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1. Opis drukarki
1.1.

Wstęp

Dziękujemy za zakup drukarki GRAFTEN One. Przed przystąpieniem do użytkowania
prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji oraz ich
przestrzeganiu podczas eksploatacji drukarki. Pozwoli to uniknąć awarii urządzenia.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów prosimy o kontakt z naszym działem
technicznym pod adresem: serwis@graften.pl

1.2.

Przeznaczenie drukarki

Drukarka GRAFTEN One przeznaczona jest do wykonywania fizycznych modeli z
tworzywa sztucznego i kompozytów. Urządzenie pracuje w technologii FFF (Fused
Filament Fabrication). Technologia ta pozwala na budowanie obiektów trójwymiarowych
z szerokiej gamy materiałów takich jak np.: PLA, ABS, PET. Drukarka GRAFTEN One jest
atrakcyjną propozycją zarówno do zastosowań profesjonalnych jak i amatorskich, może
stać się nieocenioną pomocą podczas prototypowania, biurze, pracowni, zakładzie czy
domu.

1.3.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania drukarki należy zachować podstawowe środki bezpieczeństwa:
-urządzenie zawsze musi być podłączone do sieci elektrycznej wyposażonej w sprawny
styk PE (gniazdo sieciowe z bolcem). Surowo zabrania się użytkowania urządzenia bez
zachowania tego warunku, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
-nie należy dotykać głowicy urządzenia podczas pracy. Kontakt z nagrzaną głowicą może
doprowadzić do poważnych oparzeń.
-nie należy dotykać platformy roboczej podczas pracy urządzenia.
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-podczas ręcznego poruszania głowicą w przestrzeni roboczej należy zachować
szczególną ostrożność, należy uważać, aby głowica nie uderzyła w model znajdujący w
na platformie roboczej.

1.4.

Informacje ogólne

Aby drukarka służyła jak najdłużej i była bezpieczna należy przestrzegać poniższych zasad:
NIE NALEŻY:
- instalować urządzenia na zewnątrz budynku, w miejscach zawilgoconych, w miejscach
łatwo dostępnych dla dzieci, w sąsiedztwie substancji lotnych i łatwopalnych,
-po rozpoczęciu drukowania pod żadnym pozorem dotykać głowicy, platformy oraz
modelu- grozi to poparzeniem,
-wkładać części ciała oraz obcym przedmiotów w obszar roboczy drukarki podczas
drukowania-grozi to uszkodzeniem urządzenia lub ciała użytkownika,
- obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękoma,
-dotykać części będących pod napięciem,
-stawiać na urządzeniu oraz w jego pobliżu pojemników z cieczą.
Wskazane jest:
-używać źródeł energii elektrycznej wyposażonej w uziemienie,
-podczas odłączania wtyczki od źródła zasilania należy trzymać za jej osłonę, nie za
przewód,
-używać urządzenia z dala od dzieci,
-okresowo czyścić dyszę usuwając zewnętrzne zabrudzenia,
-w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć
wtyczkę zasilającą.
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1.5.

Zawartość zestawu

W skład zestawu wchodzą:
-drukarkę Graften One,
-kabel zasilający,
-multimedialny, wysokiej jakości tablet 7",
-uchwyty filamentu.

Miejsce, w którym urządzenie będzie pracować, powinno spełniać następujące
warunki:
-urządzenie powinno pracować w temperaturze pokojowej,
-w pomieszczeniu, w którym znajduje się drukarka, należy zapewnić odpowiednią
wentylację (proporcjonalną do wielkości pomieszczenia),
-miejsce instalacji urządzenia powinno być wyposażone w gniazdo sieciowe 230V/50Hz,
-drukarka nie jest przystosowana do pracy w środowisku o wysokim zapyleniu,
-urządzenie powinno stać z dala od źródeł przeciągów,
-urządzenie należy postawić na twardym i stabilnym podłożu,
-opcjonalnie zaleca się stosowanie zasilaczy awaryjnych UPS, aby w chwili przerwania
dostawy energii elektrycznej drukarka nie przerwała procesu drukowania.

1.6.

Przenoszenie drukarki

Procedura przenoszenia urządzenia w inne miejsce:
-należy upewnić się, czy urządzenie odłączone jest od źródła zasilania,
-należy usunąć materiał (filament) z urządzenia,
-przed przeniesieniem drukarka powinna być wychłodzona,
6

-przenosząc urządzenie należy chwytać tylko i wyłącznie za obudowę drukarki, pod
żadnym pozorem nie wolno chwytać na ruchome części drukarki.

1.7.

Przed uruchomieniem

Przed każdorazowym uruchomieniem urządzenia należy:
-sprawdzić, czy przewody nie posiadają widocznych uszkodzeń (przetarć). W przypadku
zidentyfikowania problemu należy niezwłocznie poinformować serwis Firmy GRAFTEN.
Zabrania się podłączania urządzenia do sieci elektrycznej oraz naprawy na własną rękę,
-sprawdzić, czy materiał (filament) nie jest zabrudzony, pogięty, złamany i splątany na
szpuli,
-sprawdzić, czy w obszarze roboczym drukarki nie znajdują się żadne przedmioty/resztki
wydruków, które mogłyby spowodować uszkodzenie urządzenia,
-sprawdzić czy nic nie blokuje ruchów osi X i osi Y. Należy również dokonać kontroli
naciągnięcia pasków zębatych oraz sprawdzić, czy nie posiadają uszkodzeń.

1.8.

Specyfikacja urządzenia

Technologia druku

FFF (Fused Filament Fabrication)

Obszar roboczy (X/Y/Z)

200 mm x 180 mm x 200 mm (w konfiguracji jednogłowicowej)

Komunikacja

Wi-Fi przez multimedialny, skonfigurowany tablet

Klasa ochrony
przeciwpożarowej

KL. I

Napięcie zasilania

230 VAC (+/- 10%)

Maksymalna pobierana moc

360W

Średnica filamentu

1,75 mm

Materiały do druku

ABS, PLA, PET, PVA, HIPS, FLEX, WOOD, CARBON, BRICK, RUBBER,
PETG, PC, PC-ABS I INNE KOMPOZYTY I POLIMERY

Wymiary zewnętrzne

370 mm x 399 mm x 429 mm

Waga

15 kg

Oprogramowanie sterujące

Dedykowane- Graften software; MatterControl
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Średnica dyszy

standardowo: 0,4 mm

Minimalna wysokość warstwy

0,1 mm (dla dyszy 0,4 mm)

2. Pierwsze uruchomienie
2.1.

Rozpakowanie drukarki

Po rozpakowaniu urządzenia należy:
- umieścić urządzenie na stabilnym podłożu,
- usunąć zabezpieczenia ruchomych podzespołów drukarki,
- przykręcić do tylnej ściany urządzenia uchwyty pod filament,
- poczekać na zaklimatyzowanie się urządzenia w nowym otoczeniu (wyrównanie
temperatury drukarki z otoczeniem).

2.2.

Podłączenie urządzenia do zasilania

Do urządzenia dołączony jest przewód zasilający. W celu podłączenia urządzenia do sieci
elektrycznej należy:
-zlokalizować złącze zasilania, które znajduje się na tylnej części obudowy,
-wyciągnij przewód zasilający z opakowania i jeden koniec podłącz do złącza zasilania.
Drugi koniec podłącz do gniazda sieciowego z bolcem uziemiającym(UWAGA! Zabrania
się podłączania drukarki do gniazda bez sprawnego uziemienia),
-przełącz włącznik zasilania w pozycję załączenia I.

2.3.

Instalacja/aktualizacja oprogramowania

Każda drukarka wyposażony w multimedialny tablet jest fabrycznie skonfigurowana. W
razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z działem technicznym
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: serwis@graften.pl

2.4.

Wydruk modelu testowego

Aby sprawdzić poprawność działania drukarki należy wykonać próbny wydruk modelu
testowego.
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Procedura wydruku modelu testowego:
1) Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania,
2) Upewnij się, czy powierzchnia stołu drukarki jest odpowiednio przygotowania(patrz
rozdział 5.5),
3) Z biblioteki zawartej w pamięcią tabletu wybierz model testowy,
4) Upewnij się, czy drukarka ma założony filament,
5) W górnym lewym rogu programu naciśnij przycisk Drukuj.
6) Po zakończonym wydruku zdejmij obiekt z platformy według zaleceń rozdziału 4.4.

3. Obsługa drukarki przez program Graften One
Drukarka Graften One sterowana jest za pomocą dedykowanego programu. Urządzenia
fabrycznie wyposażone w multimedialny tablet posiadają skonfigurowany software.
Poniżej znajduje się instrukcja użytkowania tabletu:

3.1.

Uruchamianie tabletu

Należy włączyć tablet przytrzymując przycisk znajdujący się na bocznej krawędzi
urządzenia (gdyby tablet nie chciał się uruchomić należy podłączyć do złącza ładowania
znajdującego się w centralnej części drukarki).

3.2.

Uruchamianie oprogramowania

Aby móc sterować drukarką poprzez dedykowany tablet należy:
-podłączyć drukarkę 3D do sieci (patrz rozdział 2.2),
-upewnić się, czy tablet jest włączony,
- przeciągnąć ekran z góry na dół. Z dostępnych ikon aktywuj "Punkty dostępu"
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- przeciągnąć ekran z góry na dół. Widoczny będzie pasek stanu; upewniamy się, że
jesteśmy połączeni z drukarką (jak poniżej). W zaawansowanych ustawieniach możemy
sprawdzić również nr IP naszej drukarki,

- z ekranu głównego tabletu włączyć ikonę Graften One (patrz poniżej),

- rozwijamy opcję „LOGIN” (czekamy chwilę, aż wszystko się załaduje), w której:
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Nazwa użytkownika: Graften;
Hasło: One ,
po czym naciskamy przycisk „Login”:

Po poprawnym zalogowaniu powinien ukazać się zielony dymek z informacją „poprawne
logowanie”
- w kolejnym kroku rozwijamy opcję „POŁĄCZ” i naciskamy klawisz „Połącz”

Po poprawnym połączeniu się z drukarką w dolnym pasku okna powinny ukazać się
temperatury głowic oraz stołu:
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3.3.

Opis oprogramowania

3.3.1. Sterowanie ręczne

3.3.2. Dodawanie plików do wydruku
Dodaj plik STL lub G-CODE z urządzenia (lub wybierz z listy plików) przy pomocy „+”:
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Wybierz lokalizację pliku (naciskając Dokumenty):

Dodany plik powinien ukazać się w zakładce „PLIKI” oraz powinien ukazać się obszar
roboczy drukarki (lub należy przescrollować):
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3.3.3. „Cięcie” plików STL
Aby móc przygotować plik STL do wydruku należy go „pociąć”. W tym celu należy
zaznaczyć lub dodać z listy plików odpowiedni plik STL. W podglądzie obszaru roboczego
powinien załadować się trójwymiarowy model:

Następnie naciśnij „SETUP”:
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Powinno ukazać się okno wyboru: SIMPLE SETUP i ADVANCED SETUP:

Po odpowiedniej konfiguracji ustawień SIMPLE SETUP lub ADVANCED SETUP należy
nacisnąć OK znajdujące się poniżej wyboru (lub przescrollować w dół jak jest
niewidoczne) i nacisnąć przycisk DRUKUJ:
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3.3.4. Wydruk plików G-CODE
Dodaj plik G-CODE z urządzenia (lub wybierz z listy plików) przy pomocy „+”:

Wybierz lokalizację pliku:
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Upewnij się, czy masz zaznaczony odpowiedni plik i naciśnij „DRUKUJ”:

3.4.

Dodatkowe opcje

3.4.1. Zmiana widoku interface

Dedykowane oprogramowanie do drukarki Graften One posiada możliwość zmiany wersji
kolorystycznej programu. Występują dwie wersje:
-ciemna (ustawiona jako domyślna),
-jasna.
Aby zmienić wersję kolorystyczną należy wejść w ustawienia SETUP znajdujące się na ekranie
głównym programu, następnie nacisnąć ADVANCED SETUP i zaznaczyć "Wybierz jasną wersję
kolorystyczną strony".
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3.4.2. Zarządzanie biblioteką plików

W celu odciążenia procesora tabletu domyślnie została ograniczona kolejka plików znajdująca
się w bibliotece.

Aby to zmienić należy wejść w ustawienia SETUP znajdujące się na ekranie
głównym
programu, następnie nacisnąć ADVANCED SETUP i zaznaczyć "Zezwól na ładowanie
więcej
niż 5 plików na listę plików".

3.4.3. Inne

Program posiada możliwość wprowadzania indywidualnych parametrów sterujących
procesem wydruku. Opcje są dostępne w menu SETUP ---> ADVANCED SETUP. Są one
podzielone na dwie kategorie: Basic i Advanced. Użytkownik może wprowadzić dowolne
parametry wedle swojego uznania. Jednak ingerencja w opisywane parametry jest
przeznaczona dla użytkowników posiadających doświadczenie związane z drukiem 3D. W
przeciwnym razie możliwe jest zmodyfikowanie parametrów wydruku tak , że zabieg ten
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spowodowany będzie nieodpowiednią jakością produktu końcowego, a niekiedy może
prowadzić do niedokończenia procesu wydruku.

3.5.

Informacje dodatkowe

Dodatkowym atutem drukarki Graften One jest to, że jest możliwość połączenia się z
innego urządzenia wyposażonego w łączność Wi-Fi. W tym celu należy odpowiednio
skonfigurować smartfon, laptop czy komputer stacjonarny.

4. Program Matter Control
Oprogramowanie jest bezpłatne, posiada polski język interfejsu oraz jest wyposażone w
dużą ilość opcji, dzięki którym nawet najbardziej wymagający użytkownik może
odpowiednio skonfigurować opcje. Warto również wspomnieć, że omawiany program
komputerowy łączy w sobie dwie funkcje: przetwarza obiekt trójwymiarowy na język
komend G-code oraz łączy drukarkę z komputerem. Poniższy rysunek ukazuje wygląd
aplikacji Matter Control.
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Cały program został podzielony na 3 główne zakładki: kontrola, ustawienia slicera oraz
konfiguracja. Zakładka KONTROLA zostaje aktywowana w momencie połączenia
drukarki z komputerem. Za jej pośrednictwem użytkownik może m.in. poruszać osiami,
podgrzewać głowicę drukującą oraz włączyć podgrzewany stół. Powyżej, na rysunku
widoczna jest zakładka KONTROLA (znajduje się po prawej stronie ilustracji).
Zakładka USTAWIENIA SLICERA służy do ustawienia odpowiednich parametrów,
wobec których ma powstać język komend G-code. Zawarta jest tu masa różnych
informacji np. na temat materiału, temperatur, grubości ścianek czy też samych
parametrów drukarki. Na poniższej ilustracji znajduje się wygląd zakładki USTAWIENIA
SLICERA:
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Ostatnią z oferowanych przez oprogramowanie opcji jest zakładka KONFIGURACJA. W
tym miejscu można zmienić wygląd interfejsu programu, zmienić język czy też wybrać
odpowiednią opcję Slice Engine, która jest odpowiedzialna za zakładkę ustawienia slicera.
Poniżej znajduje się podgląd zakładki KONFIGURACJA:

5. Przygotowanie modelu do wydruku
5.1.

Wczytanie pliku STL do programu Matter Control

Format STL to jeden z najpowszechniejszych plików stosowanych w druku 3D.
Praktycznie wszystkie programy służące do modelowania przestrzennego mają
możliwość zapisu w tym formacie.
Aby wczytać plik STL należy nacisnąć przycisk Dodaj znajdujący się w lewym dolnym rogu
programu Matter Control. Wyświetli się okno eksploratora Windows w celu podania
lokalizacji pliku. Po wyborze odpowiedniego pliku model pokaże się okno z wirtualnym
stołem roboczym drukarki. Za pomocą opcji dostępnych po prawej stronie okna można
manipulować obiektem(obracanie, skalowanie, lustrzane odbicie itp.).

21

5.2.

Dobór parametrów wydruku

Doboru parametrów wydruku dokonuje się w programie Matter Control, w zakładce
Ustawienia Slicera. Program posiada już kilka zaprogramowanych (rekomendowanych)
ustawień wydruku. Użytkownik jednak może sam z poziomu aplikacji spersonalizować
ustawienia wedle własnych potrzeb.
Poniżej znajdują się najgłówniejsze ustawienia wraz z opisem:
1) Wysokość warstwy-jest to wysokość pojedynczej warstwy budowanego modelu.
Wpływa on na jakość wydrukowanego obiektu. Zalecany zakres, w jakim można
dokonywać zmian to 0,1-0,3mm. W przypadku, gdy zewnętrzne powierzchnie modelu
nie muszą spełniać wysokich wymagań jakości można wybrać wyższą wartość
wysokości warstwy. Przyspieszy to proces drukowania.
2) Wypełnienie-definiuje stopień i rodzaj wypełnienia modelu. Czym mniejszy stopień
wypełnienia, tym model jest lżejszy. Mniejsze wypełnienie powoduje oszczędzanie
materiału, lecz zmniejsza wytrzymałość modelu. W zależności od wymagań
wytrzymałościowych drukowanego modelu użytkownik ma możliwość zmiany tego
parametru według swoich potrzeb.
3) Obrzeża-to parametr, który definiuje ilość obrzeży modelu. Dzięki tej opcji
użytkownik może ustawić odpowiednią wartość w zależności od swoich oczekiwań.
Zwiększając ilość obrzeży wzmacniamy wytrzymałość drukowanego modelu.
4) Materiał podparcia-to opcja, która jest odpowiedzialna za generowanie obiektów
podporowych. Opcja ta jest potrzebna w przypadku drukowania modelu o geometrii
zawierającej znaczne odchylenie od pionu. Materiał podporowy będzie podpierał
elementy nawisowe drukowanego obiektu. Po zakończeniu procesu drukowania
należy usunąć materiał podporowy. W niektórych przypadkach wydrukowany model
wymaga dodatkowej obróbki podpartych powierzchni.

5.3.

Wydruk modelu 3D

Po wygenerowaniu odpowiedniego pliku GCODE i sprawdzeniu jego poprawności należy:
-sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej i jest uruchomione.
Sprawdzić również trzeba, czy tablet jest poprawnie połączony z drukarką,
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-upewnij się, czy powierzchnia stołu roboczego jest odpowiednio przygotowana do druku.
Przygotowanie powierzchni platformy opisano w rozdziale 5.5 Czyszczenie platformy
roboczej,
-z głównego okna tabletu należy wybrać opcję Drukuj, znajdującą się w górnym, lewym
rogu ekranu.

5.4.

Zdjęcie modelu z platformy roboczej

Procedura zdejmowania wydruku ze stołu roboczego:
1) Po zakończeniu drukowania poczekaj aż platforma ostygnie,
2) Przygotuj płaską szpachelkę lub nóż,
3) Za pomocą w.w. narzędzi podważaj wydrukowany obiekt przy krawędziach podstawy.

5.5.

Obróbka wykończeniowa

Ogólnie modele nie wymagają dodatkowej obróbki. Wyjątkiem są model, które posiadają
materiał podporowy. Aby go usunąć należy wyłamać podpory, uważając aby nie
uszkodzić wydrukowanego obiektu. Miejsca podparcia mogą wymagać dodatkowej
obróbki w celu usunięcia wszystkich pozostałości materiału podporowego. Aby pozbyć
się dodatkowej pracy związanej z usuwaniem materiału podporowego zalecamy z
korzystania materiału wymywanego w wodzie, jako materiału służącego do budowy
podpór.

6. Czynności eksploatacyjne
6.1.

Konserwacja prowadnic

Raz na dwa miesiące zaleca się smarowanie prowadnic za pomocą środków smarnych
(smarów lub olejów). W przypadku smarowania smarem zaleca się smary według normy
DIN 51825 klasy K2K (np. BEACON EP1, Fa. ESSO, MicrolubeG80, Optimol Longtime PD0,
PD1 lub PD2, Paragon EP1).
UWAGA! Nie należy stosować suchych smarów, jak i smarów na bazie teflonu oraz
grafitu.
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6.2.

Konserwacja pasków zębatych

Raz na miesiąc zaleca się przegląd stanu technicznego pasków zębatych, polegającego na
ocenie wizualnej stopnia zużycia pasów oraz kontroli ich naprężenia. Pasek zębaty
powinien być zawsze odpowiednio naprężony. Test naprężenia to próba przekręcenia
paska o 90 stopni- w tej pozycji powinien stawiać wyczuwalny opór. Gdy pasek będzie za
luźny możliwe będzie jego przekręcenie o 180 stopni bez najmniejszego oporu.
Nieprawidłowości i ich przyczyny:
-ścieranie boku zęba, pęknięcia stopy zęba i ścinanie zębów: powodem jest zbyt
duże/małe naprężenie lub działanie ciał obcych,
-ścieranie krawędzi pasa: przyczyną najczęściej są nierównolegle ustawione osie,
-uszkodzenia pasa po stronie zębów: spowodować je może obce ciało na drodze pasa lub
uszkodzenie uzębienia koła zębatego,
-rysy/pęknięcia na grzbiecie pasa (najczęstszą przyczyną są zbyt wysoka/niska
temperatura otoczenia, działanie obcych płynów, starzenie się/zużycie),
-ścieranie się tkaniny pomiędzy zębami (najczęściej jest to spowodowane zbyt dużym
naprężeniem paska),

6.3.

Czyszczenie drukarki

W komorze roboczej drukarki należy utrzymywać czystość. Komorę urządzenia najlepiej
czyścić odkurzaczem z rurą zakończoną miękką szczotką. Nie należy czyścić komory
środkami czystości lub przy użyciu wody.
Obudowę drukarki należy czyścić miękką wilgotną szmatką. Zabrania się użycia
rozpuszczalników, a w szczególności acetonu, które mogą uszkodzić powierzchnię lakieru
i tworzywa sztuczne wewnątrz obudowy.

6.4.

Czyszczenie głowicy drukującej

Po zakończeniu każdego wydruku zaleca się wyczyszczenie głowicy z resztek materiału
znajdującego się na zewnętrznej części dyszy.
Procedura czyszczenia głowicy drukującej:
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-należy założyć rękawice ochronne,
-z poziomu menu programu należy rozgrzać głowicę do odpowiedniej temperatury(w
zależności od zastosowanego materiału),
-zjechać platformą roboczą drukarki poniżej połowy zakresu wysokości komory roboczej
tak, aby ułatwić dostęp do głowicy drukującej,
-przy użyciu metalowej szpatułki lub materiału czyszczącego (niepalnego),
-po oczyszczeniu wyłączyć grzanie głowicy.

6.5.

Czyszczenie platformy roboczej

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego wydruku zaleca się oczyszczenie i
odtłuszczenie platformy roboczej drukarki. W tym celu można użyć acetonu, benzyny
ekstrakcyjnej lub rozpuszczalnika Nitro.
UWAGA! Przed użyciem w.w. środków należy zapoznać się z instrukcją użycia oraz
instrukcja BHP tych środków.
Procedura czyszczenia stołu roboczego:
-należy wyłączyć wszystkie elementy grzewcze drukarki i odczekać aż urządzenie
całkowicie ostygnie,
-odłączyć drukarkę od źródła zasilania,
-założyć rękawice ochronne,
-oczyścić stół zgrubnie za pomocą szpachelki z resztek tworzywa sztucznego, następnie
odtłuścić stół szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem(przestrzegać zasad bezpieczeństwa
dołączonych do rozpuszczalnika),
-podczas odtłuszczania należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie narazić elementów z
tworzywa sztucznego oraz lakieru na kontakt z rozpuszczalnikiem. Może to doprowadzić
do ich uszkodzenia,
-odczekać, aż rozpuszczalnik odparuje,

6.6.

Wymiana materiału drukującego

Wymieniając materiał przeznaczony do drukowania zawsze postępuj tak samo, jak jest to
opisane poniżej. Zawsze nagrzewać głowicę do temperatury pracy materiału o najwyższej
temperaturze.
25

Procedura wymiany filamentu:
1) Podłącz urządzenie do źródła zasilania, połącz się z drukarką i z menu programu
podgrzej głowicę do odpowiedniej temperatury,
2) Poczekaj, aż głowica osiągnie wymagana temperaturę,
3) Upewnij się, czy stół roboczy drukarki znajduje się przynajmniej 2cm od głowicy.
Umożliwi to swobodne wytłaczanie filamentu,
4) Usuń filament z wytłaczarki. Naciśnij dźwignię dociskającą radełko, aby zwolnić nacisk
na filament. Drugą ręką zdecydowanym i szybkim ruchem chwyć filament i wyciągnij
go z wytłaczarki,
5) Zdejmij szpulę filamentu z uchwytu znajdującego się z tyłu drukarki, po czym załóż i
zamontuj nową rolkę,
6) Wyprostuj koniec filamentu na dystansie około 5cm i obetnij końcówkę pod kątem
ostrym. Umożliwi to prostsze załadowanie filamentu do wytłaczarki,
7) Naciśnij dźwignię dociskającą filament, i włóż załaduj filament do głowicy do
momentu, kiedy zacznie wypływać z dyszy,
8) Następnie z poziomu programu wytłaczaj filament do momentu, gdy pojawi się
równomierny kolor nowego filamentu. W kolejnym korku ustaw odpowiednią
temperaturę głowicy dla nowego materiału.

7. Rozwiązywanie problemów
7.1.

Brak połączenia z drukarką

Jeżeli po uruchomieniu programu sterującego drukarką nie ma połączenia z drukarką
należy upewnić się:
-czy drukarka jest podłączona do prądu i jest uruchomiona,
-czy łączność WiFi jest włączona,
Jeżeli wciąż nie można nawiązać połączenia z drukarką, należy wyłączyć tablet, odłączyć
drukarkę od zasilania, ponownie uruchomić tablet i podłączyć urządzenie do sieci
elektrycznej (w przypadku wersji z połączeniem USB).
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7.2.

Zablokowanie filamentu w wytłaczarce

Jeżeli podczas drukowania modelu lub ręcznego wytłaczania materiału zauważysz brak
wypływy materiału z głowicy drukującej należy:
-sprawdzić, czy silnik wytłaczarki działa (czy obraca się wał silnika),
-sprawdzić, czy radełko wytłaczarki nie ślizga się po filamencie. Objawem jest brak ruchu
filamentu w kierunku dyszy oraz zbieranie materiału przez zęby radełka.
Poniżej znajduje się proces postępowania w przypadku zablokowania filamentu w
wytłaczarce:
1) Anuluj aktualny wydruk lub ręczne wytłaczanie filamentu,
2) Usuń filament z wytłaczarki. W tym celu należy nacisnąć dźwignię dociskającą
filament, tak aby zwolnić docisk filamentu do radełka. Następnie należy chwycić za
filament i zdecydowanym, szybkim ruchem wyciągnąć go w wytłaczarki.
Uwaga! Głowica drukarki powinna mieć temperaturę odpowiednią dla przetopu
odpowiedniego filamentu.
3) Następnie należy oczyścić radełko z zebranego materiału. Usuwaj materiał z
pomiędzy zębów, aż do całkowitego oczyszczenia.
4) Odetnij około 5cm filamentu, który został wyciągnięty z wytłaczarki.
5) Jeżeli w ciągu wytłaczania kilku/kilkunastu cm filamentu ponownie nastąpiło
zablokowanie materiału, najprawdopodobniej dysza głowicy została zatkana
(dostanie się zanieczyszczenia z zewnątrz do środka dyszy). W razie wystąpienia tego
typu awarii należy skontaktować się z serwisem.

7.3.

Inne problemy

Poniżej znajdują się najczęstsze problemy/porady dla początkujących użytkowników:
-wydruk nie klei się do stołu:
-źle została dobrana temperatura platformy roboczej: dla PLA powinno być 55-65C, dla
ABS 90-110C,
-używany filament jest niskiej jakości,
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-używany filament jest wilgotny (należy go wysuszyć). Sposoby suszenia: w cieplarce, w
piekarniku do temp. max 55C przez około godzinę lub na stole drukarki podgrzanym do
temp. 55C w czasie 2-3 godzin, Uwaga: nie suszyć filamentu na źródłach ciepła np.
grzejnikach!
-źle dobrana wysokość dyszy od stołu drukarki,
-w celu polepszenia przyczepności drukowanych obiektów do platformy roboczej można
zastosować dodatkowe powłoki na stole roboczym tj. : niebieska taśma malarska, taśma
kaptonowa, podkładki winylowe, żel w sprayu Hegron, spray Dimafix. Przed użyciem
zalecamy skontaktować się z działem technicznym,
-przy drukowaniu modeli, które są małe i/lub posiadają dużą ilość szczegółów zaleca się
drukowanie na niższej prędkości,
-drukowanie zbyt niską temperaturą głowicy może powodować brak przyklejania się
warstw modelu do siebie, mogą powstawać luki w budowanym modelu,
-drukowanie zbyt wysoką temperaturą głowicy może spowodować odkształcenia
termiczne drukowanego obiektu.

8. Warunki gwarancji
8.1.

Ogólne warunki gwarancji

1. GRAFTEN 3D z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Oczapowskiego 9, zwany dalej
“Gwarantem”, udziela gwarancji na produkt typu, modelu i o numerze seryjnym
wskazanym na pierwszej stronie Karty Gwarancyjnej zwany dalej „Produktem”, że
Produkt wolny jest od wad materiału i wykonania.
2. Gwarancja obowiązuje 24 miesiące od daty zakupu Produktu.
3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Uprawnionym z gwarancji jest posiadacz oryginalnej poprawnie wypełnionej Karty
Gwarancyjnej.

28

5. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie
gwarancyjnym wad Produktu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej poprzez naprawę lub wymianę urządzenia (ten sam model lub nowszy).
6. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Gwarant zastrzega sobie prawo do
oferowania opcji dokonania samodzielnej naprawy (CSR - CustomerSelfRepair) przez
uprawnionego z gwarancji przy użyciu części dostarczonych przez Gwaranta.
7. Niniejsza gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.
8. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą
jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.
9. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie urządzenia
wraz z kopią dowodu zakupu i oryginalną, poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną
(tzn. zawierającą pieczęć firmową sprzedawcy, numer dowodu zakupu, datę
sprzedaży, nazwę urządzenia, numer seryjny, model / kod produktu, czytelny podpis
osoby wystawiającej kartę oraz podpis kupującego). Do każdego urządzenia wystawia
się tylko jeden dokument Karty Gwarancyjnej w chwili sprzedaży nowego urządzenia
w celu eksploatacji. Termin gwarancji biegnie od dnia tej sprzedaży.
10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do
domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. Gwarant
nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy produkt.
11. Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy
regulacji, tak aby Produkt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania,
radiowemu

lub

telewizyjnemu

systemowi

transmisyjnemu

lub

wymogom

elektrycznym kraju lub regionu poza oficjalną siecią dystrybucji Produktu, w którym
Produkt ma być używany. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z lokalnymi warunkami
technicznymi i wymogami bezpieczeństwa zanim zakupi Produkt, który ma być
użytkowany w innym kraju. GRAFTEN 3D zastrzega sobie możliwość zmiany
warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz do produktów
wcześniej zakupiony.
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8.2.

Wyłączenia gwarancji

1. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (filamentów do druku 3D,
pokrycia stołu roboczego itp.). Warunki gwarancji na te materiały są określone na
ulotce informacyjnej dostarczanej razem z produktem.
2. Gwarancja

nie

obejmuje

oprogramowania

innych

producentów,

w

tym

oprogramowania dostępnego ze źródeł Open Source, zainstalowanego w zakupionym
urządzeniu lub dostarczonego wraz z nim. Warunki licencyjne na oprogramowanie
innych producentów zostały określone przez tych producentów (patrz instrukcja
obsługi urządzenia lub instrukcja obsługi dołączonego oprogramowania).
3. Gwarancja nie obejmuje:
-uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i wywołanych nimi wad,
-uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, zalanie, uszkodzenie elektryczne
itp.),
-uszkodzeń powstałych w winy lub niewiedzy użytkownika,
-uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób
niezgodny ze specyfikacją producenta,
-czynności opisanych w instrukcji obsługi, których użytkownik zobowiązany jest
wykonać we własnym zakresie i na własny koszt,
-uszkodzeń powstałych w wyniku transportu urządzenia do serwisu GRAFTEN,
-uszkodzeń wynikających ze stosowania materiałów eksploatacyjnych niezalecanych
przez producenta (np. zanieczyszczony filament),
-uszkodzeń i niesprawności spowodowanych naprawą, dostrajaniem, zmianom
konstrukcyjnym bez zgody pisemnej producenta lub poza autoryzowanym
serwisem,
-nieprawidłowego działania urządzenia wywołanego wpływem wirusów
komputerowych lub niezgodnością wywołaną pomiędzy zainstalowanymi
aplikacjami.

8.3.

Realizacja gwarancji

1. Przed dostarczeniem Produktu do Serwisu Gwaranta uprawniony z gwarancji
zobowiązany jest do skontaktowania się z Centrum Obsługi Klienta GRAFTEN 3D, w
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celu weryfikacji przez konsultantów technicznych faktycznego sprzętowego
uszkodzenia urządzenia. Zgłoszenie serwisowe może być zrealizowane za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Aktualne dane kontaktowe
oraz godziny pracy znajdują się na stronie internetowej Gwaranta: www.graften.com
2. Konsultanci pomogą rozwiązać problem lub potwierdzą konieczność przekazania
urządzenia do Serwisu Gwaranta wskazując najbliższy punkt serwisowy, do którego
powinien być dostarczony reklamowany Produkt.
3. Klient zobowiązany jest do współpracy z konsultantami technicznymi polegającej
m.in. na instalacji oprogramowania, zastosowaniu procedur tymczasowych,
korzystaniu ze zdalnego wsparcia technicznego i wykonywaniu innych zalecanych
procedur diagnostycznych identyfikujących uszkodzenie urządzenia. Powyższe
obowiązki nie dotyczą obrotu konsumenckiego.
4. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do wykonania kopii danych znajdujących
się w pamięci stałej Produktu. Gwarant w żadnym przypadku nie odpowiada za utratę
żadnych danych klienta w trakcie realizowania procedur serwisowych.
5. Przy zgłaszaniu wadliwego urządzenia uprawniony z gwarancji powinien załączyć
sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania
urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają.
6. W przypadku świadczenia usług gwarancyjnych w punkcie serwisowym uprawniony z
gwarancji może dostarczyć urządzenie do wskazanego Serwisu Gwaranta za
pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Gwaranta. Gwarant nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu do
Serwisu Gwaranta. Produkt powinien być zabezpieczony opakowaniem fabrycznym
wraz z wkładkami transportowymi.
7. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie
do 14 dni od momentu otrzymania wadliwego urządzenia przez Serwis Gwaranta. W
uzasadnionych przypadkach, np. brak części zamiennych lub brak dostępności
Produktu na wymianę w magazynie Gwaranta, termin ten może ulec przedłużeniu,
jednak nie dłużej niż do 1 miesiąca. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji biegnie
dalej przedłużony o czas naprawy. Okres gwarancyjny wymienianych elementów trwa
do końca okresu gwarancyjnego dla całego Produktu, lecz nie krócej niż 90 dni.
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8. Po dokonaniu naprawy Produkt będzie dostępny do odbioru w punkcie Serwisowym
Gwaranta, do którego został bezpośrednio dostarczony przez uprawnionego z
gwarancji lub zostanie odesłany kurierem na adres wskazany przez użytkownika w
pozostałych przypadkach.
9. W przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją lub urządzenie okazało się
sprawne Gwarant jest zobowiązany do poinformowania uprawnionego z gwarancji o
płatnej usłudze i o jej kosztach oraz o konieczności akceptacji przez niego tych
kosztów. W takim przypadku uprawniony z gwarancji będzie zobowiązany również do
pokrycia kosztów transportu reklamowanego Produktu do i z Serwisu Gwaranta.
10. Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia
naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w
jego skład, niekompletności urządzenia, dokonywania nieautoryzowanych napraw,
zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem
oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez
Gwaranta osoby.
11. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę i odtwarzanie oprogramowania lub
danych. Uprawnionemu z gwarancji zaleca się regularne wykonywanie kopii
bezpieczeństwa oprogramowania i danych w celu zabezpieczenia ich przed utratą w
wyniku uszkodzenia urządzenia lub jego komponentów.
12. Wymienione przez Gwaranta części oraz urządzenia stają się jego własnością.
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