívána 
na vysoké teploty (až 120°C), dbejte proto zvýšené opatrnosti při manipulaci nebo 
kontaktu s jejím povrchem.

Skleněnou podložku je možné sejmout, pokud uvolníte dvě spony na přední části 
stolu. Při kontaktu s tiskovou podložkou buďte vždy opatrní.

6.5. Offset senzor
Tento senzor slouží ke kalibraci tiskárny před zahájením každé tiskové úlohy.

7. Konektory
Konektory jsou umístěny na pravé zadní straně tiskárny na zvláštním panelu. Kabely, 
které jsou do konektorů připojeny, musí mít dostatek prostoru, aby mohly přirozeně 
viset a aby nebyly násilně ohýbány. Uživatel musí mít přístup k panelu s konektory, 
stejně jako k zásuvce, ze které je napájecí kabel veden z důvodu bezpečnosti. 
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7.1. Konektor pro napájecí kabel s hlavním vypínačem
Tento konektor slouží k připojení do elektrické sítě. Součástí konektoru je také 
dvoupolohový vypínač, který v případě potřeby odpojí přívod elektrického proudu.

7.2. LAN konektor
Konektor LAN slouží pro připojení ethernetového kabelu do tiskárny. Připojením 
konektoru připojíte tiskárnu do lokální sítě.

7.3. USB konektor
Tento konektor je shodný s USB konektorem umístěným pod vstupem do úložiště 
filamentů.

8. Otvor pro manipulační madla
Tyto otvory se závitem slouží k manipulaci s tiskárnou. Otvory jsou konstruované 
tak, aby při použití originálních madel udržely hmotnost tiskárny a bylo možno 
za pomocí těchto madel tiskárnu nadzvedávat a posouvat.

Nepoužívejte neoriginální madla!

9. Úložný prostor
Úložný prostor má dvě funkce. V první řadě je v tomto prostoru pod tiskovou 
komorou uložen sběrný koš, do kterého padá odpadní filament, který je produkován 
v průběhu tisku za pomocí dvou extruderů. Odpad do koše padá skrz odpadní tunel, 
který vede v pravé zadní části komory. 
Koš je potřeba pravidelně kontrolovat a vyprazdňovat, aby nedošlo k přeplnění 
a ucpání tunelu. 

Úložný prostor také slouží k ukládání nástrojů, spotřebního materiálu nebo výtisků 
z tiskárny.

10. Kolečka/stavěcí nožky
Tiskárna je dodávána standardně na šroubovatelných stavěcích nožkách. Variantou 
jsou přibalená kolečka, které lze při instalaci montovat namísto nožek. 
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4.2 Bezpečnostní prvky

4.2.1 Senzor otevřených dvířek
Tento senzor detekuje, jestli jsou dveře do tiskové komory otevřené, nebo zavřené. 
V případě, že jsou otevřené, tiskárna nedovolí započetí/pokračování tiskové úlohy.

4.2.2 Klika se zámkem
Klika na dveřích do tiskové komory obsahuje mechanický zámek na klíč. Klíčem je 
možné uzamknout dveře tak, aby se nepovolané osoby nedostaly do prostoru, kde 
probíhá tisk.

4.2.3 Tlačítko nouzového vypnutí
Na přední straně tiskárny pod displejem je umístěno tlačítko nouzového vypnutí. 
Toto tlačítko slouží k okamžitému vypnutí tiskárny. Tuto funkci využijte pouze 
v situaci, kdy by mohlo dojít k poškození tiskárny nebo k úrazu uživatele.

4.2.4 Termostat výhřevu tiskové podložky
Tento termostat je umístěn v tiskovém stole a chrání tiskárnu před přehřátím 
a poškozením. Pokud teplota tiskové podložky vzroste nad 120 °C, termostat 
odpojí přívod elektřiny do topného tělesa. Při poklesu teploty se přívod opět uvolní 
a topné těleso začne znovu vyhřívat. Termostat chrání tiskárnu před přehřátím 
a poškozením.

4.2.5 Magnetické zámky
Zámky jsou umístěny v horním a dolním pravém rohu dveřních zárubní. Účelem 
magnetických zámků je udržet tiskovou komoru uzavřenou, dokud se jakékoli 
mechanismy uvnitř pohybují nebo dokud teplota prostoru a vyhřívaných komponent 
neklesnou na bezpečnou mez.

4.2.6 Pojistky
Pojistky chrání elektrické obvody tiskárny. V případě přepětí se pojistky 
spálí. Pro opětovné uvedení tiskárny do provozu je potřeba pojistky vyměnit 
(viz kapitola 9.7 Výměna pojistek).

4.2.7 Jističe
Elektrické rozvody tiskárny jsou chráněny jističi. V případě, že dojde k přepětí 
na vstupu do tiskárny, jističe se vypnou. Pro opětovné uvedení tiskárny do provozu 
je potřeba jističe zapnout (viz kap 9.8 Zapnutí jističů).
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4.3 Příslušenství

4.3.1 Soupis příslušenství

Nářadí na servisní zásahy
• Sada imbusových klíčů
• be3D tool

Nářadí na opracování modelu
• Špachtle
• Štípací kleště na drobnou elektroniku
• Malé kombinované kleště 
• Sada skalpelů
• Odlamovací nůž
• Sada pilníčků
• Ochranné brýle
• Rukavice (neproříznutelné)

Základní příslušenství
• Flash disk (16 GB)
• Nálepky DeeRed / be3D / Y Soft
• Manuály
• Quick Step plakát
• Karty s popisem servisních úkonů

Spotřební materiál
• Cívka filamentu (2,5 kg + 2,5 kg; PLA + PVA)
• Sada náhradních trysek (5 ks + vnitřní hadičky)
• Náhradní vodicí hadičky
• Náhradní sada pojistek náhradní pojistky: „trubičkové; rychlé“ 5 A; 6,3 A; 3,15 A
• Lepidlo (10 kusů) 

4.3.2 Soupis příslušenství DeeRed
• Odpadkový koš
• Úchyty (4 kusy)
• Madla (4 kusy)
• Nastavitelná kolečka (4 kusy)
• Nastavitelné nohy (4 kusy)
• Napájecí kabel
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5. VOLBA A POPIS MATERIÁLU

5.1 Vlastnosti materiálů

Tiskárna DeeRed podporuje tisk čtyřmi základními typy filamentů. Vlastnosti 
filamentů se od sebe významně liší.

5.1.1 PLA (Polylactic Acid)
PLA je základní stavební materiál, který v porovnání s ostatními podporovanými 
materiály má nejvyšší tvrdost. Charakteristickým prvkem PLA je nižší tepelná 
odolnost, která je vyvážená vysoce stabilními výtisky v maximálních rozměrech.

PLA je vhodné pro pohledové modely, modely s vysokou tvrdostí, rozměrné modely.

5.1.2 ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) 
ABS je průmyslový plast, který je charakteristický tím, že je velmi houževnatý 
a snadno opracovatelný. Kvůli vysokému stupni smrštivosti však tento typ filamentu 
není nejvhodnější pro tisk velkých modelů.
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ABS je vhodné pro mechanicky zatěžované modely, modely s vyšší tepelnou 
odolností, snadno povrchově opracovatelné modely

5.1.3 PVA (Polyvinyl Alcohol) 
PVA je ve vodě rozpustný filament. Díky této vlastnosti se využívá k tisku 
podpůrných struktur, které jsou pak snadno odstranitelné ve vodní lázni nebo pod 
proudem vody. PVA podpůrné struktury jsou díky tepelným a jiným vlastnostem 
kompatibilní s filamentem PLA.

5.1.4 HIPS (High Impact Polystyrene) 
HIPS je svými vlastnostmi podobný ABS. Liší se však v tom, že je velmi snadno 
rozpustný v kyselém roztoku zvaném Lemonade. HIPS se pro tuto vlastnost používá 
pro tisk podpůrných struktur v kombinaci s ABS nebo také samostatně pro tisk jako 
stavební materiál pro modely.
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6. PŘÍPRAVA TISKÁRNY K PROVOZU

Prvnímu použití tiskárny předchází instalace, kterou zajišťuje výhradně dodavatel. 
Aby DeeRed poskytovala ten nejkvalitnější tisk, nedovolujeme uživateli tiskárnu 
přesouvat, zvedat nebo naklánět bez asistence technické podpory. 

6.1 Provozní požadavky 

 ■ Provozní teplota: 15–25 °C

 ■ Maximální vlhkost: 80 %

 ■ Bezprašné prostředí

 ■ Stabilní a pevná podlaha (zamezení přenosu vibrací z okolí)

 ■ Požadavky na napájení: 230 V / 2,6 kW or 120 V / 1,3 A

 ■ Minimální jištění: 16 A/typ B nebo 15 A

 ■ Tiskárna musí být umístěna minimálně 2 m od zdroje tepla

 ■ Min. výška stropu: 2,5 m

 ■ Manipulační a servisní prostor okolo tiskárny:
Vlevo:  50–80 cm
Vpravo:  50–80 cm
Vepředu: 80–120 cm
Vzadu: 30–70 cm

 ■ Zástavbový prostor: 1510 × 1505 × 1950 mm

 ■ Tiskárna musí být instalována ve větratelné místnosti.

6.2 Instalace tiskárny

Instalaci tiskárny provádí servisní technik pověřený dodavatelem.

6.3 Připojení tiskárny do sítě

Pokud si uživatel přeje využít síťových funkcí tiskárny, je potřeba tiskárnu připojit 
pomocí ethernetu. Na zadní straně tiskárny se nachází konektor pro připojení 
síťového kabelu (viz kapitola 4. Popis produktu). Po zapojení kabelu do sítě mohou 
uživatelé ve stejné síti pomocí DeeControl do tiskárny posílat tiskové úlohy. Stejně 
tak mohou v DeeControl zjistit stav tiskárny – jestli právě tiskne, čeká na tiskovou 
úlohu, nebo je jinak zaneprázdněná (například aktualizací firmwaru).
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Tiskárna je schopna se automaticky nakonfigurovat pomocí DHCP serveru. Tato 
volba je v menu přednastavena jako výchozí (viz kapitola 7.2 Práce s dotykovou 
obrazovkou tiskárny – možnosti voleb základního nastavení). V případě absence 
DHCP serveru, je možné síťové připojení nastavit manuálně. 

7. PRÁCE S TISKÁRNOU

7.1 Práce s dotykovou obrazovkou tiskárny – možnosti voleb v hlavní nabídce

7.2 Práce s dotykovou obrazovkou tiskárny – možnosti voleb základního nastavení

1

1 2

2

3 4

3 4

2
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7.3 Práce s dotykovou obrazovkou tiskárny – zadání tiskové úlohy

7.4 Práce s dotykovou obrazovkou tiskárny – výměna filamentu

OPTIONAL MANUAL MODE

DEERED — UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 19



OPTIONAL MANUAL MODE

7.5 Vyjmutí a zavedení filamentu 

Upozornění:

Abyste zajistili správné fungování tiskové hlavy během tisku, je třeba 
vložit oba filamenty i v případě, že tisková úloha vyžaduje pouze jeden 
filament. 

1. Na displeji tiskárny v hlavní nabídce stiskněte tlačítko „Filament change“

2. Tiskárna posune tiskovou hlavu do servisní polohy

3. Na displeji se zobrazí průvodce výměny filamentu

4. Pro lepší manipulaci je doporučeno odpojit vodicí hadičky od tiskové hlavy (viz 
kapitola 9.4 Výměna vodicích hadiček).

5. Výměna tiskové hlavy

6. Výměna tiskové hlavy se provádí, pokud je zapotřebí servis tiskové hlavy nebo 
její výměna v rámci reklamace. Nebo v případě, že chcete tiskovou hlavu zaměnit 
za jiný kus či jiný typ.

7. Pomocí displeje tiskárny (viz kapitola 7.4 Práce s dotykovou obrazovkou 
tiskárny – výměna filamentu) vyjměte z tiskové hlavy oba filamenty.

DEERED — UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 20



8. Na displeji tiskárny v menu „Settings“ stiskněte a držte tlačítko „Service 
position“, dokud vás displej neinformuje, že máte tiskárnu vypnout.

9. Odpojte z tiskové hlavy vodicí hadičky. Stiskněte plastový kroužek na ústí hlavy 
a zároveň hadičku z ústí vytáhněte. Tento postup proveďte na každé hadičce 
zvlášť.

10. Jednou rukou uchopte celou tiskovou hlavu a druhou rukou stiskněte jistící 
páčky nad tiskovou hlavou směrem k sobě. Stiskem jistících páček tiskovou hlavu 
uvolníte a směrem k sobě tiskovou hlavu vytáhněte z kotvícího mechanismu.

Upozornění:

Dejte pozor, aby vám tisková hlava po uvolnění z kotvícího mechanismu 
neupadla! 

11. Při nasazovaní tiskové hlavy postupujte v opačné posloupnosti.

12. Tisková hlava je zajištěna pouze tehdy, je-li usazena v obou rybinových ližinách 
a zasunuta po doraz tak, že jistící páčky jsou v poloze „od sebe“.

13. Nezapomeňte zasunout konce vodicích hadiček do ústí na tiskové hlavě. Dbejte 
na to, abyste hadičky zapojily do správného ústí.

14. Výměna vodicích hadiček
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Průvodce zaváděním filamentů

1. Pokud si uživatel přeje, může opustit průvodce a pomocí tlačítka v levém horním 
rohu se přepnout do manuálního nastavení. Manipulací s filamenty v manuálním 
nastavení se uživatel vystavujete riziku defektu tiskové hlavy.

2. Vyjmutí zavedených filamentů

a.  Na první obrazovce stiskem tlačítka zvolte, ve kterém extruderu či 
extruderech si přejete filament vyměňovat. Pokud máte již zvolenou tiskovou 
úlohu, nebo vyměňujete filamenty v průběhu tisku, některá volba může být 
zafixována.

b.  Nyní bude ze zvolených extruderů filament vysunován. Ujistěte se, že 
na konci tohoto procesu je filament z tiskové hlavy zcela uvolněn a filament 
můžete zcela vyjmout z tiskárny. Pro úplné vyjmutí filamentu odeberte cívku 
(se zbytkem filamentum nebo prázdnou) z úložiště filamentů a případně 
odstraňte část filamentu, která zůstala ve vstupu pro filamenty.

3. Volba filamentu k zavedení

4. Na displeji tiskárny jste vyzván, abyste zvolili filament, který si přejete do daného 
extruderu zavést. Pokud máte již zvolenou tiskovou úlohu, nebo vyměňujete 
filamenty v průběhu tisku, některá volba může být zafixována.

5. Zavádění filamentů

6. Následujte pokyny na displeji a zaveďte požadovaný filament do správného 
extruderu.

7. Zavádění se provádí tak, že konec filamentu na cívce, kterou umístíte 
na příslušný držák cívky, vsunete do příslušného vstupu pro filament. Rukou 
filament zasouvejte, dokud jeho konec neprojde vodicí hadičkou až k tiskové 
hlavě, kde projde ústím. Za ústím tiskové hlavy je pak konec filamentu zachycen 
extruderem.

8. Nechte filament procházet tak dlouho, dokud z trysky nebude vytlačována 
natavenina v příslušné barvě.

9. Potvrzení a ukončení průvodce

10. Na následující obrazovce na displeji se dozvíte, jaký typ filamentu je zaveden 
v každém extruderu. Pokud jste udělali chybu a zavedli jste jiné filamenty, než 
jste zvolili v průběhu celého procesu, je nutné celý proces výměny filamentů 
opakovat. 
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Manuální nastavení

Upozornění:

Při práci s manuálním nastavením dbejte zvýšené opatrnosti! Nesprávná 
manipulace při zavádění filamentů, nebo nesprávná volba filamentu 
může vést k defektu, který může způsobit poškození tiskárny nebo jejích 
komponent.

1. Vyjmutí zavedených filamentů

a.  Vyčkejte na nahřátí trysky.

b.  Vyberte extruder, do kterého chcete filament zavádět a stiskněte tlačítko 
„80 mm“.

c.  Stiskněte tlačítko „Remove“.

d.  Pokud dojde k vysunutí materiálu dříve, můžete vysouvání kdykoliv během 
procesu zastavit tlačítkem „Stop“.

e.  Kroky b) až d) opakujte pro druhý extruder. 

2. Zavedení filamentů

a. Z úložiště filamentů zaveďte prostřednictvím vstupů filamenty tak, aby 
vstoupily do správných ústí na tiskové hlavě.

b. Vyberte extruder, do kterého chcete filament zavádět, a stiskněte tlačítko 
„30 mm“.

c. Zatímco budete lehce tlačit na filament, který právě zavádíte směrem 
do tiskové hlavy, stiskněte tlačítko „Feed in“.

d. Monitorujte hmatem, že dochází k navádění filamentu do extruderu (filament 
bude pomalu plynule vtahován do ústí tiskové hlavy).

e. Pro zajištění správné pozice konce filamentu v extruderu nezasouvejte 
filament z pozice úplného uvolnění o více, než 30 mm.

f. Kroky b) až e) opakujte pro druhý extruder.

Upozornění:

• Doporučujeme mít vložené oba materiály i při tisku pouze jedním 
z nich. Tisk bude spolehlivější.

• Při výměně může dojít k popálení o trysku nebo podložku, dbejte 
zvýšené opatrnosti. V případě, že z trysky vychází roztavený materiál, 
nedotýkejte se ho a odstraňte ho příslušnými nástroji (např. pinzetou 
či špachtlí).
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7.6 Příprava tiskové podložky

Příprava podložky se liší podle různých požadavků pro tisk. Jedná se především 
o rozdílné použití adheziva pro různé materiály. Vzhledem k tomu, že dobře 
provedená příprava pro daný typ materiálu zajistí opakovatelnost tisku po několik 
cyklů bez nutnosti přípravu také opakovat, uživatelé, kteří často zaměňují typy 
materiálu pro tisk, mohou využít více tiskových podložek a možnosti je před tiskem 
zaměňovat.

ABS a HIPS

Pro tyto filamenty je vhodným způsobem přípravy využití ABS roztoku. Jedná se 
o koncentrovaný roztok acetonu a ABS granulátu. Tento roztok se v tenké vrstvě 
roztírá štětcem po tiskové podložce, která není nahřátá. Před nanesením ABS 
roztoku je vhodné podložku odmastit, aby byla zachována maximální přilnavost.

Vrstvy nanášejte jednotlivě a rovnoměrně. Při přípravě pro opakovaný tisk je vhodné 
nanést více tenčích vrstev. Novou vrstvu nanášejte vždy až poté, co předchozí 
vrstva zaschne. Po narušení vrstev opravte zasaženou plochu novým nánosem.

PLA a PVA

Metoda přípravy podložky pro tyto filamenty obnáší nanést na skleněnou podložku 
ideálně dvojitou vrstvu tyčinkové tuhého lepidla na bázi PVA (lepidlo na papír). Toto 
lepidlo se nanáší v jednom směru místo vedle místa na podložku tak, aby vznikla 
tenká souvislá vrstva, která se nechá zaschnout. Po zaschnutí se nanáší druhá 
vrstva, která by měla mít jiný směr nanášení. Po zaschnutí je tisková podložka 
připravená. Přestože je toto lepidlo vodou rozpustné, takto namazanou podložku 
neumývejte, pokud nechcete aplikovat jinou metodu pro přípravu podložky.
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8. POSTUP PŘI TISKU

8.1 Kontrola a příprava tiskárny

Dodržte seznam kontrolovaných bodů, zvláště pokud nejste poslední, kdo 
s tiskárnou manipuloval.

1. Zkontrolujte pohledem, že tiskárna je kompletní a není zřejmé, že je například 
z důvodu servisu mimo provoz.

2. Zkontrolujte, že je tiskárna připojená ke zdroji napětí.

3. Zkontrolujte, že vypínač tlačítko nouzového vypnutí není v poloze „vypnuto“.

4. Zkontrolujte, že se v tiskové komoře nenachází cizí předměty, které jednoznačně 
nejsou součástí tiskárny.

5. Zkontrolujte, že tisková podložka je umístěna a zafixována na svém místě.

6. Zkontrolujte, že se na tiskové podložce nenachází vytištěné modely nebo jejich 
části.

7. Zkontrolujte, že tisková hlava je zapojená a zajištěná proti uvolnění.

8. Zkontrolujte, že displej tiskárny nehlásí žádná chybová hlášení.

8.2 Kontrola a příprava filamentu

Před spuštěním jakékoli tiskové úlohy se ujistěte, že filament, který má tiskárna 
zavedený, se shoduje s filamentem, pro který byla tisková úloha připravena (viz 
kapitola 7.3 Práce s dotykovou obrazovkou tiskárny – zadání tiskové úlohy).

Protože tiskárna nedokáže detekovat typ zavedeného filamentu, zjistěte typ 
zavedeného filamentu v úložišti filamentu.

V dalším kroku na displeji stiskněte „Print“ a zvolte tiskovou úlohu, kterou chcete 
tisknout. V detailech tiskové úlohy si přečtěte informaci, pro který filament je 
tisková úloha připravena.

Pokud se obě informace neshodují, je potřeba provést výměnu filamentu v tiskárně 
(viz kapitola 7.4 Práce s dotykovou obrazovkou tiskárny – výměna filamentu), nebo 
vypracovat tiskovou úlohu znovu.

8.3 Kontrola tiskové podložky

Před tiskem vždy zkontrolujte tiskovou podložku.

Z podložky odstraňte všechny objekty - dokončené modely i nedokončené části 
modelů.

Poté zkontrolujte, zda byla tisková podložka připravena pomocí správného lepidla 
(viz kapitola 7.6 Příprava tiskové podložky).
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8.4 Volba tiskové úlohy

Použijte displej tiskárny k volbě požadované tiskové úlohy (kapitola 7.3 Práce 
s dotykovou obrazovkou tiskárny – zadání tiskové úlohy). V hlavní nabídce stiskněte 
tlačítko „Print“. V pravém horním rohu můžete využít tlačítka „File source“ pro 
volbu správného zdroje, ve kterém je požadovaná tisková úloha uložena. Konkrétní 
tiskovou úlohu volte podle názvu, náhledu na model nebo dle parametrů a informací 
o tiskové úloze.

Veškeré tiskové úlohy, které byly do tiskárny odeslány prostřednictvím síťového 
připojení, byly uloženy ve vnitřní paměti tiskárny (volba Internal Storage viz kapitola 
7.3 Práce s dotykovou obrazovkou tiskárny – zadání tiskové úlohy).

8.5 Spuštění tisku

Před spuštěním tiskového procesu zkontrolujte, zda jsou dveře tiskárny zavřené. 
Potvrďte vybranou tiskovou úlohu tlačítkem „Print“. Tiskárna začne tisknout.

Prvním krokem je kalibrace tiskárny. Tiskárna v tomto kroku detekuje pozice 
mechanických komponent a nastaví se do základní pozice, ve které čeká, dokud se 
nenahřeje na požadované teploty pro tisk.

Tento proces může trvat i několik minut.

8.6 Proces tisku

V tomto kroku tiskárna vytváří požadovaný objekt. Proces tisku probíhá tak, že 
tiskárna řízeně natahuje zavedený filament, který následně taví. Takto roztavený 
filament je pak skrz trysku vytlačován v liniích nejprve na připravenou podložku 
a následně na dříve vytištěné vrstvy modelu.

8.7 Vyjmutí modelu z tiskárny

Vyjmutí modelu se provádí po ukončení tiskové úlohy. Pokud byl vytištěný model 
nízký a tisková podložka zůstala vysoko, využijte funkce „Parking position“ a spusťte 
podložku níže. Vyčkejte, než tiskárna uvolní magnetické zámky a umožní vstup 
do tiskové komory. Pokud byla správně připravená tisková podložka a pokud byl 
i model správně připraven pro tisk, měl by model být pevně k podložce přilepen.

Nechte tiskovou podložku vychladnout na teplotu okolního prostředí. Pro odejmutí 
modelu použijte špachtli. Pomocí špachtle podeberte okraj vytištěného modelu. 
Pokuste se špachtlí zajet hluboko pod model a poté špachtli vytáhněte. Zajeďte 
špachtlí pod jinou část modelu a opakujte tento postup, dokud se vám nepodaří 
model z podložky snadno a celý odlepit.
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Upozornění:

V závislosti na nastavení tiskové úlohy mohla být tisková komora vyhřátá. 
Dejte pozor při otevírání dveří a při vstupu do tiskové komory!

9. SERVISNÍ UŽIVATELSKÉ ZÁKROKY A ÚDRŽBA

9.1 Údržba

Aby bylo možné zajistit, že tiskárna bude fungovat bez poruch dlouhodobě, jednou 
z podmínek je zajištění čistoty tiskárny. Je proto třeba dbát na následující body:

1. Udržujte tiskovou komoru čistou. Pravidelně smetáčkem a hadrem očistěte ze 
dna tiskové komory úlomky modelů, prach a jiné nežádoucí znečištění. Pozor 
na ostré předměty, které by mohly poškrábat povrch tiskové komory.

2. Udržujte trysku čistou. Pokud zpozorujete, že povrch trysky a především ústí 
trysky je zaneseno nebo na povrchu trysky zůstala vrstva tiskového materiálu, 
je potřeba trysku očistit. Na displeji tiskárny v menu „Settings“ stiskněte 
a držte tlačítko „Service position“, dokud vás displej neinformuje, že máte 
tiskárnu vypnout. Trysku očistěte čepelí odlamovacího nože nebo jiným ostrým 
kovovým nástrojem. Nečistoty z povrchu trysky seškrábněte směrem shora dolů. 
Nashromážděné nečistoty na ústí trysky sejměte kleštěmi, nebo jiným nástrojem.
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3. Průběžně kontrolujte množství odpadu nastřádaného v odpadkovém koši 
umístěném v úložném prostoru tiskárny. Pokud se začne koš plnit, z úložného 
prostoru jej vyjměte a vyprázdněte. Nezapomeňte odpadkový koš umístit 
na původní pozici, aby nedocházelo k propadávání odpadu přímo do úložného 
prostoru.

Upozornění:

Všechny zásahy do hardwaru v rámci servisních uživatelských zákroků 
musí být prováděny pouze tehdy, když je tiskárna vypnuta!

9.2 Výměna trysky

Výměna trysky se provádí kdykoli nastane situace, že skrz trysku není tiskárna 
schopna rovnoměrně a plynule protlačit roztavený filament a zároveň byly 
provedeny předchozí kroky:

1. Pomocí displeje tiskárny (viz kapitola 7.4 Práce s dotykovou obrazovkou 
tiskárny – výměna filamentu) vyjměte z tiskové hlavy oba filamenty.

2. Na displeji tiskárny v menu „Settings“ stiskněte a držte tlačítko „Service 
position“, dokud vás displej neinformuje, že máte tiskárnu vypnout.

3. Odpojte z tiskové hlavy vodicí hadičky. Stlačte plastový kroužek na ústí hlavy 
a zároveň hadičku z ústí vytáhněte. Tento postup proveďte na každé hadičce 
zvlášť.

4. Pokud je tryska nahřátá, nechte ji vychladnout.

5. Z povrchu trysky pomocí nožíku nebo jiného ostrého předmětu stáhněte 
silikonové těsnění.

6. Pomocí klíče „be3D tool“ odšroubujte trysku.

7. Vrut na „be3D tool“ zcela zašroubujte do otvoru, ve kterém byla umístěna tryska.
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8. Tahem za „be3D tool“ směrem dolů vyjměte zasunutou hadičku z otvoru.

9. Novou hadičku vsuňte do původního otvoru a zcela ji zasuňte.

10. Zašroubujte novou trysku a pomocí klíče ji dotáhněte.

11. Na trysku nasaďte silikonové těsnění tak, aby dolní okraj těsnění nepřesahoval 
hranu trysky. Těsnění musí být nasazeno tak, aby vyplňovalo prostor mezi 
tryskou a plechovým krytem tiskové hlavy.

9.3 Výměna tiskové hlavy

Výměna tiskové hlavy se provádí, pokud je zapotřebí servis tiskové hlavy nebo její 
výměna v rámci reklamace. Nebo v případě, že chcete tiskovou hlavu zaměnit za jiný 
kus či jiný typ.

1. Pomocí displeje tiskárny (viz kapitola 7.4 Práce s dotykovou obrazovkou 
tiskárny – výměna filamentu) vyjměte z tiskové hlavy oba filamenty.

2. Na displeji tiskárny v menu „Settings“ stiskněte a držte tlačítko „Service 
position“, dokud vás displej neinformuje, že máte tiskárnu vypnout.

3. Odpojte z tiskové hlavy vodicí hadičky. Stiskněte plastový kroužek na ústí hlavy 
a zároveň hadičku z ústí vytáhněte. Tento postup proveďte na každé hadičce 
zvlášť.
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4. Jednou rukou uchopte celou tiskovou hlavu a druhou rukou stiskněte jistící 
páčky nad tiskovou hlavou směrem k sobě. Stiskem jistících páček tiskovou hlavu 
uvolníte a směrem k sobě tiskovou hlavu vytáhněte z kotvícího mechanismu.

Upozornění:

Dejte pozor, aby vám tisková hlava po uvolnění z kotvícího mechanismu 
neupadla! 

5. Při nasazovaní tiskové hlavy postupujte v opačné posloupnosti. 

6. Tisková hlava je zajištěna pouze tehdy, je-li usazena v obou rybinových ližinách 
a zasunuta po doraz tak, že jistící páčky jsou v poloze „od sebe“.

7. Nezapomeňte zasunout konce vodicích hadiček do ústí na tiskové hlavě. Dbejte 
na to, abyste hadičky zapojily do správného ústí.

9.4 Výměna vodicích hadiček

Výměna vodicích hadiček se provádí tehdy, když nastane situace, že přes hadičku 
není tiskárna schopna rovnoměrně a plynule protlačit roztavený filament, a to 
pomocí následujících kroků: Proveďte následující kroky:

1. Pomocí displeje tiskárny (viz kapitola 7.4 Práce s dotykovou obrazovkou 
tiskárny – výměna filamentu) vyjměte z tiskové hlavy oba filamenty.
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2. Na displeji tiskárny v menu „Settings“ stiskněte a držte tlačítko „Service 
position“, dokud vás displej neinformuje, že máte tiskárnu vypnout.

3. Odpojte z tiskové hlavy vodicí hadičky. Stlačte plastový kroužek na ústí hlavy 
a zároveň hadičku z ústí vytáhněte. Tento postup proveďte na každé hadičce 
zvlášť.

4. Pokud je tryska nahřátá, nechte ji vychladnout.

5. Vodicí hadičky odpojte od vstupu do úložiště filamentů pomocí stisku plastového 
kroužku na ústí spojovacího komponentu (spojka).

6. Povolte šroub na otočném držáku pomocí imbusového klíče vel. 2,5 a obě hadičky 
z něj vyjměte.

7. Nové hadičky nejprve vsuňte do otočného držáku - delší hadička (135 cm) 
do levého otvoru, kratší hadička (120 cm) do pravého otvoru. Hadičky seřiďte 
tak, aby jejich volná délka od držáku k tiskové hlavě byla 42 cm a zajistěte je 
dotažením šroubu na otočném držáku.

8. Volné konce hadiček zasuňte do ústí na tiskové hlavě tak, že delší z hadiček 
(na držáku vlevo) zasunete do levého ústí na hlavě a kratší do ústí vpravo. 
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Na hadičky mírně přitlačte, dokud do spojky zcela nezapadnou. Správně zasunutá 
hadička nelze vytáhnout bez zmáčknutí plastového kroužku.

9. Volné konce hadiček za držákem protáhněte vedením pod konstrukcí tiskárny 
a poté hadičky zapojte do spojek v horní pravé části tiskového prostoru. Hadičky 
zapojte tak, aby delší (na hlavě vlevo) byla zapojena do přední spojky a kratší 
(na hlavě vpravo) byla zapojena do zadní spojky. Lehkým zatažením za konce 
hadiček se ujistěte, že jsou hadičky ve spojkách skutečně zajištěny a že nedojde 
k jejich samovolnému uvolnění.

9.5 Výměna skleněné podložky

1. Pomocí displeje tiskárny (viz kapitola 7.4 Práce s dotykovou obrazovkou 
tiskárny – výměna filamentu) vyjměte z tiskové hlavy oba filamenty.

2. Na displeji tiskárny v menu „Settings“ stiskněte a držte tlačítko „Service 
position“, dokud vás displej neinformuje, že máte tiskárnu vypnout.

3. Na přední straně tiskového stolu najděte dvě spony, které přidržují podložku 
na svém místě
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4. Spony na obou stranách odepněte.

5. Poté vsuňte očištěnou špachtli pod okraj skla a jemně zatlačte, aby se dostal 
vzduch mezi povrch tiskového stolu a tiskové podložky.

6. Tiskovou podložku na předním kraji zdvihněte a směrem k sobě potáhněte, aby 
se uvolnila zadní hrana.

7. Před instalací tiskové podložky vždy zkontrolujte, že je povrch tiskového stolu čistý.

8. Jinou tiskovou podložku upevníte na tiskový stůl opačným postupem.

9.6 Doplnění maziva

1. Mazání provádějte doporučeným příslušenstvím (mazací lis).

2. Používejte pouze vyspecifikovaný druh mazacího tuku. Při použití jiného druhu 
maziva může dojít k nevratnému poškození pohybových částí tiskárny.

3. Nasaďte hubici mazacího lisu postupně do všech maznic umístěných pod 
tiskovým stolem a na nosném profilu osy X.

4. Vlastní namazání provedete stlačením páky mazacího lisu. Do každé maznice 
vpravte množství maziva, které odpovídá právě jednomu stlačení páky mazacího 
lisu. Za žádných okolností nevtlačujte do žádných maznic více maziva (víceré 
stlačení páky lisu), mohlo by tím dojít k poškození těsnění vozíků lineárních pojezdů. 

Doporučený lubrikant: Lubrikant HIWIN G0, cartridge 400 g

Doporučený mazací lis: Mazací lis GROZ, jednoruční plnící G5F/PRO/M
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9.7 Výměna pojistek

Zapnutí jističů provádějte pouze v případě, že zjistíte následující stav:

1. Přestože by tiskárna měla fungovat, osvětlení tiskové komory nefunguje, 
netočí se ventilátory na zadní stěně tiskárny a zároveň displej tiskárny nesvítí 
a nereaguje.

2. Zkontrolujte následující body:

I. Tlačítko nouzového vypnutí je v poloze zapnuto.

II. Vypínač u konektoru přívodního elektrického kabelu je v poloze zapnuto.

III. Přívodní elektrický kabel je zapojen v tiskárně i ve zdroji napětí.

IV. Jističe umístěné vedle pojistek jsou v poloze zapnuto (viz zapnutí jističů).

V. Elektrická zásuvka, do které je tiskárna připojena, funguje.

VI. Po kontrole / zprovoznění všech předchozích kroků tiskárna stále nefunguje.

3. Vypněte tiskárnu

4. Pomocí klíče (součást příslušenství) otevřete prostor pro elektroinstalaci tiskárny.

5. Sejměte kryt prostoru pro elektroinstalaci.

6. Najděte panel s pojistkami

7. Stiskněte horní páčku u prvního slotu pro pojistky a vyklopte jej.
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8. Vyjměte pojistku a zkontrolujte ji.

9. Pokud je spálená, vyměňte ji za pojistku z příslušenství. Vsaďte novou pojistku 
do slotu a slot uveďte do původní polohy. Ujistěte se, že slot zapadl na své místo.

10. Postupujte stejný způsobem od bodu f) k bodu i) dokud nebudou všechny 
spálené pojistky vyměněny za nové.

11. Víkem uzavřete prostor pro elektroinstalaci tiskárny a víko uzamkněte příslušným 
klíčem.

9.8 Zapnutí jističů

Zapnutí jističů provádějte pouze v případě, že zjistíte následující stav:

1. Přestože by tiskárna měla fungovat, osvětlení tiskové komory nefunguje, 
netočí se ventilátory na zadní stěně tiskárny a zároveň displej tiskárny nesvítí 
a nereaguje.

2. Zkontrolujte následující body:

I. Tlačítko nouzového vypnutí je v poloze zapnuto.

II. Vypínač u konektoru přívodního elektrického kabelu je v poloze zapnuto.

III. Přívodní elektrický kabel je zapojen v tiskárně i ve zdroji napětí.

IV. Po kontrole / zprovoznění všech předchozích kroků tiskárna stále nefunguje.

3. Vypněte tiskárnu

4. Pomocí klíče (součást příslušenství) otevřete prostor pro elektroinstalaci tiskárny.
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5. Sejměte kryt prostoru pro elektroinstalaci.

6. Najděte panel s jističi.

7. Pohledem zkontrolujte, který z jističů je v poloze vypnuto (páčka jističe je v dolní 
poloze).

8. Jistič, který je v poloze vypnuto přepněte do polohy zapnuto (páčka jističe 
v horní poloze).

9. Pokud jsou všechny jističe v poloze zapnuto, víkem uzavřete prostor pro 
elektroinstalaci tiskárny a víko uzamkněte příslušným klíčem.

10. Pokud by došlo po zapnutí k opětovnému spálení pojistky, přivolejte 
autorizovaného servisního technika.

9.9 Připojení periférií

Kamera

1. Vypněte tiskárnu

2. Vyjměte kameru z obalu.

3. Kameru nasaďte na držák v pravém předním horním rohu tiskové komory 
a upevněte ji pomocí dvou šroubů M4×8.

4. Ke kameře připojte přiložený kabel.

5. Druhý konec kabelu vsuňte do otvoru v tiskárně a vysuňte celou volnou část 
kabelu ven.

6. V prostoru elektroinstalace tiskárny připojte kabel pomocí USB slotu.
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9.10 Pravidelná proaktivní údržba

DeeRed vyžaduje pravidelnou proaktivní údržbu, která může být zajištěna 
vyškolenými techniky. Tato údržba musí být prováděna pravidelně po 6 měsících 
po první úvodní údržbě, která musí být provedena 2 měsíce po instalaci. Tyto 
pravidelné údržby chrání před potenciálními riziky technických problémů.

Úkony pravidelné proaktivní údržby?

• Kontrola a kalibrace mechanismů

• Údržba a lubrikace mechanických částí

• Čištění a kalibrace tiskové hlavy

• Výměna trysky s trubičkou

• Výměna extruderového kolečka

• Výměna vodicích hadiček

• Kontrola mechanicky namáhaných elektrických obvodů

• Update firmwaru 

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

10.1 Jak postupovat, dojde-li během tisku filament a tiskárna se pozastaví

1. Dojde-li v průběhu tisku k situaci, že pro jeden nebo druhý extruder dojde 
filament, DeeRed aktivuje pauzu a na displeji zobrazí informaci. Zpráva bude říkat, 
ve kterém extruderu je třeba vyměnit filament (viz kapitola 7.4 Práce s dotykovou 
obrazovkou tiskárny – výměna filamentu).

2. Stiskem tlačítka „Filament change“ aktivujete nástroj na výměnu filamentu.

3. Zvolte „Remove“ a dále zvolte extruder, ve kterém filament dochází.

4. Zvolte tlačítko „80 mm“ a nechte zbytek filamentu z extruderu zcela vysunout.

5. V úložišti filamentů vytáhněte volný konec filamentu.

6. Na displeji zvolte tlačítko „Back“ a volte „Feed in“.

7. Zaveďte nový filament (musí být totožný s typem filamentu, který došel). 
Pomocí tlačítek „15 mm“, „30 mm“ a „80 mm“ nechte filament protéct tryskou 
do odpadního tunelu. V průběhu natahování filament do vstupu pro filament 
mírně tlačte.

8. Ujistěte se, že dveře tiskové komory jsou zavřené.

9. Pomocí tlačítka „Back“ se vraťte na obrazovku informující o pozastavení tisku.

10. Nyní máte možnost volby „Continue“, kterou tisk opět uvedete do provozu.
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10.2 Jak odstranit podpory z modelu

Odstraňování podpor je jedna z méně pohodlných činností, které provází úprava 
vytištěného modelu po tisku. Účelem podpor je umožnění tisku převislých tvarů 
a přemostění. Protože technologie tisku neumožňuje pokládat vrstvy plastu 
do vzduchu, je potřeba části modelu, které nejsou vertikálně přímo propojeny 
s tiskovou podložkou, podepřít právě pomocí podpor. Podpory, vzhledem ke způsobu 
jejich odstraňování, můžeme dělit na rozpustné a nerozpustné.

10.2.1 Nerozpustné podpory:

Podpory, které jsou vytištěny ze stejného materiálu jako samotný model, je nutné 
od modelu odstranit mechanicky. K tomu slouží i k tiskárně přiložené příslušenství. 
Mechanické odstraňování podpor vyžaduje zručnost. Postup je následující:

1. Nejprve pomocí rukou, kleští nebo jiných vhodných nástrojů odlámejte co možná 
největší množství podpor tak, abyste případně nenarušili samotný model.

2. Dále použijte nožík, skalpel nebo dlátka k odstranění jemnějších částí modelu, 
které se nepodařilo odstranit v prvním kroku.

3. V poslední fázi doporučujeme použít pilníky (případně smirkový papír) k finálnímu 
odstranění zbytků podpor.

10.2.2 Rozpustné podpory:

Rozpustné podpory mají zásadní výhodu a to, že tyto podpory není nutné dočišťovat 
ručně. Postup odstranění rozpustných podpor je následující:

1. Nejprve pomocí rukou, kleští nebo jiných vhodných nástrojů odlámejte co možná 
největší množství podpor tak, abyste případně nenarušili samotný model.

2. Model se zbytkovými podporami ponořte do rozpouštědla.

I. V případě materiálu PVA model ponořte do teplé vodní lázně* (maximálně 
40 °C) a v závislosti na množství zbytkových podpor nechte vodu na PVA 
materiál působit 2 až 5 hodin. Model poté z vodní lázně vyjměte a změklé 
zbylé části podpor omyjte proudem teplé vody (maximálně 40 °C). Pro 
vyplachování je možné použít sprchu, hadici či vysokotlakou vodní pistoli.

II. V případě materiálu HIPS použijte dodavatelem doporučený kyselý roztok tzv. 
Lemonade, do kterého celý model ponoříte. Nechte model se zbytky podpor 
ponořen, v závislosti na množství zbytkových podpor, po dobu 2 a více hodin. 
Proces rozpouštění výrazně urychlíte, pokud v lázni zajistíte proudění roztoku 
(míchání, čerpadlo, generátor vln). 

3. Po předchozích krocích model důkladně opláchněte vlažnou vodou.

*Vodní lázeň obohacenou o rozpuštěný materiál PVA můžete vylít do běžného 
odpadu.
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11. PODPORA

11.1 Kde objednat spotřební materiál (kontakty a postup)

Kontaktujte svého dodavatele nebo lokálního distributora. V případě, že to 
z jakéhokoli důvodu není možné, kontaktujte nás přímo na

www.ysoft.com/3d-printing.

11.2 Kde objednat spotřební komponenty (kontakty a postup)

Kontaktujte svého dodavatele nebo lokálního distributora. V případě, že to 
z jakéhokoli důvodu není možné, kontaktujte nás přímo na

www.ysoft.com/3d-printing.

11.3 Kde zajistit servis, pokud si nevím rady (kontakty a postup)

Kontaktujte svého dodavatele nebo lokálního distributora. V případě, že to 
z jakéhokoli důvodu není možné, kontaktujte nás přímo na

www.ysoft.com/3d-printing.

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12.1 Směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky

Směrnice je v souladu s nejnovějšími českými zákony, týkajících se odpovědnosti 
za vadné výrobky. Záruka kvality není touto směrnicí ošetřena.

Mechanické součásti jsou pokryté zárukou po období 12 měsíců od zakoupení. Tato 
záruka pokrývá jakékoli neúmyslné mechanické poruchy nebo závady, způsobené 
buďto při výrobním procesu nebo nedostatky, které se mohly objevit během 
montáže. Záruka nepokrývá nesprávné nebo nevhodné používání, nesprávnou 
manipulaci, použití a instalaci, která je v rozporu s touto uživatelskou příručkou.

12.2 Záruční podmínky

 ■ Výrobce je zodpovědný za úplnou funkčnost dodaného zařízení i softwaru 
v souladu s touto uživatelskou příručkou.

 ■ Veškeré poruchy a závady zapříčiněné při výrobním procesu nebo montáži jsou 
pokryty výrobcem v rámci rozsahu záruky.

 ■ Zákonný majitel tiskárny má nárok na bezplatnou opravu, pokud se vyskytne 
nedostatek v rámci povinností výrobce. Nedostatky budou opraveny do 30 dní 
od nahlášení nedostatku.
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12.3 Na co se záruka nevztahuje 

Záruka nepokrývá poruchy nebo závady způsobené:

 ■ použitím jiného než doporučeného filamentu,

 ■ instalací, která je v rozporu s touto uživatelskou příručkou, platnými zákony 
a směrnicemi,

 ■ provozem v nevhodných provozních podmínkách,

 ■ nevhodným použitím, 

 ■ mechanickým používáním a dlouhodobým opotřebením.

12.4 Povinnosti uživatele

Uživatel má povinnost uhradit práci a náklady na technika v případě nesprávného 
nahlášení závady nebo požadavku

 ■ na opravu nedostatku způsobeného uživatelem,

 ■ při provedení neautorizovaných změn tiskárny,

 ■ na kontrolu a čištění tiskárny,

 ■ na opravu zapříčiněnou výpadkem dodávky elektrického proudu.

12.5 Případy, kdy záruka pozbývá platnosti

 ■ Bylo zasaženo do sestavy tiskárny.

 ■ Byly pominuty instrukce uvedené v této Uživatelské příručce.

 ■ Byly použity jiné než doporučené filamenty.

 ■ Bylo manipulováno s elektronikou tiskárny.

 ■ Uživatel/majitel má finanční závazky vůči prodejci nebo výrobci.

 ■ Tiskárna byla poškozena kvůli nevhodnému použití nebo posunům během 
přepravy, kvůli nevhodným podmínkám prostředí, ve kterém je tiskárna umístěna, 
především nevhodnou teplotou a vlhkostí.

 ■ Dojde k poničení elektroniky a ovládacích jednotek tiskárny z důvodu 
atmosférických událostí jako je bouře, výkyvů v elektrické síti, znečištění nebo 
poničení mechanického, chemického nebo teplotního charakteru, stejně jako 
opravy nebo úpravy provedené neautorizovaným servisním centrem nebo 
uživatelem.
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13. KONTAKTY

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

616 00 Brno

Česká republika

+420 533 031 500

info@ysoft.com

www.ysoft.com

Právo na případné změny a chyby v tisku je vyhrazeno.

© 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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POZNÁMKY






