Serie
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees de gebruikershandleiding voordat u het
product in gebruik neemt, en bewaar de
handleiding op een handige plaats in de buurt
van het product.

3dprinter.sindoh.com

Veiligheidsinstructies
Neem de volgende instructies in acht bij het gebruik van het toestel.

Waarschuwing: Het niet in acht nemen van de instructies kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
Steek het netsnoer rechtstreeks in het stopcontact aan de muur. Gebruik geen
verlengsnoer. Als het netsnoer of de stekker versleten of beschadigd is, trekt u de
stekker uit het stopcontact.
Blootstelling aan de binnenkant van het apparaat kan elektrische schokken of
brandwonden veroorzaken. Verwijder geen afdekkingen of schroeven anders
dan aangegeven in deze handleiding.
Wees voorzichtig. Tijdens het printen stijgt de temperatuur van het mondstuk en het
verwarmde bed tot boven de 100 graden Celsius.
Plaats het apparaat niet in een zeer vochtige omgeving, aangezien dit vervorming en
storingen kan veroorzaken.
Vermijd contact van het elektrische aansluitpunt met metalen producten zoals
halskettingen, munten, sleutels, horloges, enz.
Houd de as niet vast om de printer op te tillen of te verplaatsen.
Schakel in de volgende situaties de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact
- Wanneer in contact met vloeistof
- Bij een verzoek om service of reparatie
- Wanneer het deksel van het apparaat beschadigd is
Neem voor de wijze van verwijdering contact op met het plaatselijke servicecentrum of gebruik een
inzamelplaats.
Gelieve de stroom uit te schakelen bij het verlaten van het kantoor na de kantooruren of in
omstandigheden waar de machine gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, aangezien dit
abrupte brandongevallen kan veroorzaken.

Let op: Het niet in acht nemen van de instructies kan leiden tot letsel of schade aan
eigendommen.
Bescherm het apparaat tegen vochtige of natte omstandigheden, bijv.
regen, sneeuw, enz. Verwijder het netsnoer uit de wandcontactdoos
voordat u het apparaat verplaatst.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt beschadigd tijdens het verplaatsen
van het apparaat. Wanneer u het netsnoer verwijdert, trek dan aan de stekker
en niet aan het netsnoer.
Pas op voor clips, nietjes en andere kleine metalen voorwerpen die in het toestel vallen.
Let op de veiligheid bij het aanraken van de binnenkant van de machine, bijv. bij het
schoonmaken van de binnenkant.
Gooi het apparaat of de verbruiksartikelen niet samen met het huisvuil weg.
Neem voor de wijze van verwijdering contact op met het plaatselijke servicecentrum of maak gebruik van een
geschikte inzamelingsplaats.
De binnenkant van het apparaat kan zeer heet zijn. Raak het gedeelte met de
tekst "Caution: Hoge temperatuur" of de omringende delen niet aanraken, omdat
dit brandwonden kan veroorzaken.

Ons product voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en hoge prestaties.
Het wordt aanbevolen uitsluitend originele onderdelen te gebruiken, die bij alle erkende
distributeurs verkrijgbaar zijn.

Voor gebruik

Dank u voor de aankoop van ons product.
Deze gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over het juiste gebruik van
het toestel en eenvoudig onderhoud om de optimale toestand te behouden, en bij te
dragen tot de rationalisering van het kantoorwerk van uw bedrijf.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens het toestel te gebruiken en houd ze binnen handbereik.
Om het toestel correct en veilig te gebruiken, gelieve de voorzorgsmaatregelen vóór gebruik aandachtig te
lezen.

Verbod en beperking
1. Deze gebruikershandleiding is opgesteld voor het gemak van de gebruiker, het
werkelijke product kan afwijken van de getoonde afbeelding en uitleg.
2. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor directe en/of indirecte verliezen of schade
die het gevolg zijn van het hanteren of het gebruik van het product, in welk geval dan
ook, en voor resultaten die het gevolg zijn van nalatigheid van de gebruiker.
3. De auteursrechtelijk beschermde literaire werken mogen worden
verveelvoudigd en gebruikt voor persoonlijk gebruik of gebruik in de
huishouding en binnen dezelfde parameter. In andere dan de hierboven
genoemde gevallen is het bij wet verboden.
4. Bovenstaande gegevens vormen slechts een deel van de toepasselijke wet- en regelgeving.
Details over deze wetten/verordeningen zijn mogelijk niet in de juiste vorm vermeld.
Wij staan niet in voor de juistheid en volledigheid ervan. Raadpleeg een juridisch
adviseur om na te gaan of het voorwerp dat u wilt afdrukken legaal is.
5. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit wijziging van
het product door de gebruiker of door derden.
6. Het lettertype dat wordt gebruikt in de GUI van de printer en in de gebruikershandleiding is het door NAVER
geleverde lettertype "NANUM".
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Voordat u de machine gebruikt

1.

Voorwoord
Deze gebruikershandleiding beschrijft gedetailleerde uitleg en aandachtspunten in verband met de bediening
en het gebruik van het apparaat. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in
gebruik neemt en bewaar hem als naslagwerk.

Belangrijk
- De inhoud van de gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Sindoh is niet aansprakelijk voor gevolgschade, speciale schade, indirecte schade of verlies veroorzaakt
door het hanteren of bedienen van de machine of door nalatigheid van de gebruiker.
- Auteursrechtelijk beschermde werken kunnen worden afgedrukt en gebruikt voor thuis- en/of
persoonlijk gebruik; ander gebruik is bij wet verboden.
- Bovenstaande gegevens vormen slechts een deel van de toepasselijke wet- en regelgeving en het is
mogelijk dat de details van de wet niet worden weergegeven zoals ze zijn. Sindoh is niet
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid ervan.
Raadpleeg uw juridisch adviseur om na te gaan of het voorwerp dat u wilt afdrukken legaal is.

Noot
- De gebruikershandleiding kan een iets andere beschrijving van de machine bevatten dan de
werkelijke. Het is mogelijk dat sommige opties in sommige landen niet beschikbaar zijn. Neem
contact op met de plaatselijke distributeur voor meer informatie. Sommige standaardeenheden
zijn in sommige landen optioneel.
Raadpleeg uw plaatselijke servicecentrum.
- In sommige landen zijn sommige modellen niet
verkrijgbaar. Raadpleeg uw plaatselijke
verkoopkantoor.
- In deze handleiding worden metrische maateenheden gebruikt
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1.

Conventies
Symbolen
In deze handleiding worden de volgende symbolen en betekenissen gebruikt.

Waarschu
wingop belangrijke veiligheidsaanwijzingen.
- Duidt
Het negeren van deze aanwijzingen kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door voor een veilig gebruik van de machine.

Let op
- Duidt op belangrijke veiligheidsaanwijzingen.
Het negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot licht letsel, schade aan het apparaat of
aan eigendommen. Lees deze aanwijzingen voor een veilig gebruik van het apparaat.

Belangrijk
- Geeft aandachtspunten bij het gebruik van de machine, en uitleg over waarschijnlijke oorzaken van
verkeerde invoer van filament, beschadiging van originelen, of verlies van gegevens.
Lees deze uitleg voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Noot
- Duidt op aanvullende uitleg van de functies van de machine, en instructies voor het oplossen van gebruikersfouten.

Referentie
- Dit symbool staat aan het eind van een hoofdstuk. Het geeft aan waar u verdere relevante informatie kunt vinden.
[]
Geeft de berichten of menu's aan die op het LCD-display van de machine verschijnen.

Geeft de namen aan van elke functietoets op het bedieningspaneel van de machine en op het displayvenster.
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1.

Veiligheidsinformatie
Steek de stekker van het netsnoer in een geaard stopcontact dat dicht bij het apparaat en snel bereikbaar
is. Gebruik of plaats het apparaat niet in een natte of vochtige omgeving.

Let op

Heet Oppervlak

- De binnenkant van de machine kan heet zijn. Laat het apparaat enige tijd
afkoelen om het risico op letsel door een heet onderdeel te verkleinen.
(Pas op voor brandwonden tijdens het printen, aangezien de Nozzle en het
verwarmingsbed een hoge temperatuur van meer dan 100 graden handhaven).
- Leg tijdens de werking van de machine geen lichaamsdelen of voorwerpen op een onderdeel,
aangezien de motor en het bed een zeer hoge temperatuur kunnen hebben en
brandwonden/verwondingen kunnen veroorzaken. Wees voorzichtig.
- Als de stroom is ingeschakeld, mag u het apparaat met geen enkel lichaamsdeel aanraken, behalve het
bed.
Als u het bed moet aanraken terwijl de stroom is ingeschakeld, doe dit dan nadat de
bedtemperatuur is verlaagd tot kamertemperatuur.
- Als u andere onderdelen dan het bed moet aanraken, doe dat dan nadat het bed en de sproeier op
kamertemperatuur zijn gebracht.
- Nadat de printer klaar is met afdrukken, controleert u het LCD-scherm en de
ingebouwde luidspreker. Raak het bed of de handgreep van het bed niet aan
totdat u te horen krijgt dat u het bed mag aanraken.

Let op

Elektrische schok

- Ga verder met uw werk nadat u de machine hebt uitgeschakeld en de stekker uit
het stopcontact hebt gehaald in geval van toegang tot de systeemkaart, of
installatie van hardware of optionele geheugenapparaten. Als het apparaat is
aangesloten op een ander apparaat, schakel het dan uit en maak de kabels los
van het apparaat.
- Dit product is ontworpen, getest en goedgekeurd om te voldoen aan strikte veiligheids
eisen van de internationale veiligheidsnorm. Sommige veiligheidskenmerken van onderdelen
kunnen niet worden gegarandeerd. Sindoh is niet aansprakelijk voor problemen veroorzaakt door
het gebruik van niet-geautoriseerde reserveonderdelen of verbruiksartikelen.
- Maak het netsnoer en alle op het apparaat aangesloten kabels los om elektrische schokken te
voorkomen wanneer u het apparaat van buiten of van binnen reinigt.
- Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt voordat u het mondstuk uit de machine haalt. Elektrische
schade aan de interne onderdelen van het mondstuk kan het gevolg zijn.

Let op

Verwondingen

- Verdraai, vouw, stap of plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
- Wees voorzichtig met het netsnoer dat loskomt of overbelast is.
- Laat het netsnoer niet bekneld raken door meubels of muren.
- Verkeerd gebruik van het snoer kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Controleer het snoer regelmatig. Trek bij het controleren van het snoer eerst de stekker uit het
stopcontact.
- Raadpleeg een gekwalificeerde technicus voor onderhoud of reparaties die niet in deze
gebruikershandleiding worden vermeld.
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Let op

Verwondingen

- Om persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de
onderstaande instructies opvolgen voordat u het apparaat verplaatst.
Open de voor- en bovendeur niet wanneer de machine in werking is.
Open de achterklep niet en raak geen onderdelen van de achterste
extrudeereenheid aan tijdens de werking van de machine.
Als de stroom is ingeschakeld, mag u het apparaat met geen enkel
lichaamsdeel aanraken, behalve het bed.
Als u andere onderdelen dan het bed moet aanraken, doe dit dan nadat u de
stroom hebt uitgeschakeld, het netsnoer uit het stopcontact hebt gehaald en de
temperatuur van het bed en de sproeier tot kamertemperatuur hebt laten dalen.
Zet de stroomschakelaar uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.
Haal alle snoeren en kabels uit het stopcontact en maak ze los voordat u het
apparaat verplaatst.
Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde netsnoeren of snoeren die door de fabrikant zijn
goedgekeurd. Plaats geen lichaamsdelen of voorwerpen tijdens de werking van de machine,
aangezien het bed, de motor en het mondstuk in werking zijn en bewegen. Kleine voorwerpen zoals
halskettingen, haren, enz. kunnen persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.
Als er zich tijdens de werking van de machine problemen voordoen (storing, lichaamsdeel dat
vastzit in de machine, enz.), druk dan snel op de pauzeknop of de stopknop die zich rechtsonder op
het aanraakscherm bevinden.

NozzleBedUI
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1.

Voorzorgsmaatregelen

4.1

Installatie
Waarschu
wing

- Installeer het apparaat in een goed geventileerde ruimte.
Tijdens de werking van de machine kan er een kleine geur vrijkomen. Dit zou niet schadelijk moeten zijn;
als de ruimte waar de machine staat echter niet geventileerd is, zorg er dan voor dat u de ruimte van tijd
tot tijd goed ventileert.

Belangrijk
- Installeer het apparaat met de ventilatieopeningen op een afstand van ten minste 10 cm van
muren en andere apparatuur. Zorg voor voldoende ruimte rond het apparaat voor een
gemakkelijke ventilatie en bediening.
Gebruik het apparaat bij temperaturen van 16 ℃ ~ 29 ℃ en een relatieve vochtigheid
van 20% ~ 70%. Installeer of gebruik het apparaat niet buitenshuis.
BovenaanzichtZijaanzicht

100 mm

100 mm

100 mm

680 mm

100 mm

100 mm
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4.1

Verplaatsen van de machine
Waarschu
- wing
Voordat u het apparaat verplaatst, moet u de stekker uit het stopcontact halen.
Bij het verplaatsen van de printer wordt voor de veiligheid aanbevolen dat twee personen de printer
optillen en verplaatsen.
- Houd de onderste handgrepen van het apparaat vast wanneer u het verplaatst.
Buig uw knieën voldoende om uw ruggengraat te beschermen wanneer u de machine optilt.
- Het toestel is zwaar. Zorg ervoor dat u het met twee of meer personen draagt.

Handvat
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1.

Behandeling van verbruiksgoederen
Waarschu
wing
- Verbrand
de Cartridge unit of de gloeidraad niet. Het kan een oorzaak zijn van grote brand of verbranding
door ontsteking.

Let op
- Houd ze buiten het bereik van kinderen.
- Als de huid geïrriteerd raakt na het aanraken van de gloeidraad, raadpleeg dan een arts.

Belangrijk
- Bewaar de cartridge-unit niet op de volgende plaatsen.
Blootgesteld aan vuur
Blootgesteld aan direct zonlicht;
Waar temperatuur of vochtigheid kan stijgen;
Waar sterke verandering van temperatuur kan
voorkomen; Bedekt met stof;
In een voertuig voor langere tijd.
- Houd cartridges uit de buurt van fysieke schokken of trillingen.
- Pak de patronen pas uit als u ze net wilt gebruiken.

5.1

PLA
Het is een materiaal dat gemakkelijk kan worden geprint door de gebruikers die de 3D printer voor de eerste keer
gebruiken. Je kunt er gemakkelijk verschillende kleuren en complexe vormen mee printen. Omgevingstemperaturen
boven 50 ℃ kunnen de materiaaleigenschappen veranderen, waardoor het materiaal uitzet of verstrooit. PVA kan
worden gebruikt als steunmateriaal.
Spuitmondtemperatuur: 200 ℃
Bedtemperatuur: 60 ℃
Afdruksnelheid: 40 mm/s
Kleur: Wit, Zwart, Grijs, Rood, Geel, Groen, Blauw, Roze, Purper
Bewaren : Bewaren in patronen met de silicagel die bij de aankoop was inbegrepen.

5.2

ABS
Wijdverbreid gebruikt in 3D printers, heeft het meer stijfheid en hittebestendigheid dan PLA. Door de hoge
temperatuur van de nozzle en de lucht tijdens het printen, kan er niet geprint worden met andere materialen. ABS
materiaal kan vervormen door krimp wanneer de temperatuur in de cabine daalt tijdens het printen. Vooral bij het
bedrukken van een breed uitvoervlak kan krimp optreden op de hoeken.
Spuitmondtemperatuur: 230 ℃
Bedtemperatuur: 90 ℃
Afdruksnelheid: 40 mm/s
Kleur: wit, zwart, grijs, rood, geel, groen, blauw
Bewaren: Bewaren in patronen met de silicagel die bij de aankoop was inbegrepen.
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5.1

Flexibel
Wanneer u flexibele materialen gebruikt, reinigt u de binnenkant van het mondstuk na het laden van het filament.
Zelfs als de binnenkant van het mondstuk is gereinigd, kan het mondstuk verstopt raken of kan het filament worden
getransporteerd als er vuil in zit. (Zie P. 5-3 "1.5 De binnenkant van het mondstuk reinigen").
Wees voorzichtig, want het is moeilijk om de uitgangsconditie in te stellen vergeleken met PLA en ABS
materialen. Er kunnen kromtrekken of spinnenwebben ontstaan bij de uitvoer.
Flexibele materialen kunnen verdraaiingen veroorzaken in de extruder of binnenin de patroonrollen. (Zie P. 5-14
"3.5 Oplossing voor Melding 401".)
Nozzle temperatuur: 240 ℃
Bed temperatuur: 60 ℃
Afdruksnelheid: 30 mm / s
Kleur: wit, rood, geel
Bewaren: Bewaren in patronen met de silicagel die bij de aankoop was inbegrepen.

5.2

PVA, PVA+
PVA is een in water oplosbaar dragermateriaal. PVA kan worden gebruikt met PLA en het kan worden
verwijderd uit de print door het op te lossen onder water (zie P. 4-4 "1.2 PVA Filament Removal Guide").
Dit materiaal is zeer gevoelig voor vocht, zodat het alleen mag worden gebruikt in omgevingen met een
luchtvochtigheid van minder dan 50%.
Wees voorzichtig bij gebruik in een vochtige omgeving, omdat dit problemen kan veroorzaken bij het transport van
het filament (zie P. 5-16 "3.5 Oplossing voor Melding 401".). Er kan zich verkoling voordoen in het mondstuk tijdens
lange uren printen. Reinig de binnenkant van de spuitmond regelmatig (raadpleeg P. 5-3 "1.5 De binnenkant van de
spuitmond reinigen").
Opslag : Wanneer het PVA filament niet gebruikt wordt, doe het dan samen met de silicagel in het zakje met
ritssluiting dat bij de aankoop inbegrepen was, en houd het uit de buurt van de buitenlucht. Als het PVA
filament al lange tijd aan vocht is blootgesteld, moet het 48 uur of langer met silicagel in een verzegelde
container worden bewaard.
PVA filamenten moeten worden gebruikt met PVA mondstukken. Wanneer u het mondstuk vervangt, moet u de
stroom van het apparaat uitschakelen en het netsnoer van het apparaat loskoppelen.
Wanneer u het PVA mondstuk installeert, installeer het dan aan de kant van mondstuk #2. Als hij aan de kant
van spuitstuk nr. 1 wordt geïnstalleerd, kan de kwaliteit van de uitvoer verslechteren of kan er een storing
optreden. Wanneer u de buis in de PVA-sproeier steekt, steekt u ongeveer 27 mm in de buis. Schuif de buis
helemaal naar binnen, ongeacht de zwarte markering op de buis.
Na het installeren van het PVA-mondstuk, voert u de bednivellering en XY-kalibratie uit.
Plaats de PVA-patroon en installeer het PVA-mondstuk voordat u met de xy-kalibratie begint.
Als er een fout optreedt als gevolg van de PVA cartridge bij het uitvoeren van xy kalibratie, update dan de firmware
of download het kalibratiebestand voor de PVA nozzle uit het FAQ menu op de 3DWOX Website
(https://3dprinter.sindoh.com) en begin met printen.
Het PVA mondstuk kan alleen PVA materiaal bedrukken. Het gebruik van andere materialen dan PVA kan een defecte
toevoer van filament veroorzaken.
Spuitstuk temperatuur: 215 ℃ (PVA), 200 ℃ (PVA +),
Bed temperatuur: 60 ℃
Afdruksnelheid: 25 mm/s

Belangrijk
- Houdt u er rekening mee dat u onze technische informatie of ondersteuning in deze handleiding naar eigen
goeddunken en op eigen risico volgt.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik en de behandeling van PVA filamenten anders dan
beschreven in deze handleiding. De specificaties van PVA filamenten kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
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1. Instructies voor gebruik
Let op
- Het mondstuk en het bed in de machine zijn zeer heet wanneer de machine in werking is.
Wees voorzichtig dat u de spuitmond of het bed niet aanraakt tijdens het verwijderen van het
bedrukte object of tijdens het inspecteren van de binnenkant van de machine. Dit kan de oorzaak zijn
van verwondingen of brandwonden.
- Bedien de machine nooit op een manier die niet uitdrukkelijk in deze handleiding is aangegeven.

Kennisgeving voor Californische klanten, VS
Waarschu
- wing
Dit product maakt gebruik van chemicaliën waarvan de staat Californië weet dat ze kanker en
geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplanting kunnen veroorzaken. Dit apparaat en zijn
accessoires kunnen tijdens het gebruik een geringe blootstelling aan chemicaliën veroorzaken, die kan
worden verminderd door het apparaat in een goed geventileerde ruimte te gebruiken.

Let op
- Open de achterklep niet en raak geen onderdelen van de extruderunit aan tijdens het gebruik van de
machine om persoonlijk letsel of schade te voorkomen.
- Als u de extruder-eenheid moet inspecteren, schakel dan de stroom uit en koppel het netsnoer los en
volg de onderstaande instructies.
Verwijder 2

Verwijder 5
schroeven.

schroeven.Verwijderhet deksel naar boven.

Verwijder filamenten die
geblokkeerd zijn.
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1.

Ventilatie
Let op
- Gebruik het apparaat op een plaats met goede ventilatie. Als het apparaat wordt gebruikt op
een plaats zonder goede ventilatie, kan dit schadelijk zijn voor uw gezondheid. Ventileer het
apparaat regelmatig.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Onjuiste koeling kan leiden tot hoge temperaturen in de machine.
- In het algemeen kan een nieuwe machine een kleine hoeveelheid gasvormige bestanddelen
produceren, dus zorg voor goede ventilatie wanneer de machine voor het eerst wordt gebruikt. Als
de machine langere tijd in gebruik is, blijf dan niet voor langere tijd in dezelfde ruimte.

10

Voordat u de machine gebruikt

1.

Mededelingen
❖ Geluidsemissieniveau
De volgende modi zijn gemeten volgens ISO 7779 en gerapporteerd volgens ISO 9296.
Het is mogelijk dat sommige modi niet beschikbaar zijn in uw aangekochte producten.
Gemiddelde geluidsdruk op 1 meter
afstand
Afdrukken

45 dBA(Normale printtoestand - printsnelheid 40 mm/s, verplaatsingssnelheid 100 mm/s)

Stand-by

onder 40 dBA

❖ Temperatuur/Vochtigheid
Operatie

16 ℃ ~ 29℃ 20%RH~70%RH

Verzending

-30 ℃ ~ 50 ℃, 15%RH~95%RH (voor 0 ℃ of lagere temperatuur, moet de kamertemperatuur hoger zijn
dan die van buiten; moet niet de vloer raken)

Opslag

-30 ℃ ~ 50 ℃, Onder 80%RH (Geen condensatie, mag de vloer niet raken)

❖ Verwijdering van de producten
Gooi het apparaat en de verbruiksartikelen niet samen met het huisvuil weg.
Neem voor afvoer of recycling contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor.

❖ EMI (Elektromagnetische Interferentie) Bericht
Deze machine voldoet aan de grenswaarden voor klasse A.
Klasse A (Industrieel apparaat) : Dit is een klasse A product. In een huishoudelijke omgeving kan dit product
radiostoringen veroorzaken, in welk geval de gebruiker verplicht kan worden om adequate maatregelen te
nemen.
FCC VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee
voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle
ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan
veroorzaken.
INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat
van klasse A,
overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving.
Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien niet
geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken aan
radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde
installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, hetgeen
kan worden vastgesteld door de apparatuur
uit en aan, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een van
de volgende maatregelen:
- Herorienteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de
ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV technicus voor hulp.
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LET OP
Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant die
verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te
gebruiken ongeldig maken.
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING (DOC-brief): 12 blz.

❖ Specificaties draadloze LAN
Het draadloze apparaat kan worden beïnvloed door elektromagnetische interferentie en mag
daarom niet worden gebruikt voor levensreddende diensten.

❖ WLAN kennisgeving
Blootstelling aan radiofrequente straling
De volgende mededeling is van toepassing als op de printer een draadloze netwerkkaart is geïnstalleerd.
Het uitgestraalde uitgangsvermogen van dit toestel ligt ver onder de blootstellingslimieten voor radiofrequenties
van de FCC.
Een minimale afstand van 20 cm (8 inches) moet worden aangehouden tussen de antenne en
personen, wil dit apparaat voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten van de FCC.

❖ Stroomverbruik
Energieverbruik van de producten
Onderstaande tabel toont het stroomverbruik.
Modus

Beschrijvin
g

Stroomverbruik (W)

Afdrukken

Een apparaat drukt met behulp van elektronische
invoergegevens.

350 W

Stand-by

Een apparaat staat in stand-by.

80 W

Uitschakelen

Een stekker wordt in het stopcontact gestoken met de

0.5 W

schakelaar van het apparaat uit .
Het bovenstaande stroomverbruik is de gemiddelde waarde per uur.
Het onmiddellijke stroomverbruik kan veel hoger zijn dan de gemiddelde waarde.

Gedeactiveerde modus
Het apparaat verbruikt stroom, zelfs in de uitgeschakelde modus. Haal de stekker uit het stopcontact om
het stroomverbruik volledig te stoppen.

Totaal energieverbruik
Het zou nuttig zijn om het totale energieverbruik van de machine te berekenen.
Aangezien de elektriciteitsrekening wordt afgerekend in Watt, moet u de tijd die u in elke stand
doorbrengt, vermenigvuldigen met het stroomverbruik om het energieverbruik te berekenen.
Het totale energieverbruik is de som van de in elke modus gebruikte energie.

Condensatie
Dramatische verandering van de omgevingstemperatuur kan waterdruppels veroorzaken op de binnen- en
buitenkant van het apparaat. Veeg de waterdruppels aan de buitenkant af, maar laat de binnenkant opdrogen
door de voordeur en het deksel geopend te laten.
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1.

Verwijdering van gebruikte batterijen
De besturingskaart werkt op een Lithium batterij.
Gooi gebruikte batterijen weg volgens de milieuvriendelijke procedure die in de richtlijnen van de fabrikant
staat vermeld.
Neem voor het vervangen van de batterijen contact op met een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.
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1.

De Ontkenning van de Wifimodule
❖ Deze module bevat een Wifi module, alleen compatibel met Sindoh 3DWOX modellen.

Wifi module binnenin

❖ Voorzorgsmaatregelen
Deze Wifi-module kan radiostoringen veroorzaken en mag daarom niet worden gebruikt voor doeleinden
die verband houden met mensenlevens.
Stel dit product niet bloot aan water, vocht of vloeistoffen.
Stel dit product niet bloot aan direct licht, hete temperaturen of vuur.

Waarschu
wing

- Als de machine door onbevoegd personeel is gewijzigd, is Sindoh niet aansprakelijk voor
storingen of defecten aan de machine.

Let op
- Om te voorkomen dat RF-signalen die de RF-blootstellingslimieten van de FCC overschrijden aan
mensen worden blootgesteld, is deze module op een plaats gemonteerd die menselijke toegang tot een
minimum beperkt.
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❖ Voorzorgsmaatregelen
IEEE 802.11b : 2400MHz ~ 2484MHz
Frequentie

IEEE 802.11g : 2400MHz ~ 2484MHz
IEEE 802.11n(20MHz) : 2400MHz ~ 2483MHz
IEEE 802.11n(40MHz) : 2400MHz ~ 2483MHz

Antenne vermogensdichtheid

IEEE 802.11b :
10mW(10dbm)/MHz IEEE 802.11g
: 10mW(10dbm)/MHz
IEEE 802.11n(20MHz) : 10mW(10dbm)/MHz
IEEE 802.11n(40MHz) : 10mW(10dbm)/MHz

Aantal Kanalen

IEEE 802.11b :
14 IEEE 802.11g
: 14
IEEE 802.11n(20MHz) :
14 IEEE 802.11n(40MHz)
:9

Modulatie

IEEE 802.11b :
DSSS/CCK IEEE 802.11g
: OFDM
IEEE 802.11n(20MHz) :
OFDM IEEE 802.11n(40MHz)
: OFDM

Stroomverbruik

5V 500mA (Maximum)

Afmeting

37,0mm X 28,0mm X 3,7 mm

Bedrijfstemperatuur

0 ~ 60 °C

Opslagtemperatuur

-10 ~ 80 °C
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1.

USB-geheugen Disclaimer
❖ FCC VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee
voorwaarden:
(1) dit apparaat geen schadelijke interferentie mag veroorzaken, en (2) dit apparaat
alle ontvangen interferentie moet accepteren, inclusief interferentie die ongewenste
werking kan veroorzaken.

❖ INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal
apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn
bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een
woonomgeving.
Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de
apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit schadelijke interferentie
bij radiocommunicatie veroorzaken.
Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.
Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden
vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing
te verhelpen door een van de volgende maatregelen te treffen:
- Herorienteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV technicus voor hulp.

❖ LET OP
Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant die
verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te
gebruiken ongeldig maken.

❖ Specificatie van compatibele USB flash drive voor 3DWOX
- Gebruik de bijgevoegde USB-stick.
- Het bijgevoegde USB-stick heeft het FAT32-formaat.
De 3DWOX 3D-printer ondersteunt geen USB-flashstations in NTFS-formaat.
- De garantie is niet geldig bij gebruik van een USB-stick van een derde partij.
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❖ IC-identificatie op klasse van ITE
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
VERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING
Naam van het product : USB Flash Drive
Modelnaam: 8GB-WJ004, 4GB-WJ004
FCC-regels : Getest om te voldoen aan FCC Deel 15, Klasse A
Gebruiksomgeving : Voor THUIS- OF KANTOORGEBRUIK
FCC VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende
twee voorwaarden:
(1) dit apparaat geen schadelijke interferentie mag veroorzaken, en (2) dit apparaat alle ontvangen
interferentie moet accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
VERANTWOORDELIJKE PARTIJ
Naam : Sindoh America, Ltd.
Adres : 6047 Tyvola Glen Circle, Suite #115, Charlotte, NC 28217
Telefoon : 1-704-414-6690
Hierbij verklaren wij dat de hierboven gespecificeerde apparatuur met de handelsnaam en het
modelnummer is getest overeenkomstig de toepasselijke FCC -voorschriften onder de nauwkeurigst
mogelijke meetnormen, en dat alle nodige stappen zijn ondernomen en van kracht zijn om te v erzekeren
dat productie-eenheden van dezelfde apparatuur zullen blijven voldoen aan de vereisten van de
Commissie.
Fabrikant : Sindoh Co., Ltd.
Adres : 3, Seongsuiro24(isipsa)-gil, Seongdong-gu, Seoul, 04797 REPUBLIEK KOREA
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1.

Machine Specificaties

1.1

Afdrukken
Drukmethode

Gefuseerde filament fabricage

Max. Afdruklengte (mm)

B(max):228, D(max):200, H(max):300

Dikte afdruklaag instellen

0.05~0.4mm

Basis Spuitdiameter

0.4mm

Breedte van het filament

1.75mm

Afdrukbare materialen

Sindoh : *PLA, ABS, FLEXIBLE, PVA(in water oplosbaar), PVA+(in water
oplosbaar)

Printbare kleur

Open materiaal: *PLA, ABS, FLEXIBLE, PVA (in water oplosbaar), ASA, PETG,
enz.
Wit, Zwart, Grijs, Rood, Geel, Groen, Blauw, Roze (PLA), Purper (PLA)

Bed nivellering

Automatisch meten + Handmatig waterpas stellen

Printkop

Twee sproeikoppen

* Het gebruik van filament met abrasieve additieven (b.v. metaalcomponent, koolstofvezel) kan de machine
defect maken en zal de levensduur drastisch verkorten.

1.2

Temperatuur/Snelheid
Continu mondstukgebruik/
Maximale temperatuur

Aanbevolen temperatuur (Nozzle): PLA 200℃, ABS 230℃,
Flexibele 240℃, PVA 215℃, PVA+ 200℃/max 250℃

Continu Bed Gebruik/
Maximale Temperatuur

Aanbevolen temperatuur(bed): PLA 60℃,
ABS 90℃, Flexibel 60℃, PVA/PVA+ 60℃ / Max 110℃

Aanbevolen afdruksnelheid/maximale snelheid

40mm/s Aanbevolen / 200mm/s max

* Continu gebruik op maximum temperatuur kan storingen veroorzaken, Gelieve te gebruiken in geval van
verstopping van het mondstuk of andere problemen.

1.3

1.4

Machine
Vermogen

350W

Afmetingen

490 x 466 x 573 (B x D x H)

Gewicht

31kg (exclusief patroon)

Haven

USB-apparaat, USB-gastheer, Wifi, Ethernet

Patroon

Automatisch laden/lossen

Software/ondersteuning
Ondersteunde software

Sindoh Exclusieve Snijmachine

Ondersteund bestandsformaat

*.stl, *.ply, *.obj, *.gcode, *.amf

Ondersteund besturingssysteem

Windows 7 of hoger, Mac OS X 10.10 of hoger

Aanbevolen geheugenvereisten

DRAM 8 GB+

Noot
- Graphics moeten OpenGL 2.0 of hoger ondersteunen.
- Dit product kan worden gebruikt met Alexa Echo voor hands-free bediening. Raadpleeg de onderstaande
URL voor meer informatie over het gebruik.(https://3dprinter.sindoh.com/support/downloads)

1.5

1-2

Standaardinstelling van afdruklaagbreedte
Nozzle Breedte

0.4mm

Breedte afdruklaag

0.2mm
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1.

Basiscomponenten
Controleer of alle basisonderdelen in de doos zitten.

Let op
- Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal; deze zijn nodig voor het ruilen van het product of voor
reparatieservice.

Patroon

3D Printer

USB kabel

Naslaggids

Scrapper

Buis voor Reiniging

Stroomkabel

USB-stick

Spuitkop
Reiniger

Veer sproeier reiniger

Waarschu
wing
- De
messen van de schraper kunnen zeer scherp zijn. Wees daarom voorzichtig. Niet gebruiken voor andere
doeleinden dan het verwijderen van printpapier.
Raak het mes van de schraper niet aan.

1-3
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Inzicht in de apparaatonderdelen
<Voor><Achter>
4
5

6

3
2

7
8
9

1

10

Nee.

Naam
onderdeel

Beschrijvin
g

1

Voordeurklink

Een handvat om de voordeur te openen.

2

USB-poort

Sluit een USB flash drive aan met print informatie en print direct vanaf de USB
flash drive.

3

LCD
Bedieningspaneel

Scherm dat wordt gebruikt om de printer te bedienen.
Let op
- Gebruik van de printer wordt aanbevolen na het verwijderen van de beschermfolie op het
LCD-bedieningspaneel. Als de folie niet wordt verwijderd, werkt het aanraakscherm
mogelijk niet goed.

4

Aan/uit-knop

Druk kort op deze toets om de printer aan te zetten.
2 seconden ingedrukt houden om de printer uit te schakelen

Aan/uit-knop
Indicator

Lamp aan

Stroom is aan.

1 seconde interval flikkeren

Kan onmiddellijk aangezet
worden. (stroomkabel is
aangesloten)
Let op
- Als u de printer gedurende langere tijd niet
gebruikt, dient u de stekker uit het stopcontact te
halen.
- De lamp kan enkele seconden flikkeren nadat
het netsnoer is losgekoppeld.

Lamp uit

Inactieve modus. (Netsnoer is losgekoppeld)

5

Bovenste deurklink

Een handvat om de bovendeur te openen.

6

Ventilator ventilator

Voert warmte af van binnenuit.

(geur verwijderend

Filtert de geur die door het drukken ontstaat.

filter)
7

Lan Haven

Hiermee kan een apparaat met een LAN-kabel op een netwerk worden
aangesloten.

8

USB-poort

Wordt gebruikt om de printer met een USB-kabel op de computer aan te sluiten.

9

Stroompoort

Aansluiting voor netsnoer.

10

Dragende Handvatten Handgrepen voor het verplaatsen van de printer.
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<Interieur>

3
4
11

2
Ne
e.

Naam
onderdeel

Beschrijvin
g

1

Bed hoogte verstelling Knop

Wordt gebruikt om het Flexibele bed waterpas te stellen.

2

Verwijderbare bedgreep

Gebruikt om Flexibel bed te monteren en te demonteren

3

Bedverwarming

Verwarmt de onderkant van het afdrukpapier om het op het bed te
stabiliseren.

4

Soepel bed (laken)

Zitruimte voor Printable

<Nozzle>

3
1

2
5

4

Ne
e.

Naam onderdeel

Beschrijvin
g

1

Lichaam

Hoofddeel van het mondstuk.

2

Ventilator 1

Koelventilator voor extrusie.

3

Ventilator 2

Koelventilator voor Nozzle heatsink.

4

Mondstuk

Spuitmond voor afdrukken.

5

Verwarmingsblok

Spuitstuk voor gloeidraadverwarming.

1-5
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1.

Installatie (Productaansluiting, Cartridge-instelling
en Software-installatie)

1.1

Apparaatverbinding
1 Sluit het netsnoer aan op het stopcontact aan de achterkant van het apparaat.
Sluit vervolgens het netsnoer aan op het stopcontact.
2 Druk op de aan/uit-knop, die zich bovenop het apparaat bevindt.
3 Nadat het hoofdmenu op het LCD-scherm is verschenen, installeert u de cartridge (raadpleeg de handleiding van
de UI "LOAD").

4 Aansluiting op PC
1) Directe aansluiting: Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde USB-kabel aan op de achterzijde van de
3DWOX en het andere uiteinde op de PC.
2) Netwerkverbinding: Raadpleeg 2-29 (Netwerk) van de Gebruikershandleiding.
5 Sluit de USB stick aan, en installeer de machine drivers en het Slicer programma.

1.2

Programma Installatie
1 Start de installatie van 3DWOX Desktop programma door te klikken op "3DWOX Desktop.exe" bestand in
de bijgevoegde USB.

2 Installeer eerst de extra bestanden die door de software worden vereist.

1-6
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3 Wanneer de installatie van het bestand voltooid is, verschijnt een pop-up venster zoals hieronder afgebeeld.
Druk op [Volgende] om de installatie van 3DWOX Desktop programma te starten.

4 Kies de bestemmingslocatie van het bestand en druk op [Volgende] om verder te gaan.

5 Het bestand wordt opgeslagen en de installatie begint.

1-7
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6 Nadat de installatie voltooid is, kunt u zien dat de "3DWOX Desktop" op het bureaublad van uw computer
aangemaakt is.
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UI Menu Functie

2

2

1.

UI Menu Functie

UI Menu Functiebeschrijving
CARTRIDGE

PATROON 1, PATROON 2

LADEN
UNLOAD
UNLOCK

INSTELLING

XYZ

ZUIGER 1
ZUIGER 2

EXTRUDER

ZUIGER 1
ZUIGER 2

BED NIVEAU
Z AFSTAND

ZUIGER 1
ZUIGER 2

SPROEIERREINIGING

SPROEIER
SCHOONMAKEN 1
SPROEIER
SCHOONMAKEN 2

KALIBRATIE VAN HET
MONDSTUK

XY KALIBRERING
Patroonwaarde invoeren

NETWERK

DRAADLOOS

DRAADLOOS
NETWERK KIEZEN
DHCP / STATISCH
SSID VERWIJDEREN

WIRED
INSTELLING
REINIGINGSKAST
BED VERLAGEN
TEST PRINT
ACTIEVE NIVELLERING
BEVEILIGING
STEMRICHTING
TAAL
E-MAIL
EENHEID
TIJD INSTELLING
TIJDZONE
ENERGIEBESPARENDE MODUS
PIEPTOON
LAMP
WEB
S/W UPDATE
CLOUD
OPEN MATERIAAL

DHCP / STATISCH

2-2
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2

NAAM
NAAM & PW VERANDEREN
MODELNAAM
SERIAL NO.
VERSIE
GUI VER.
WIRED IP
WIRED MAC IP
DRAADLOOS IP
DRAADLOZE MAC IP
WEBSITE
GIDS
HISTORIE

1.1

CARTRIDGE
CARTRIDGE

PATROON 1, PATROON 2

LADEN
UNLOAD
UNLOCK

LADEN
Deze functie laadt automatisch filament naar de Nozzle.
1 Druk vanuit het HOME-scherm op [CARTRIDGE].

2-3

2

UI Menu Functie
2 Druk op [LOAD] om het laden van de cassette te activeren.

3 Wanneer [OK] wordt ingedrukt bij de bevestiging van het laden van de patroon, zal het laden van de
patroon automatisch doorgaan. De gloeidraad komt bij het mondstuk en wordt verwarmd tot de
opgegeven temperatuur. Vervolgens wordt de gloeidraad in het verwarmde mondstuk geplaatst. Nadat
het proces is voltooid, keert het scherm automatisch terug naar
het [HOME] scherm.
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UNLOAD
Deze functie ontlaadt automatisch filament uit het mondstuk.
1 Druk vanuit het HOME-scherm op [CARTRIDGE].

2 Druk op [UNLOAD] om het uitladen van de patroon te activeren.
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3 Wanneer [OK] wordt ingedrukt bij de bevestiging van het ontladen van de patroon, zal het ontladen van de
patroon automatisch doorgaan. Om filament te verwijderen, wordt het mondstuk opgewarmd tot de
opgegeven temperatuur en begint het filament te ontladen.
Nadat de gloeidraad is verwijderd, schakelt het scherm automatisch over naar het scherm [UNLOCK]
zodat de gebruiker de patroon kan verwijderen.

Los PVA (PVA+), Flexibel Filament.
Volg de instructies bij het lossen van zachte materialen zoals PVA(PVA+), Flexible.
1 Druk vanuit het HOME-scherm op [CARTRIDGE].
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2 Druk op [UNLOAD] om het uitladen van de patroon te activeren.

3 Verwijder de borgring en het buisje van het mondstuk zoals aangegeven in het volgende UI scherm, en druk op de
[OK] knop.
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4 Knip het filament dat uit de buis kwam af zoals hieronder afgebeeld en druk op de [OK] knop.

5 Plaats de buis weer in het mondstuk en monteer de borgring. Duw de buis weer in de richting van het mondstuk
en druk op de [OK]-toets.
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6 Nadat de gloeidraad is verwijderd, schakelt het scherm automatisch over naar het scherm [UNLOCK] zodat de
gebruiker de patroon kan verwijderen.
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UNLOCK
Deze functie is om de cartridge uit de printer te halen. De ontgrendeling van de cartridge wordt
automatisch gestart als het uitladen van het filament klaar is. De ontgrendeling van de cartridge kan
ook handmatig door de gebruiker worden uitgevoerd.

Wanneer het ontgrendelingsscherm automatisch verschijnt nadat de patroon is uitgeladen.
1 Gedurende 10 seconden wordt de status [LOCK] gedeactiveerd en kan de gebruiker de cartridge uit de
printer halen. Als de cartridge er zelfs na "ontgrendelen" niet uitgetrokken kan worden, duw de cartridge
dan voorzichtig naar voren en probeer hem er vervolgens weer uit te trekken.

2 Na 10 seconden schakelt de printer automatisch over naar de status [LOCK] en verschijnt [UNLOCK].
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Om later handmatig te ontgrendelen.
1 Druk vanuit het beginscherm op [CARTRIDGE].

2 Druk op [UNLOCK] om de UNLOCK functie te activeren.
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3 Gedurende 10 seconden wordt de status [LOCK] gedeactiveerd en kan de gebruiker de cartridge uit de printer
halen.
Als de patroon er zelfs na "ontgrendelen" niet uitgetrokken kan worden, duw hem dan voorzichtig naar voren en
probeer hem er dan opnieuw uit te trekken.

4 Na 10 seconden schakelt de printer automatisch over naar de status [LOCK] en verschijnt [UNLOCK].
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1.1

Instellingen
INSTELLING

XYZ

ZUIGER 1
ZUIGER 2

EXTRUDER

ZUIGER 1
ZUIGER 2

BED NIVEAU
Z AFSTAND

ZUIGER 1
ZUIGER 2

SPROEIERREINIGING

SPROEIER
SCHOONMAKEN 1
SPROEIER
SCHOONMAKEN 2

KALIBRATIE VAN HET
MONDSTUK

XY KALIBRERING
Patroonwaarde invoeren

NETWERK

DRAADLOOS

DRAADLOOS
NETWERK KIEZEN
DHCP / STATISCH
SSID VERWIJDEREN

WIRED
INSTELLING
REINIGINGSKAST
BED VERLAGEN
TEST PRINT
ACTIEVE NIVELLERING
VEILIGHEID
STEMRICHTING
TAAL
E-MAIL
EENHEID
TIJD INSTELLING
TIJDZONE
ENERGIEBESPARENDE
MODUS
PIEPTOON
LAMP
WEB
S/W UPDATE
CLOUD
OPEN MATERIAAL

DHCP / STATISCH

2
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X, Y, Z
Voor het wijzigen van de posities van de X-as van de Nozzle, en de Y- en Z-as van het Bed.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].

2 Druk op de [X,Y,Z] toets om X, Y, Z in te voeren.
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3 Druk op [0.1], [1], [10], of [100] om de lengte van de transfer te kiezen, en druk op de pijltjes om het Bed en
de Nozzle in de respectievelijke positie te zetten.
Om naar de startlocatie van elke as te gaan, drukt u op [All], [X], [Y] of [Z].

EXTRUDER
Deze functie wordt gebruikt om de gloeidraad fijn af te stellen op zijn positie.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].
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2 Druk op [EXTRUDER] om de EXTRUDER instellingen te openen.

3 Om [EXTRUDER] te regelen, moet de temperatuur van het mondstuk worden verhoogd.

2-16

UI Menu Functie

2

4 Selecteer het mondstuk waarmee u het filament wilt
verplaatsen. Druk op [1], [10], [50], [100], [200] om een
hoeveelheid te selecteren.
In de afbeelding hieronder drukt u op de richting om de gloeidraad te verplaatsen.

BED NIVEAU
Deze functie wordt gebruikt om het bed waterpas te zetten.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].
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2 Druk op de toets [BED LEVELING] om de instellingen voor BED LEVELING te openen.
Als de huidige sproeiertemperatuur te hoog is, wordt een proces voor het afkoelen van de sproeiertemperatuur
toegevoegd.

3 Op de pagina INSTELLING kan de gebruiker de bednivellering uitvoeren. Het proces van bednivellering bestaat uit 3
stappen.
Vanuit het midden wordt eerst de bovenkant gemeten, en daarna beide zijden van het onderste niveau.
Als de hoogte van het bed perfect is, is het nivelleringsproces voltooid, maar als de hoogte van het bed en
de sproeier niet overeenkomen, verschijnen er schroeven die de gebruiker informeren over de richting en
het aantal omwentelingen van de schroeven.
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4 Als u aan de schroef draait en op [OK] drukt, wordt de meting uitgevoerd en verschijnt de vast te stellen waarde
opnieuw.

5 Als alle instellingen zijn gedaan, keert het programma terug naar het vorige scherm.
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Z AFSTAND
※Na het nivelleren van het bed, wordt het sterk aanbevolen om de z-offset te controleren.
Met dit menu kan de gebruiker de afstand tussen de Nozzle en het BED regelen. Standaard is 0.25mm en kan
worden aangepast. De [+] knop vergroot de tussenruimte, de [-] knop verkleint de tussenruimte.
※Voor een hogere kleefkracht tussen de afdrukuitvoer en het bed, verkort u de afstand van de z-offset.
Voor minder kleefkracht, de afstand van de z-offset vergroten.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].

2 Druk op de [Z OFFSET] knop om het Z Offset scherm te openen.
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3 Selecteer het mondstuk waarmee u de spleet wilt instellen. Standaard waarde is 0.25mm, Gebruik de [+],
[-] knoppen om te verplaatsen in 0.05 mm eenheid.

4 Gebruik de knoppen [Move] en [Save] om de tussenruimte in te stellen en de instelling op te slaan.
De opgeslagen waarde wordt toegepast wanneer de print
de volgende keer wordt gestart. Deze waarden worden
opnieuw ingesteld als de bednivellering wordt gestart.
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SPROEIERREINIGING
Functie die wordt gebruikt wanneer de spuitmond moet worden gereinigd van achtergebleven filamentresten.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].

2 Druk op de [NOZZLE CLEANING] toets om de instellingen voor het reinigen van de spuitmonden te openen.
Selecteer het mondstuk dat u wilt reinigen.
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3 Om de gloeidraadresten te verwijderen, moet het mondstuk worden verwarmd.
Als de aangegeven temperatuur is bereikt, wordt overgegaan naar de volgende stap om de
gloeidraadresten te verwijderen. Druk op [OK] als het bericht is verschenen en de printer keert
terug naar het instellingenscherm.

KALIBRATIE VAN HET MONDSTUK
▣ Afdrukken van het XY-kalibratiepatroon
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].
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2 Druk op de [NOZZLE CALIBRATION] knop om het scherm voor spuitdopkalibratie op te roepen.

3 Druk op de [XY CALIBRATION] toets om het XY kalibratiepatroon af te drukken.
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4 Druk op de [Yes] knop om het XY CALIBRATION afdrukscherm te openen.

5 Wanneer de temperatuur van het spuitstuk en de bedding stijgt en de gewenste temperatuur bereikt, zal het
afdrukken beginnen.
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6 Voer na het afdrukken van het XY-kalibratiepatroon het nummer in van de lijn die het meest lineair is onder de
lijnen die zijn afgedrukt met spuitmonden 1 en 2, en druk vervolgens op de toets [Opslaan]. Selecteer de
meest lineaire lijn (nr. 1 begint van boven voor horizontale lijnen en van links voor verticale lijnen)

1
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3
4
5
6
7
8
9
10
11

7 Druk op de [Ja]-toets om het patroon voor het kalibratiemondstuk opnieuw af te drukken. Druk op de toets
[No] om terug te keren naar het beginscherm.

Noot
- Over het algemeen wordt het gebruik van PLA materiaal aanbevolen bij het uitvoeren van XY-kalibratie. Het is
onvermijdelijk dat XY-kalibratie met ABS materiaal ook mogelijk is.
Nadat de kalibratie is voltooid, kunnen er tijdens het verwijderen van het kalibratiepatroon resten op het
bed achterblijven. (Patroonresten hebben geen invloed op de werking van het bed).
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▣ Invoeren van de patroonwaarde
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].

2 Druk op de [NOZZLE CALIBRATION] knop om het scherm voor spuitdopkalibratie op te roepen.
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3 Druk op de [Enter Pattern Value] knop om naar de Enter Pattern Value te gaan.

4 Voer de waarden in voor de horizontale en verticale lijnen.

2-28

UI Menu Functie

2

5 Om het patroon voor het kalibratiemondstuk af te drukken, drukt u op de [Yes] knop. Druk op de toets
[No] om terug te keren naar het beginscherm.

NETWERK
Dit is een menu voor het configureren van gebruikers netwerk instellingen. IP adres kan handmatig of
automatisch via DHCP worden ingesteld. Wifi-netwerk wordt ook ondersteund.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].
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2 Druk op de [NETWORK] toets om het netwerkconfiguratiescherm te openen.

3 De standaard netwerkinstelling is Wired (verbinding via LAN-lijn).
Druk op [DHCP] voor het automatisch instellen van een IP-adres. Om handmatig een vast IP adres in te
voeren drukt u op [Statisch] en voert u een IP adres in. Druk op [Verbinden] om de wijzigingen op te slaan.
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4 Om Wifi te gebruiken drukt u in ieder geval op het [Wifi] tabblad.
De Wifi-instelling kan AAN of UIT
worden gezet.

5 Om een Wifi-netwerk te selecteren, klikt u op [Kies een netwerk...] en de printer toont alle beschikbare Wifiverbindingen.
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6 Selecteer een draadloos netwerk in de lijst om verbinding te maken met het netwerk. Voor een
netwerk dat met een wachtwoord is beveiligd, verschijnt een dialoogvenster waarin om het
wachtwoord wordt gevraagd.
U kunt de netwerklijst vernieuwen door op [Zoeken] te klikken.

7 Na een succesvolle verbinding kan de printer vragen om [DHCP], [Static], vergelijkbaar met de WIRED instelling.
Wanneer alle instellingen zijn voltooid, drukt u op [Verbinden] om de instellingen op te slaan.
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REINIGINGSKAST
Functie die wordt gebruikt om de behuizing schoon te maken voor de verzamelde filamentresten.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].

2 Druk op de [CLEANING CASE] toets om de CLEANING CASE instellingen te openen.
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3 Wanneer u de reinigingskoffer opent, zal de spuitkop zich automatisch naar links en rechts positioneren
zodat hij zichtbaar en toegankelijk is. Zoals op de afbeelding, maak de koffer leeg, druk op [OK] als u klaar
bent en de gebruiker keert terug naar het beginscherm.

BED VERLAGEN
Gebruik deze functie wanneer u de printer naar een andere
plaats wilt verplaatsen. Het bed zakt tot op de bodem en wordt in
positie vergrendeld.
1 Druk op [SETTING] vanuit het beginscherm.
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2 Druk op [Next] om naar de volgende pagina te gaan, waar de [BED LOWERING] knop zich bevindt.

3 Na selectie zal het bed automatisch worden neergelaten.
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TEST PRINT
Met deze functie kan de gebruiker een proefafdruk maken van een model dat al in de printer is opgeslagen.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].

2 Druk op [Next] om naar de volgende pagina te gaan en druk op [TEST PRINT].
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3 Selecteer het testbestand dat u wilt afdrukken.

ACTIEVE NIVELLERING
Deze functie voert de bednivellering uit voordat het afdrukken begint en compenseert de bednivellering door
het bed tijdens het afdrukken in de richting van de Z-as te bewegen.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].
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2 Druk op de toets [Next] om [ACTIVE LEVELING] te openen.

3 Na het instellen van [ON/OFF] van de Actieve Leveling, en druk dan op de [OK] knop.
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VEILIGHEID
In dit menu kunt u instellen of u de 3D-printer wel of niet wilt gebruiken.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].

2 Druk op de toets [Next] om het scherm [SECURITY] te openen.
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3 Na het instellen van [Aan/Uit] van de beveiliging, en druk dan op de [OK] knop.

STEMRICHTING
Met dit menu kunt u het geluid van de Voice Guide in het apparaat configureren.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].
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2 Druk op de toets [Next] om het scherm [VOICE GUIDE] te openen.

3 Nadat u de spraak, het volume en de snelheid van uw printer hebt ingesteld, drukt u op de [OK]-toets.
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TAAL
Menu om de taal voor de machine in te stellen.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].

2 Druk 2 keer op [Next] om naar het scherm te gaan waar het [LANGUAGE] menu is.
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3 Kies met de pijltjes een taal en druk op [OK].
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E-MAIL
De printer maakt een afbeelding van de huidige afdrukstatus en stuurt de informatie naar het
opgegeven e-mailadres.
De printer stuurt informatie over de voltooiing (%) op basis van de standaardinstellingen van het PCprogramma. Er kunnen maximaal 10 e-mails worden verzonden.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].

2 Druk 2 keer op [Volgende] en selecteer [E-MAIL].
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3 Configureer de instelling voor e-mailnotificatie die vanaf het apparaat moet worden verzonden.
Alleen de informatie die nodig is voor het verzenden van de e-mail wordt ingesteld vanuit de printer
en de informatie over de ontvanger moet worden geconfigureerd in het Slicer-programma.

Catergory

Beschrijvin
g

E-mail Adres

De info van de afzender die de ontvanger moet kunnen zien (bv.
sender@domain.com) De ontvanger kan antwoorden op dit e-mail
adres

Adres

SMTP-serveradres (bv. smtp.domain.com)
- Dit is het serveradres van de e-maildienst (xxxx@gmail.com)

Haven

SMTP-serverpoort (bijv. 25)
- Normaal gesproken wordt poortnummer 25, 587 of 465 gebruikt.
Vanwege de verhoogde veiligheid staan sommige serviceproviders het gebruik
van poortnummer 465 niet toe. Als poortnummer 465 niet beschikbaar is,
gebruik dan 25, 587 of het poortnummer dat de service provider aanbeveelt.

ID

SMTP server login ID (bijv. afzender)
- Voer de ID van uw e-mail in.
- Afhankelijk van de dienstverlener kan om een volledig e-mailadres worden gevraagd.
Neem contact op met de serverbeheerder of e-mail service provider voor meer informatie.

PW

SMTP-server login wachtwoord (b.v. ********)
- Voer het wachtwoord voor uw e-mail in

Beveiliging

Beveiligingsmethode die wordt gebruikt bij het verzenden van mail naar de SMTP-server
-De standaardwaarde is [Geen]. Neem contact op met uw server hosting bedrijf of mail
service provider voor meer informatie.

Vraag uw email server beheerder of service provider voor gedetailleerde informatie over de
invoergegevens van elke categorie. In het bijzonder voor de SMTP server login ID, kan het nodig zijn om
het volledige e-mail adres in te voeren, inclusief de domeinnaam.
Deze instelling is voor de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)-server die moet worden gebruikt voor het
verzenden van e-mails. Afhankelijk van het systeem kan het nodig zijn de SMTP-instelling te activeren.
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Raadpleeg de installatie-informatie van uw e-mailserviceprovider voor de gedetailleerde instellingswaarden.
Voor het instellen om de uitgaande e-maildienst te gebruiken, kunt u informatie vinden door op internet te zoeken of in
de instructies van uw e-maildienstverlener.
Na het instellen van de SMTP service kan een bepaalde interval tijd nodig zijn voor gebruik. Voor
meer details kunt u bij uw e-mailprovider informeren naar het servicebeleid.
4 Configureer de e-mailgegevens van de ontvanger vanuit het 3DWOX slicer programma.

Voer onder [E-mail] het e-mailadres/de e-mailadressen van de ontvanger in en selecteer het aantal keren
dat u de e-mailberichten wilt verzenden.
Extra adressen van ontvangers kunnen worden toegevoegd door gebruik te maken van een puntkomma.
b.v. recipient1@test.com; recipient2@test.com; recipient3@test.com
Het maximumaantal e-mailberichten dat kan worden verzonden is
10.
Ongeacht het aantal dat is ingevoerd voor de e-mailnotificatie, zal er standaard een e-mail worden
verzonden naar de gebruiker om te zien of de eerste e-mailnotificatie goed werkt. e-mail zal nog één
keer worden verzonden dan het aantal dat de gebruiker heeft ingevoerd. Het totale aantal e-mails dat
wordt verzonden, zal echter niet meer dan 10 keer zijn. (Wanneer de gebruiker 10 keer selecteert, zal de
notificatie e-mail 10 keer worden verzonden)

In het geval van het gebruik van een Google e-mail account.
Volgens het beleid van Gmail moet aan de volgende instellingen worden voldaan.

▣ Google-account instelling
1 Log in op uw Google-account dat u van plan bent te gebruiken.
2 Klik op de knop Apps in de rechterbovenhoek.
Na klik op "Mijn Account"
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3 Klik onder "Aanmelden&Secruiteit" op "Apparaatactiviteit & meldingen"

4 Scroll naar beneden en er is een "Minder veilige apps toestaan" criterium. Zet het op "Aan" om de optie in te
schakelen.

▣ Printerinstelling
1 Stel "smtp.google.com" in voor de instellingen van het e-mail adres.
2 Voor Google zijn de poorten 25 en 587 compatibel.

Let op
- Afhankelijk van de dienstverlener kunnen het e-mailadres en het poortnummer worden gewijzigd. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de dienst.
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EENHEID
Instellingen voor de eenheden van de metingen die op de printer worden weergegeven.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].

2 Druk 2 maal op [Next] en kies [UNIT].
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3 De eenheden voor temperatuur en lengte kunnen worden gewijzigd.

TIJD INSTELLING
U kunt de tijdinstelling bekijken of wijzigen.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].
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1 Druk 2 keer op [Next] en selecteer [TIME SETTING].

3 De tijdinstelling kan in dit scherm worden gewijzigd.
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TIJDZONE
U kunt de tijdzone-instelling bekijken of wijzigen.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].

2 Druk 2 keer op [Next] en selecteer [TIME ZONE].
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3 U kunt de gewenste tijdzone kiezen uit de tijdzonelijst.
Zodra de tijdzone is ingesteld, zal de printer opnieuw opstarten om de nieuwe instellingen toe te passen.

ENERGIEBESPARENDE MODUS
Functie voor het instellen van een timer voor de energiebesparingsmodus van de printer.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].
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2 Druk op [Next] om naar de volgende pagina te gaan en druk op [POWER SAVING MODE].

3 De instelbare waarden van de energie savor mode zijn [0 ~ 100 min]. De tijd kan worden ingesteld in
eenheden van 5 min, selecteer de gewenste tijd met de [ +, - ] en druk dan op de [OK] knop om de
wijzigingen op te slaan.
0 Min : Energiebesparingsmodus niet gebruiken
5~100Min : Energiebesparende modus in 5 ~ 100 min. van inactiviteit.
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PIEPTOON
Het volumeniveau van de pieptoon kan in dit menu worden aangepast.
1 Druk op [SETTING] vanuit het beginscherm.

2 Druk op de toets [Next] om naar de volgende pagina te gaan en druk op [BEEP SOUND].
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3 De momenteel beschikbare geluidsinstellingen zijn Laag, Midden, Hoog en Uit.
Selecteer de gewenste instelling en druk op de [OK] knop om de instellingen op te slaan.

LAMP
Menu om instellingen voor machinelamp te configureren.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].

2-55

2

UI Menu Functie
2 Druk op [Next] om het instelscherm voor [LAMP] te openen.

3 Beschikbare instellingen voor [LAMP] zijn [Altijd aan], [Altijd uit], en [Alleen aan tijdens afdrukken]. Gebruik de
pijltjestoetsen om een optie te selecteren en druk op [OK].

Noot
- Lampje wordt geactiveerd als verbinding met de Web Monitor.
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WEB
Terwijl het netwerk is verbonden, kan ik de internet browser tab openen in de Firmware om de 3D Printer homepage te
laden.
1 Ga vanuit het beginscherm naar de instellingenmenu's door op de [SETTING] knop te drukken.

2 Druk op [Next] en ga naar het [WEB] menu.
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3 De 3dprinter homepage wordt geopend en de gebruiker kan de informatie van de gebruikersvoorkeuren bekijken.
Het adres van de website van het bedrijf is https://3dprinter.sindoh.com/

S/W UPDATE
Als de printer op het internet is aangesloten, kan de gebruiker de nieuwste software downloaden.
1 Druk vanuit het beginscherm op [SETTING].
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2 Druk 2 maal op [Next] en kies [S/W UPDATE].

3 Druk op de knop [Start update], en de printer begint met updaten. Nadat het bijwerken is voltooid, start u
de printer opnieuw en worden de updates toegepast.
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CLOUD
Gebruikers kunnen de Cloud Settings via dit menu wijzigen.
Nadat de wijziging is doorgevoerd, zal de 3D Printer
automatisch opnieuw opstarten.
1 Ga op het beginscherm naar [SETTING].

2 Klik op [Next] om naar de laatste pagina te gaan en naar [CLOUD] te gaan.
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3 Kies met de pijl links/rechts de optie inschakelen/uitschakelen en druk op [OK].

OPEN MATERIAAL
Het OPEN MATERIAL maakt het gebruik mogelijk van een filament van een derde partij zonder cartridge en smart
chip.
In de cartridge-modus wordt het filament automatisch geladen en gelost in optimale omstandigheden,
met ons filament en onze slimme chip.
Anderzijds vereist het OPEN MATERIAAL enige manuele handelingen van de gebruikers voor het laden en ontladen
van het filament.
In plaats daarvan heeft het het voordeel dat het een filament van een derde partij kan gebruiken.
Om het OPEN MATERIAAL te gebruiken, wijzigt u de machine-instellingen in de volgende
procedure. Volg daarna de UI gids om het filament te laden.
Voor "hoe de snijmachine te gebruiken in het OPEN MATERIAAL", raadpleeg de handleiding van de snijmachine
op de geheugenstick.
1 Druk op de [SETTING] knop op het Home scherm om de instellingen te
openen.
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2 Druk op de toets [Volgende] om het scherm [MATERIAAL OPENEN] te openen.

3 Druk op de pijl om de status te wijzigen in "Gereed" en druk vervolgens op de [OK]-toets.
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4 Lees de pop-up van de gids OPEN MATERIAAL en druk vervolgens op de knop [OK].

Let op
- Verkeerd gebruik van filament van derden kan leiden tot defecten aan het apparaat en een slechte
afdrukkwaliteit.
Daarom is het belangrijk om een correcte gcode te maken en toe te passen op een apparaat door volledig
te begrijpen
de kenmerken van een filament van een derde partij, met inbegrip van de aanbevolen afdruktemperatuur
en -snelheid.
- Aangezien zacht filament met een shorehardheid van 65 D of minder (TPU, TPE, enz.)
overdrachtproblemen kan veroorzaken, is het niet van toepassing.
Een gloeidraad met abrasieve additieven (metaalcomponent, koolstofvezel) kan
overdrachtsproblemen veroorzaken en de levensduur van de sproeiers verkorten.
- Als een filament van een derde partij een te grote spoel heeft, zou het niet bruikbaar zijn met het erin.
Zorg ervoor dat de te gebruiken spoel een breedte heeft van 67 mm of minder en een buitendiameter
van 213 mm of minder.
- Wanneer filament van een derde partij volledig verbruikt is, komt het filamentuiteinde soms vast te
zitten in de machine en dit kan leiden tot een probleem met de filamenttoevoer (EC 401). Als EC401 zich
voordoet, moet u, om verder te kunnen gaan met afdrukken, een nieuwe filamentspoel laden nadat u het
overgebleven filament dat eerder in de machine is gebruikt, hebt verwijderd.
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5 "OPEN MATERIAAL" wordt onderaan op het hoofdscherm weergegeven.

Hoewel de printer open materiaal modus ondersteunt, bevelen wij het gebruik van Sindoh filament aan.
Het filament dat beschikbaar is voor gebruik in Open Materiaal Modus wordt hieronder getoond.

Filament

Bed Voorbereiding

Aanbevolen

Aanbevolen

straalpijptemper

Opmerking

Bed Temp(℃)

aturen (℃)
PLA

N/A

200

60

Sindoh / 3e partij

ABS

N/A

230

90

Sindoh / 3e partij

FLEX

N/A

240

60

Sindoh / 3e partij

PVA

N/A

215

60

Sindoh / 3e partij

PVA+

N/A

200

60

Sindoh / 3e partij

PETG

N/A

230-250

80

3e

partij

110

3e

partij

ASA
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Informatie
INFORMATIE

NAAM
NAAM & PW
VERANDEREN
MODELNAAM
SERIAL NO.
VERSIE
GUI VER.
WIRED IP
WIRED MAC IP
DRAADLOOS IP
DRAADLOZE MAC IP
WEBSITE
GIDS
HISTORIE

In dit menu kan de gebruiker de detailinformatie van de printer bekijken, en de apparaatnaam en het
wachtwoord instellen. In het scherm [HISTORIE] kan de gebruiker alle records van eerdere
werkzaamheden bekijken.
1 Vanuit het beginscherm, druk op [INFO].
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2 Om het wachtwoord en de naam voor de printer in te stellen, selecteert u [Change Name & PW].

3 Door het wachtwoord in te voeren, kunt u de naam bewerken en een nieuw wachtwoord instellen. Als u op [OK]
drukt, worden de wijzigingen opgeslagen.

Referentie
- *Initieel wachtwoord is '0000'.
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4 Druk in het scherm [INFO] op [Guide] om toegang te krijgen tot de "Beknopte handleiding" voor de printer.

5 Andere nuttige informatie is ook beschikbaar in het [INFO] scherm.
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Afdrukken

Afdrukken
De gebruiker kan via een USB flash drive, USB kabel of via het netwerk
printen. Het volgende op de printer betekent dat hij klaar is om af te drukken.

12.1

Afdrukken vanaf USB-flashdrive
1 USB-stick aansluiten op de printer.
Om af te drukken met een USB flash drive, steekt u de flash drive in de USB poort.
Wanneer het USB-flashstation is aangesloten terwijl u zich in het beginscherm bevindt, verschijnt een lijst met
bestanden op de USB.
Wanneer [PRINT] is gekozen zonder dat de USB stick is aangesloten, verschijnt er een bericht dat vraagt
om een USB verbinding en zodra de USB stick is aangesloten verschijnt er een lijst van de USB bestanden.
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2 Bestanden afdrukken
Selecteer een af te drukken bestand in de USB-lijst.

3 Afdrukvoorbeeld
Eenmaal geselecteerd, verschijnt een voorbeeld van het model op het scherm.
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4 Afdrukken
Zodra op [

] wordt gedrukt, begint het spuitstuk te worden verwarmd. Wanneer de aangegeven

temperatuur is bereikt, begint het afdrukken.

5 Afdrukken pauzeren
Als u tijdens het afdrukken op [
Druk opnieuw op [

3-4

] drukt, wordt het afdrukken onderbroken.

] en het spuitstuk wordt weer verwarmd, en de printer gaat verder met afdrukken.

Afdrukken

3

6 Extra functies van Pauzeren
Druk tijdens het afdrukken op de toets [ ] om het afdrukken te onderbreken en druk vervolgens op het pictogram
[Setting] om extra functies uit te voeren.

Deze extra functies omvatten [Bedhoogte-instelling], [Extruder], en [Patronen laden, ontladen en ontgrendelen]. Deze
extra functies worden gebruikt bij elk mechanisch probleem of als de gebruiker ze nodig heeft.

▣ Bed hoogteverstelling
Ⓒ Dit menu wordt gebruikt om de hoogte van de bedding tijdens het afdrukken aan te passen voor een resultaat
van hoge kwaliteit.
Ⓒ [Sla] de aangepaste bedhoogte op en keer terug naar het afdrukscherm om de aangepaste bedhoogte af te
drukken.
Ⓒ Druk op de [Reset] toets om het bed in de vorige positie terug te zetten.
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▣ Extruder
Het werkt net als de extruderbediening in de instellingen van uw printer.

▣ Patroon
De patroon kan tijdens het afdrukken worden geladen, gelost of ontgrendeld.
7 Cartridge verwisselen tijdens afdrukken
Druk op [Change] om de momenteel gebruikte cartridge om te wisselen in een andere cartridge.
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8 Afdrukannulering
Tijdens het afdrukken verschijnt er een bericht dat vraagt om bevestiging van het annuleren van het
afdrukken. Na bevestiging wordt de rest van de afdruktaak geannuleerd.
Druk op [OK] en het scherm keert terug naar het beginscherm.

9 Afdruk Voltooiing
Nadat het afdrukken is voltooid, volgt u de instructies en verwijdert u het afgedrukte product. Druk op [OK] om
terug te keren naar het beginscherm.

Referentie
- Zie P. 4-2 "1. Controle van afgedrukte uitvoer" voor het verwijderen van afdrukbare documenten.
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Afdrukken via PC
1 Bereid een PC voor die op hetzelfde netwerk is aangesloten als waar de printer op is aangesloten.
2 Start het 3DWOX Slicer programma.
3 Druk op de "Print"-toets.
4 Volgende stappen (dezelfde als stappen 3~9 van afdrukken via USB)

Noot
- Pauze, afdruk annuleren, zie P.3-2 Afdruk vanaf USB-flashdrive.

4.4

CLOUD Printing
Om de Cloud Print-functie te kunnen gebruiken, moeten gebruikers de printer registreren bij de server.
1 Selecteer [CLOUD] op het startscherm
- Wanneer de gebruiker op [CLOUD] klikt op het beginscherm, wordt de beschikbare CLOUD App opgesomd.

▶

• Extra CLOUD Apps zullen worden toegevoegd.
• Wanneer Open Material is ingesteld op "On", is de CLOUD printfunctie ('Sindoh Cloud Slicer')
uitgeschakeld en kan deze niet worden geselecteerd.

3-8
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2 Wanneer [CLOUD] voor het eerst wordt gebruikt, moeten gebruikers hun printer registreren.

• Alexa en Sindoh Cloud Slicer app delen Printer registratie informatie.
3 Met [Code genereren] kunt u het apparaat verbinden met de account van de gebruiker die in de App is
geregistreerd.
Als er een gebruiker op het apparaat is geregistreerd, verschijnt [Geregistreerde gebruikers], waarin
de geregistreerde gebruikers worden opgesomd en kunnen worden gewist door op de knop [ - ] te
klikken.

3
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4 Wanneer de afdruktaak naar de in de app geregistreerde printer wordt gestuurd, verschijnt een menu met de naam
[Print Queue],
en de namen van de afzender en de verzonden afdruktaak worden in de lijst weergegeven wanneer het
menu wordt geopend. De verzonden afdruktaak kan met de toets [ - ] worden gewist.

5 Wanneer u de afdruktaak die u wilt afdrukken selecteert, wordt de voorbeeldafbeelding van de afdruktaak
weergegeven, en door op de [▶ ] knop te klikken, start de afdruktaak onmiddellijk na het downloaden van
de bijbehorende uitvoer.
Wanneer de uitvoer is voltooid, wordt de afdruktaak in [Afdrukwachtrij] uit de lijst verwijderd.
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6 Met het menu [Printer Detail] kunt u de printerinformatie controleren.

7 In het menu [Printer bewerken] kunnen gebruikers de [Weergavenaam] wijzigen.
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8 Het menu [Deregister Printer] laat gebruikers toe de geregistreerde printer in de server te verwijderen.

• Als gebruikers de printerinformatie verwijderen, worden de lijst [Afdrukwachtrij] en de lijst met geregistreerde
gebruikers geïnitialiseerd.
• Als gebruikers de [CLOUD] functie weer willen gebruiken na het verwijderen, moet de printer opnieuw worden
geregistreerd bij de server.

1.7

Beheer van afdrukopdrachten
U kunt afdruktaken in de wachtrij beheren.
1 Druk tijdens het afdrukken op de [Wachtrij]-toets in de linkerbovenhoek.
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2 De afdruktaken in de wachtrij worden opgesomd.

3 U kunt op de lijst klikken om de informatie van de afdruktaak te bekijken en deze zo
nodig te wissen.
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3.1

Printen met twee soorten filamenten
1 Twee spuitmonden kunnen hetzelfde materiaal kruiselings bedrukken.

5. PLA & PLA
6. ABS & ABS
2 Twee spuitmonden kunnen hetzelfde materiaal kruiselings bedrukken.

7. PLA en PVA (PVA+)

3.2

PLA

ABS

FLEX

PVA(PVA+)

PLA

O

X

X

O

ABS

X

O

X

X

FLEX

X

X

X

X

PVA(PVA+)

O

X

X

X

Verwisselen van filamenten
Om te voorkomen dat het mondstuk verstopt raakt wanneer u overschakelt van het gebruikte filament naar
filament van een ander materiaal, moet u het mondstuk reinigen.
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2.

Gedrukte uitvoer Controle

2.1

Afgedrukte uitvoer losmaken
Om het gedrukte model veilig los te maken, moet u het bed eerst laten afkoelen. De bovenplaten van het bed moeten
ook worden losgemaakt.

Let op

Heet Oppervlak

- Zonder voldoende koeling kan het bed zeer heet worden. Wees voorzichtig bij contact. Het
kan brandwonden veroorzaken.
1 Koeling van het bed
Controleer het LCD-scherm en de ingebouwde luidspreker nadat de printer klaar is met afdrukken. Wacht tot de
temperatuur tot onder 50ºC of 122ºF daalt. Raak het bed of de handgreep van het bed niet aan totdat u te horen
krijgt dat u het bed mag aanraken.
2 Afneembare Bed
Druk op [Bedvergrendeling] op het scherm om het bed vast te zetten. Het flexibele bed wordt losgemaakt als
u de handgreep van het bed vasthoudt en het bed optilt.

U kunt een grote uitgang gemakkelijk losmaken als u een plastic
hera in de richting van de linker benedenhoek van het bed
steekt, zoals op de foto te zien is.

3 Verwijderen van de afgedrukte uitvoer

Let op

2.

Risico op verwondingen

De schraper is zeer scherp. Voorzichtig hanteren.

Let op voor verwondingen wanneer u bedrukte voorwerpen met de schraper verwijdert.

3.

Wanneer u het grote voorwerp hebt afgedrukt, moet u voorzichtig zijn bij het verwijderen

van het bed, zodat het voorwerp niet in aanraking komt met de binnenkant van de printer.
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Maak het voorwerp los van het flexibele bed. Het voorwerp kan gemakkelijk worden losgemaakt door het
flexibele bed op en neer te buigen. Het gebruik van de schraper die bij de printer is geleverd, is handig.
Wees voorzichtig dat u niet te veel druk uitoefent bij het gebruik van de schraper, dit kan het bedlaken en
het bed beschadigen. Afhankelijk van het filamentmateriaal kan de bedrukte output gemakkelijk breken of
beschadigen, wees dus voorzichtig.

4 Flexibele Bed Installatie
Na enige tijd wordt de vergrendeling van het bed automatisch opgeheven; als het bed ontgrendeld
is, drukt u nogmaals op de vergrendelknop om het bed vóór de installatie in de juiste positie vast te
zetten.
•

Duw het flexibele bed helemaal naar binnen zoals aangegeven op de foto.

•

Plaats het flexibele bed in positie.

•

Als het flexibele bed onder een hoek is geplaatst, kan het moeilijk zijn het bed waterpas te zetten. Zet het neer
zodat het overeenkomt met de basis.

Let op

2.

Elke vreemde substantie op een oppervlak van het bed kan een probleem

veroorzaken bij het afdrukken. Controleer voor gebruik of er niets op het bed is
achtergebleven.
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PVA filament verwijderingsgids
1 Nadat u een model met PVA-steunen hebt afgedrukt, maakt u de afgedrukte uitvoer los van het bed en dompelt u
deze onder in water.
Als het in water gedrenkt is, zal de PVA drager oplossen.

2.

Als het water warm is, kan de oplostijd verkort worden. Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet hoger

is dan 35°C; anders kan de vorm van PLA vervormd raken door de hete temperatuur.

3.
4.

Kan de oplostijd verkorten door het weekwater te roeren of te laten stromen.
Nadat de uitgang 10 minuten in het water is gedompeld, wordt de PVA-steun zacht en is hij

gemakkelijk te verwijderen. Gebruik een pincet om de steun te verwijderen.
2. Verwijder eventueel achtergebleven PVA van de uitgang door deze af te spoelen.
3 Behandeling van afvalwater
- Voer afvalwater alleen af via de afvoer als het afvalwaterdistributienet is aangesloten op een
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het water met opgeloste PVA kan verstopping van de afvoer veroorzaken.
Giet het in de afvoer, gevolgd door heet water gedurende 30 sec of langer om eventuele PVA-resten te
verwijderen.
-

Verbetering van de afdrukkwaliteit
1 Sproeier, Bed temperatuur
Afhankelijk van het materiaal (PLA, ABS, enz.) kan de optimale temperatuur voor de spuitmond en het bed
verschillend zijn. Omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheid) kunnen de kwaliteit van het geprinte product
beïnvloeden.
Er is geen absolute waarde voor de optimale temperatuur. Er moeten verschillende temperaturen
worden getest en de optimale temperatuur moet worden gevonden.
Temperatuur opties kunnen gewijzigd worden in de 3DWOX Desktop slicer.
Materiaal

Geschikte straalpijptemperatuur

Juiste bedtemperatuur

PLA

190 °C ~ 210 °C

50 °C ~ 60 °C

ABS

210 °C ~ 240 °C

Boven 80 °C

FLEXIBEL

235 °C ~ 250 °C

50 °C ~ 60 °C

PVA

205 °C ~ 225 °C

50 °C ~ 60 °C

PVA+

190 °C ~ 210 °C

50 °C ~ 60 °C

2 Steun
Voor een betere afdrukkwaliteit moet het gebruik van steunen tot een minimum worden beperkt.
Vormen die zich in de lucht bevinden hebben echter een steun nodig. Als dat het geval is, controleer dan
de afstand zodat ze gemakkelijk uit elkaar kunnen.
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Wanneer de printer niet kan worden ingeschakeld
1 Open de hieronder afgebeelde voordeur en draai de riem tegen de klok in.
2 Nadat het bed is neergelaten, verwijdert u het drukwerk en schakelt u de stroom in.
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Als de problemen aanhouden
1 Ga naar https://3dprinter.sindoh.com.
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Machine Reiniging

5.1

Schoonmaak Zaak Onderhoud
1 Als op het LCD-scherm een bericht verschijnt waarin om het reinigen van de reinigingshouder wordt
gevraagd, verwijder dan de reinigingshouder en reinig alle gloeidraadresten in de houder.

- Indien verdere reiniging nodig is, kies dan in het menu, onder instellingen, reinigingskoffer. De
reinigingshouder kan worden losgemaakt.

5.2

Printer interieur reinigen
Na verloop van tijd ontstaat er een ophoping van filamentresten in de printer.
Als het residu in de transportband of ventilatorvleugels terechtkomt, kan dit
storingen in de printer veroorzaken. Reinig de binnenkant van de printer regelmatig
of direct na een printopdracht.

5.3

Periodieke inspectie
Olie-/vetinspectie
Tijdens de fabricage wordt vet/olie op de tandwielen aangebracht.
Na verloop van tijd kunnen vet en olie opdrogen en printergeluiden veroorzaken tijdens
de werking. Controleer ten minste eenmaal per maand de toestand van het vet en de
olie.
Vooral als de printer geluiden begint te maken tijdens het gebruik, controleer dan onmiddellijk of de olie en het
vet goed zijn aangebracht. Neem indien nodig contact op met het service center voor inspectie.

5.4

Flexibel bed en sproeierreiniging
Als er gloeidraadresten of vreemde voorwerpen op het blootgestelde oppervlak van het metaal op het bed of op
het uiteinde van de spuittip zitten, werkt de bednivellering mogelijk niet goed en kan de uitvoerkwaliteit door
vreemde voorwerpen worden aangetast.
Reinig regelmatig het metalen blootgestelde oppervlak van het bed en de punt van de sproeier.
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Reinigen van de binnenkant van de sproeier
De resten in de nozzle verstoren de filamentoverdracht. Deze storing kan problemen veroorzaken bij het afdrukken en
het laden van het filament.
De resten maken het printfilament ongelijkmatig of verstoppen het
mondstuk. Eenmaal gesmolten kan het filament andere eigenschappen
hebben dan het origineel.
Als het restant in de nozzle herhaaldelijk wordt verwarmd/gekoeld, zullen de
eigenschappen veranderen. Het veranderde restje is er moeilijker uit te trekken, en
stapelt zich gemakkelijk op in de spuitmond.
Daarom is het raadzaam het mondstuk regelmatig te reinigen als u het mondstuk lange tijd wilt gebruiken.
Het wordt aanbevolen de nozzle te reinigen wanneer deze wordt vervangen door een ander filamentmateriaal. Dit
komt omdat elk materiaal andere eigenschappen heeft.
Maak vooral het mondstuk schoon voor en na het gebruik van PVA of flexibel
materiaal. Maak het mondstuk schoon volgens de volgende instructies.
1 Verwijder de borgring van het mondstuk.
SNAP-RING

2 Verwijder de buis uit het mondstuk.

TUBE

BANDHOUDER
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3 Druk op [Setting] → [Extruder] om de extrudermodus op te roepen.

4 Nadat u het mondstuk in het midden hebt geplaatst, steekt u het bijgevoegde Reinigingsbuisje in het mondstuk.

Buis voor
Reiniging

5-4
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5 Nadat de doeltemperatuur van de extrudermodus is bereikt en het UI-scherm verschijnt zoals hieronder, steekt u de
PLA filament in de buis en laat het eruit door het mondstuk.

Noot
- Wit PLA filament wordt aanbevolen voor het reinigen van het mondstuk. Het is gemakkelijk te zien dat er
verontreiniging uit het mondstuk komt. De eigenschappen van het materiaal zijn lichtjes verschillend voor
elke kleur filament.
Het gebruik van niet-witte PLA filamenten kan leiden tot breuk van de filamenten bij het uittrekken.

6 Verwijder het buisje en trek het PLA filament eruit.
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7 Steek de reinigingsbuis weer in het mondstuk.

Buis voor
Reiniging

8 Nadat de doeltemperatuur van de extrudermodus is bereikt en het UI-scherm verschijnt zoals hieronder,
steekt u de spuitmondreiniger in de buis zodat de binnenkant van de spuitmond naar buiten kan komen.
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9 Na het verwijderen van de spuitmondreiniger, duwt u het PLA filament in de buis en laat u het door de spuitmond
naar buiten komen.

2. Druk op de home knop in de UI om de temperatuur van het mondstuk te verlagen. Duw het PLA filament
langzaam totdat de temperatuur van het mondstuk 180 °C is.

3. Als de temperatuur van het mondstuk tussen 80 ~ 90 ° C is, verwijder dan de buis en trek het PLA filament eruit.
(Als het PLA filament binnenin losgekoppeld is, probeer dan opnieuw de extrudermodus en herhaal de procedure
vanaf stap 5).
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-

Herhaal vanaf stap 3 totdat de filamenten vrij zijn van verontreinigingen, zoals hieronder is aangegeven.
Als het gereinigde filament er zonder verontreinigingen uitkomt, zoals te zien is in de figuur links, is de reiniging
van de nozzle voltooid.

Gereinigd

filamentVerontreinigdfilament

GEBRUIK SPROEIER REINIGINGSGEREEDSCHAP
Als het filament bij stap 5 niet uit het spuitmondje komt, gaat u als volgt te werk. Als u
de onderstaande stappen hebt uitgevoerd, gaat u weer verder met stap 5.
-

Gebruik sproeierreiniger
1 Steek de sproeierreiniger in de sproeibuis wanneer de hieronder getoonde UI wordt weergegeven.

5-8

Onderhoud
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2 Draai langzaam naar links en rechts terwijl u de sproeierreiniger in de sproeier duwt, zodat de binnenkant van de
sproeier naar buiten kan komen.

Let op
- Als u het filament er niet goed uit kunt trekken, verwarm dan het mondstuk nadat u het eruit hebt
getrokken.

6

Gebruik van de sproeier veerpen

Als het filament niet uit het mondstuk komt, ook al is de mondstukreiniger gebruikt, gebruik dan de veerpen van het
mondstuk om de mondstukinlaat door te boren.
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Wanneer de temperatuur van de sproeier verhoogd is en de UI zoals hieronder getoond wordt, steek dan de
veerpen van de sproeier aan de inlaatzijde van de sproeier en draai hem naar links en rechts om hem uit te

boren.

Let op
- Wees voorzichtig. Het kan brandwonden veroorzaken.
- Het uiteinde van het mondstuk kan heet zijn. Draag het met hittebestendige handschoenen.

5.3

SPROEIERPUNT SCHOONMAKEN
1 Druk op [Setting]-[Extruder] om de Extruder-modus op te roepen.
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2 Nadat de gewenste temperatuur in de Extruder-modus is bereikt, verschijnt het UI-scherm zoals hieronder
afgebeeld.
Verplaats de sproeiers naar het midden.

3 Veeg het uiteinde van het mondstuk af met katoen of een leren doek in de hieronder aangegeven richting.

Let op
- Om brandwonden te voorkomen, veegt u het uiteinde van het mondstuk af door de doek een paar keer te
vouwen.
- Wees voorzichtig dat u de siliconenkleefstof tussen het mondstuk en de siliconenkap niet beschadigt.
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Onderhoud

Foutmelding en oplossingen
Bericht

Beschrijvin
g

Wat te
doen?

Opstarten

Bericht betekent dat de gebruiker

Zodra het opstartproces voorbij is en

Wacht alstublieft tot het

bij de eerste keer opstarten moet

de machine klaar is, verdwijnt dit

opstarten voltooid is.

wachten tot het opstarten is

bericht automatisch.

voltooid.
EC 301, 302, 303, 304, 305,

Er is een probleem met de

Als het probleem zich blijft voordoen na

306, 308, 351, 353, 355

sproeiertemperatuursensor of het

het opnieuw opstarten van de printer,

verwarmingselement

vraag dan om A/S.

EC 314

Er is een probleem met de huidige

Controleer het uiteinde van het mondstuk

Herstart de machine
alsjeblieft.

stroom nivellering.

op vuil of vreemde stoffen, en het
bedoppervlak op vreemde stoffen, en
verwijder eventueel aangetroffen stoffen.
Start het apparaat opnieuw op en stel het
waterpas of vraag om A/S.

EC321

Er is een probleem met de

Controleer of een vreemde substantie de

Herstart de machine
alsjeblieft.

uitvoerkoelventilator.

werking van de ventilator belemmert, en
verwijder eventueel aangetroffen vreemde
substantie. Als het probleem zich blijft
voordoen na het opnieuw opstarten van de
printer, vraag dan om A/S.

EC322

Er is een probleem met de

Controleer of een vreemde substantie de

Herstart de machine
alsjeblieft.

uitvoerkoelventilator.

werking van de ventilator belemmert, en
verwijder eventueel aangetroffen vreemde
substantie. Als het probleem zich blijft
voordoen na het opnieuw opstarten van de
printer, vraag dan om A/S.

EC 354, 357, 358

Er is een probleem in de

Als het probleem zich blijft voordoen na

stroomvoorziening van de

het opnieuw opstarten van de printer,

bedverwarmer of de CTL-

vraag dan om A/S.

printplaat van de verwarmer.
EC 391, 392, 393, 394

Fouten in de koelventilator

Neem contact met ons op voor A/S als
de fouten zich nog steeds voordoen
nadat de printer opnieuw is opgestart.

EC 407, 408, 409

G-Code Bestand Fout

Als u op [OK] drukt, wordt de
waarschuwingspop-up gesloten.

EC 500, 501, 502, 503

De motor van de X1-, X2-, Y- of Z-

Controleer het bed en het mondstuk op

as heeft een probleem; daarom

vreemde stoffen.

kan hij niet naar de
uitgangspositie gaan.
Kennisgeving 401, 402

Filament wordt niet goed

Volg de aanwijzingen in de

overgebracht.

"3.5 Oplossing voor EC 401".

Kennisgeving 403, 411, 412, Het filament was niet goed
413, 414, 415, 417
geladen.

Verwijder de patroon volgens de
instructies van de UI, en verwijder
vervolgens het filament.

Melding 404, 421, 422,

De gloeidraad was niet goed

Verwijder de patroon volgens de

423, 424

ontladen.

instructies van de UI, en verwijder
vervolgens het filament.

Filament Einde

Bericht verschijnt wanneer er

Volg de instructies op het LCD-scherm,

Niet genoeg

niet genoeg filament in de

reinig eerst eventuele filamentresten en

filament. Melding

cartridge zit.

installeer en laad dan een nieuwe

405, 406
Cartridge is al
geladen.
Kennisgeving 441
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cartridge.
Filament is al geladen en de
laadtoets werd opnieuw ingedrukt.

Automatisch terugkeren naar de normale
toestand.
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Bericht

Beschrijvin
g

Wat te
doen?
Automatisch terugkeren naar de normale
toestand.

De patroon is al

Filament is al uitgeladen en de

uitgeladen.

uitlaadknop werd opnieuw

Kennisgeving 436, 442

ingedrukt.

Kennisgeving 431

De printer herkent de smart chip

Controleer of de cartridge een smart chip

van de cartridge niet.

heeft, en installeer deze opnieuw.

De printer herkent het filament,

Druk op de [OK] knop om het te ontladen,

maar niet de cartridge.

en installeer het dan opnieuw.

Er verschijnt een bericht als er

Cartridge vervangen.

Kennisgeving 432

Kennisgeving 433

5

meer dan 5% verschil is tussen de
cartridgehoeveelheid en de
geregistreerde verbruiksniveaus.
Kennisgeving 434

De gloeidraad is al verbruikt.

Vervang de intelligente chip. (Controleer of
de smart chip is vervangen met de
gloeidraad).

Kennisgeving 438, 439

Cartridge Smartchip Fout

Smartchip

moet

vervangen

worden.

(Controleer of de smartchip is vervangen bij
het vervangen van de gloeidraad).
Kennisgeving 443

Deze fout treedt op als een
cartridge niet is geplaatst

Begin met afdrukken nadat de patroon is
geplaatst.

wanneer het afdrukken wordt
gestart.
Kennisgeving 447

Deze fout treedt op als een nieuw

Plaats hetzelfde type filamentmateriaal als

geladen filamentmateriaal

het eerder gebruikte in de cartridge.

verschilt van het vorige
printfilamentmateriaal.
Kennisgeving 461, 462

De printer herkent de sensor van

Raadpleeg het gedeelte

de extruder of de drukregelaar

"Voorzorgsmaatregelen voor het

niet.

gebruik van het apparaat" om de
toestand van de extruder aan de
achterkant van het apparaat te
controleren.

Kennisgeving 471

Het laden werd niet bevestigd

Als u op [OK] drukt, verschijnt het scherm

na het opstarten.

EXTRUDER. Voer het filament naar het
einde van de Nozzle.

Kennisgeving 481

Het uitladen is niet gelukt.

Druk op de [OK] toets om het ontladen te
hervatten.

Mededeling 437, 472, 476,

Verwijder de resterende

Volg de UI instructies voor het

482, 483, 484, 488

gloeidraad vanwege een

verwijderen van de resterende

probleem tijdens het

gloeidraad. (Raadpleeg P.5-5.)

laden/lossen.
Kennisgeving 487

EC 611

EC 622

Verwijder de resterende

Verwijder eventuele gloeidraden die zich

gloeidraad vanwege een

buiten de patroon bevinden. (Raadpleeg

probleem tijdens het laden.

het etiket op de patroon).

Het filament was niet goed

Verwijder het filament volgens de

geladen.

instructies van de UI.

De gloeidraad was

Verwijder het filament volgens de

niet goed ontladen.

instructies van de UI.
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-

Problemen en oplossingen

•

Als het filament niet uit het mondstuk komt
Volg de instructies op het scherm en start het automatische herstelproces. Volg na het herstelproces de
onderstaande stappen als het probleem zich blijft voordoen.
1 Start ontgrendeling patroon. Verwijder het patroon uit de printer. Gebruik de extruder jog-modus om het
filament te verwijderen. Snijd het verwijderde filament, (Gebruik onderstaande afbeelding als referentie)
installeer de cartridge opnieuw en voer LOAD uit.

Noot

Scherpe filament tip

2.

Knip het filament op de hieronder afgebeelde manier scherp af. Hierdoor loopt het filament gemakkelijker door.

3.

Na het lossen, draai de cartridge tandwielen voor het filament naar buiten te komen, knip de gedeukte

deel (ca. 50 ~ 60 cm) dit maakt het laden gemakkelijker.
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5

Wanneer het filament tussen de extruder en de spuitmond wordt doorgesneden
1 Verwijder de borgring op de fitting in het mondstuk en trek de buis naar buiten.
Gebruik de Extruder mode en beweeg het filament naar het mondstuk om het afgesneden filament eruit te
duwen.
Nadat alle afgesneden stukjes filament zijn verwijderd, plaatst u de buis in het mondstuk en bevestigt u de
borgring.
* Duw de buis naar binnen totdat de buis onder de zwarte indicator niet
meer te zien is. Na het bevestigen van de Snap-Ring, duwt u de buis
voorzichtig naar binnen (ongeveer 1,5 mm)
Gebruik de Extruder mode om het filament naar de nozzle te brengen en controleer of er filament uit
het uiteinde van de nozzle komt om er zeker van te zijn dat het goed werkt.

•

Wanneer het uiteinde van het filament zichtbaar is buiten de cassette na het
uitladen
1 Trek het filament er ongeveer 50~60cm uit, en knip het filament af. (Verwijzing naar P. 5-14 Filament afknippen)
2 Zoals de afbeelding hieronder draai aan de tandwielen en het filament zal terug in de cartridge komen.
Steek in tot het filament onzichtbaar is, plaats de patroon terug in de printer en activeer LOAD.
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Als de bednivellering niet normaal werkt
1 Controleer of het bed niet scheef staat. Stel het bed volgens de installatiemethode (hoofdstuk 4. Afdruk 2
controleren) af op de basis.
2 Controleer de gloeidraadresten of vreemde voorwerpen op het metalen blootgestelde oppervlak van het bed en
verwijder deze.
• Maak het gebied 4 of 5 keer schoon met schuurpapier korrel 800 of zo.
3 Controleer de filamentresten of vreemde voorwerpen op de Nozzle tip en verwijder deze met een
reinigingsgereedschap.
• Nadat u het bed hebt laten zakken, schakelt u de extrudeermodus in en veegt u het af met cotion of een leren
doek.
• Aangezien het uiteinde van het mondstuk zeer heet is, vouwt u het doekje dicht en gebruikt u het om
brandwonden te voorkomen.

-

Oplossing voor kennisgeving 401
De foutcode Melding 401 treedt op als het filament niet correct is getransporteerd.
Er zijn vele mogelijke redenen waarom het filament niet goed werd overgebracht. Om dit probleem op te lossen, volgt
u de onderstaande instructies.
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1 Druk op de [OK]-toets om naar het afdrukscherm te gaan. Druk vervolgens op de [Pauze]-toets gevolgd
door de [Functie]-toets boven aan het scherm.

2 De Melding 401 foutcode selecteert de patroon met het nummer van de gedetecteerde spuitmond en ontlaadt deze.
→ Verwijder de patroon uit de printer. → Open de patroon en controleer of de gloeidraad in de knoop zit.
→ Als het filament in de knoop zit, haalt u het uit de knoop en plaatst u de patroon weer in de houder. Knip het
uiteinde van het filament af.
→ Plaats de patroon terug in de printer. → Laad hem.
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3 Selecteer het menu [Extruder].
→ Wacht tot de temperatuur van de spuitmond de gewenste temperatuur heeft bereikt. → Bedien de extruder om
de filament 50 mm in te brengen. → Controleer of het filament is ingebracht en door de spuitmond is
geïnjecteerd.
(Als het filament niet werd geïnjecteerd, herhaal stap 2 dan twee tot drie keer. Als dit niet werkt, neem dan
contact op met onze hotline voor klantenservice, en leg een video of afbeelding van dit probleem voor aan
een medewerker van de klantenservice).

4 Een aanhoudende foutcode Melding 401 kan worden veroorzaakt door onvoldoende ruimte tussen het mondstuk en
het bed, waardoor het filament niet correct wordt getransporteerd.
Selecteer in dat geval het menu [Bed Height Adjustment] om de hoogte van het bed te wijzigen, en creëer een
ruime ruimte tussen het mondstuk en het bed.
U kunt ook het afdrukken annuleren en "Instelling" - "Bednivellering" opnieuw uitvoeren om de juiste ruimte
tussen het spuitstuk en de bedding in te stellen.
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5 Druk op de [

5

] knop om verder te gaan met afdrukken.
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❖

Bijvullen van verbruiksgoederen

•

Bed vervanging
Flexibel bed
verwijderen
Referentie
- Raadpleeg P. 4-2 "1.1 Gedrukte uitvoer losmaken".

Flexibel bed installeren
Referentie
- Raadpleeg P. 4-2 "1.1 Gedrukte uitvoer losmaken".

Noot
- Kleine krassen op het bed tijdens normaal gebruik hebben geen invloed op de afdrukkwaliteit, maar als
het bed is afgescheurd of vervuild, is het mogelijk dat de afdrukken niet goed op het bed blijven liggen en
moet worden overwogen het bed te vervangen door een nieuw exemplaar.
- Beddengoed is een verbruiksartikel.
- Gelieve het bedlaken te vervangen als de modellen er niet op passen wegens een aanzienlijke kras of
defecte delen van het bed.

•

Vervanging filter
Let op
- Schakel de machine uit voordat u met de vervanging begint.

Noot

❖
❖

Het wordt aanbevolen om filter en sproeier samen te vervangen.
Afhankelijk van de omgeving kan het vervangingsinterval verschillen. Als u een geur uit het

filter ruikt, moet u het filter vervangen.
1 Verwijder de bouten met behulp van de plus schroevendraaier waarmee het extruderdeksel is bevestigd.
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2 Verwijder het deksel door het omhoog te trekken.

3 Verwijder de bouten met behulp van de plus schroevendraaier om het kanaal vast te zetten.

4 Draai en laat het kanaal zakken in de aangegeven richting.
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5 Maak de haak los, en verwijder het kanaal van het toestel.

6 Verwijder het verbruikte filter uit het kanaal.

7 Installeer een nieuw filter op het kanaal zoals aangegeven in de afbeelding.

8 Sluit de haak van het kanaal aan zoals aangegeven in de afbeelding.

5-22

Onderhoud

5

9 Bevestig het kanaal aan het toestel door de bouten aan te draaien met de plus schroevendraaier.

2. Laat het extruderdeksel zakken om het op het apparaat te installeren.

3. Bevestig de extruderkap op het apparaat met de plus schroevendraaier.
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Vervanging patroon
Vervang het patroon wanneer een patroon op is of wanneer een andere kleur/materiaal nodig is.
1 Initieer Cartridge Uitladen.

Referentie
- Raadpleeg P. 2-5 "ONTLADEN" voor meer informatie over het ontladen van patronen.
2 Gelieve eerst de patroon te verwisselen en dan te laden.

Referentie
- Voor details over het laden van patronen, zie P. 2-4 "LADEN".

Noot
- Bij vervanging door een andere kleur, kan de eerder gebruikte kleur zichtbaar zijn in het begin van het
printen. Als de kleur het enige verschil is met het vorige filament, heeft dit geen invloed op de
afdrukkwaliteit.
Verschil in materiaal kan echter van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.
Om het probleem op te lossen, moet u na het vervangen van het patroon de spuitmond reinigen (zie P. 2-19
"REINIGEN VAN DE SPUITKOP") voordat u gaat afdrukken.
-

Vervanging van het
mondstuk Methoden voor
het losmaken van het
mondstuk
Druk in de UI op [Cartridge] → [(Selecteer een cartridge om te ontladen)] → [Cartridge om te ontladen], en
controleer of de spuitmond lager is dan 30°C op het scherm met vloeibare kristallen (LCD).Schakel de stroom uit, en
verwijder het netsnoer uit de behuizing voordat u met het werk begint.

Let op
- Als de temperatuur van het mondstuk hoger is dan 30°C, kan dit tijdens het vervangen brandwonden aan
een lichaamsdeel veroorzaken.
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1 Verwijder de snap ring.
SNAP-RING

2 Druk op de slanghouder en trek aan de slang om deze te verwijderen.

TUBE

BANDHOUDER

3 Duw op de bovenkant van de voorste handgreep en til deze op om het deksel te openen.

HOOK

COVER
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4 Trek aan het mondstukonderdeel om het los te maken.

NOZZLE

Montage van de sproeier
Start het proces ALLEEN nadat de stroom van de machine is uitgeschakeld en nadat alle voedingskabels zijn
losgekoppeld.

Let op
- Wanneer u het PVA mondstuk installeert, installeer het dan in sleuf 2. Als u het in sleuf 1 installeert, kan dat
de afdrukkwaliteit verminderen of een storing in de printer veroorzaken.
1 Bevestig het mondstuk met het deksel omhoog.
De magneet van het mondstuk zit vast aan het oppervlak, maar controleer of hij volledig vastzit door hem te
schudden. Controleer ook de veerpen en kijk of deze goed is aangesloten.

Noot
- Als de veerpen niet goed is aangesloten, kan het mondstuk defect raken.

NOZZLE
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2 Duw het deksel naar beneden en zorg ervoor dat u het klikgeluid hoort.

COVER

Let op
- Let erop dat het harnas niet in de buurt van het linker, rechter en middelste deel van de
afdekking wordt geplaatst. Het harnas kan bij het sluiten tussen de afdekkingen beklemd raken.

Voorzichtig harnas

3 Insert Tube.

Noot
- Duw de buis ongeveer 50 mm naar binnen totdat de buis onder de zwarte indicator niet meer te zien is.
TUBE

5-27

5

Onderhoud
4 Til de buis iets op en breng de Snap-Ring aan.
Steek de Snap-Ring tussen de fitting en de houder.
SNAP-RING

INBRENGE
N VAN
SNAP-RING
PUNT

5 Duw tenslotte de buis helemaal naar binnen.
- Ongeveer 1,5 mm kan extra worden ingebracht.
TUBE

6 Gebruik de opdracht [Cartridge] → [Selecteer een cartridge om te laden] → [Cartridge om te laden] om
het laden van de cartridge te voltooien.
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Aanhangsel
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6

Aanhangsel

1.Typeverbruiksgoederen (materiaal, kleur)
PLA
Kleur: Wit, Zwart, Grijs, Rood, Geel, Groen, Blauw, Roze, Purper
ABS
Kleur: wit, zwart, grijs, rood, geel, groen, blauw
Flexibel
Kleur: wit, rood, groen
PVA, PVA+
Kleur: Doorschijnend Wit
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Bericht aan de gebruikers

Type

Berich
t
Deze apparatuur is een klasse A

Klasse A-apparatuur

EMC (elektromagnetisch

(commerciële

compatibel)

televisie-

apparatuur, en mag niet worden gebruikt in

uitzendapparatuur)

woonhuizen
Deze apparatuur is een klasse B EMC

Klasse

B

(elektromagnetisch compatibel)

apparatuur

apparatuur, voor huishoudelijke doeleinden,

(binnenlandse

beschikbaar voor gebruik op elke locatie.

televisieuitzendapparatuur
)
Dit product is een klasse A apparaat.

