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A.1. BAŞLARKEN 

Bu kılavuz  yazıcınızı doğru şekilde sorunsuzca uzun yıllar kullanmanızı sağlaya-
cak bilgiler içerir.  baskı koşullarına çok duyarlı olan gündelik hayattaki ürünlerde 
yaygın olarak kullanılan PLA ve ABS plastiği için optimize edilmiştir. Başarılı baskılar almak 
için çeşitli baskı parametrelerini kontrol etmeniz ve diğer ayarları denetlemeniz gerekir. 
Bu nedenle öncelikle zaman ayırıp yazıcınızı kullanmayı öğrenmeniz çok önemlidir.

Bu kılavuz da  yazıcınızı nasıl kurup, baskıya hazırlayacağınız, nasıl kullanacağınız 
ve nasıl bakım yapacağınız hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Kılavuzu okuduğunuzda 

 yazıcınızı kurmak kullanmak ve bakımlarını yapmak için gereken tüm bilgiye 
sahip olacaksınız. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okumanız 
herhangi bir sorun yaşamamanız için önem arz etmektedir.

 yazıcının eğlenceli dünyasına hoş geldiniz.

A.2. NASIL ÇALIŞIR?
A.2. NASIL ÇALIŞIR? 

 üç boyutlu yazıcı termoplastik filamentleri eriterek katı üç boyutlu nesneler 
üretir. Üç boyutlu tasarım dosyaları bilgisayarda   için uygun komutlara çevril-
dikten sonra cihaza SD kart ya da USB bağlantısı aracılığıyla yazıcıya aktarılır.  
kendisine ulaşan komutlar doğrultusunda termoplastik filementi ısıtarak ince bir delikten 
(Nozzle) baskı platformuna akıtarak katman katman katı nesneyi oluşturur. Bu yönteme, 
eritilmiş filamentle üretim (FDM) denir.

A.3. GÜVENLİK
A.3. GÜVENLİK

 Bu dökümanda güvenlik açısından tehlike arz eden konular ünlem işareti ve kırmızı 
yazı ile belirtilmiştir.

 DİKKAT:  yaralanmalara neden olabilecek, hareket eden, yüksek sıcaklıkta 
olan parçalara sahiptir. Herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için baskı esnasında ve 
sonrasında cihaz soğuyana kadar cihazın içine müdahale etmeyiniz.

 UYARI: Cihazınıza bakım yapmadan önce cıhazınızı kapalı konumda ve fişinin prizden 
çıkarılmış olduğuna emin olun. Cihaz kapalı, fişi çekilmiş olsa bile kesinlikle cihazın güç 
kaynağına müdahale etmeyiniz. Bu ihtiyaç halinde servisimizden yardım isteyin.
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A.2. NASIL ÇALIŞIR? 
Baskı teknolojisi FDM
Baskı Kalınlığı (micron) 50 micron
Baskı Tablası 4 mm Cam
Yazıcı Boyutları 415x350x390 mm
Bağlantı USB  ve SD 
Baskı Hacmi 235x200x200 mm
Kontrol sistemi Atmel ATMEGA 2560
Katman Aralığı 0.05 - 0.3 mm
Yazılım Açık - Kaynak 
Filament Çapı 1.75 mm
Dosya Uzantısı STL
Nozzle Çapı 0.4 mm
Sarf Malzemesi PLA, PVA, (ABS Opsiyonel)
Özgün Tasarımlı Parçalar VAR
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B.1. KUTU İÇERİĞİ

20 cmx20 cm Cam Tabla

USB Kablo

Alyen Anahtar

SD Kart

Filament Tutucu
(4GenPro 2R’de
ikili Filament tutucu)

Güç Kablosu

Kalibrasyon Kağıdı

Maskeleme Bandı

Spatula

X Filament

Pamuk Aseton & Alkol



 1
0

B.2. KURULUM

1. ’nin kutusunu düz ve geniş bir zemine koyunuz. Üst kapağı köşelerden 
bir maket bıçağı yardımıyla keserek üst kapağı açınız. Kutunun içinde yer alan 
üst koruma kapağını da çıkartarak alınız ve hayallerinizi gerçeklerştirmek için yol 
arkadaşınız olacak 3D4E yazıcınızı kutudan dikkatlice çıkartınız.

2. Cihazın içinde yer alan kutuyu açarak içine yerleştirilmiş olan başlangıç için ge-
rekli aksesuarları ve şeffaf baskı platformunu dışarı çıkarınız.

3. Yazıcıyı sarsıntı yapmayan sağlam bir düzleme yerleştiriniz. Yerleştirdiğiniz yer 
düzgün ve yazıcınız çalışırken titremeyecek, oynamayacak bir yüzeye sahip ol-
malıdır.

4. Cihazı yere paralel duracak ve sallanmayacak şekilde ayaklarının üzerine koyu-
nuz.

5. Baskı platformunu alüminyum plakanın üzerine yerleştirip metal klipslerle yandan 
sabitleyiniz.

6. Cihazın içinden çıkan güç kablosunu cihazın arkasındaki sokete takınız.
7. Güç kablosunun fişini 220 volt topraklı bir prize takarak cihaza elektrik veriniz.

Tebrikler…
Büyülü dünyaya ilk adımı attınız..
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SD KART YUVASI

BİLGİ EKRANI
KONTROL DÜĞMESİ

ACİL DURUM DÜĞMESİ

ISITMALI BASKI TABLASI

FİLAMENT TUTUCU

FİLAMENT MANDALI

GÜÇ KABLOSU ÇIKIŞI ve 
AÇMA KAPAMA DÜĞMESİ

B.3. İLK BAKIŞTA
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İLK BASKI
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C.1. FİLAMENT YÜKLEME
CİHAZA TAKILI FİLAMENTİ ÇIKARMAK İÇİN;

CİHAZA TAKILI FİLAMENTİ ÇIKARMAK İÇİN;

- Ekstruder 235 derceye kadar ısıtın (ANA EKRAN -> KONTROL -> SICAKLIK 
-> NOZZLE -> 235).
- Filament itme motorunun mandalına basıp filamenti biraz itip sonra 
hızla çekin. 
- Filamentin ucu ekstruderdan çıktıktan sonra yeni filamenti takabilir-
siniz.

CİHAZA FİLAMENT YÜKLEME

CİHAZA FİLAMENT YÜKLEME
- Yeni filamentin ucunu düz olacak şekilde düzeltin ve ucu oval olacak 
şekilde elinizle sağa sola kıvırarak kesin.

- (Nozzle 235 derecedeyken) filament itme motorunun mandalına basıp 
yeni filamenti ekstrudere itin.
- Yeni taktığınız filament nozzledan çıkana kadar filamenti elinizle itme-
ye devam edin.
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C.2. BASKI PLATFORMUNUN HAZIRLANMASI

İLK KALİBRASYONİLK KALİBRASYON

- Tablanın köşelerinin altında bulunan 4 yaylı vidayı sonuna ka-
dar sıkın. 

- Tablanın kenarında ortada bulunan home switch vidasını tabla 
ve nozzle arasında minimum mesafe kalacak şekilde ayarlayın.

- Nozzle’ı tablanın üstüne gezdirerek kutudan çıkan kalibras-
yon kağıdının nozzle ve tabla arasında kaydırarak ölçüm yapın. 
Nozzle ve tabla arasındaki mesafe minimum olana kadar vida-
lar gevşetilir.

İlgili videoları www.3d4E.com.tr adresimizdeki “destek” başlığı altında bulabilirsiniz.

DİKKAT: Yazıcı beraberinde gelen cam baskı platformu kenarları taşlanmış, yüksek 
sıcaklıklara ve darbelere dayanıklı bir camdır. Herhangi bir yaralanmaya mahal vermemek 
için yazıcının kendi cam platformu dışında herhangi bir cam levhayı baskı platformu olarak 
kullanmayınız.
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C.2. ÖRNEK BASKININ ALINMASI

Yazıcı beraberinde gelen SD kart örnek baskılar için komut dosyaları içerir. Bu örnek nes-
nelerden birini ABS filamentle basmak için:

1. Baskı almaya başlamadan önce filamentin baskı kafasına takılı ve baskı platformu 
hazırlığının yapılmış olması gerekmektedir. 

2. SD kartı yazıcının sol tarafındaki SD yuvasına SD kart eklenti yüzü yazıcının arka 
tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz. SD kart takılınca kontrol panelinde “SD ta-
kıldı” (Card inserted) yazısı belirir.

3. Kontrol panelinde SD’den Baskı Al (SD den YAZ-><DOSYA ADI>) işlemi seçilip çıkan 
listeden istediğiniz bir dosyayı seçerek baskı işlemini başlatabilirsiniz.

4. İşlemi seçtiğinizde yazıcı ilk olarak baskı platformunu ısıtmaya başlar. Isınma esna-
sında tablanın altında kırmızı led yanar. Bu işlem ABS4E ve ABS4EPLUS için 15-20 dakika 
PLA4E için 3-5 dakika sürecektir. Bu nedenle ilk anda yazıcıda hareket olmaması 
normaldir. Isınma durumunu kontrol panelinde bilgi ekranından izleyebilirsiniz. 
Isınma tamamlandıktan sonra yazıcı otomatik olarak baskıya başlar.

5. ABS4E’le baskı alırken; baskı tamamlandıktan sonra yazıcı kafasının ve baskı plat-
formunun sıcaklığı 40 °C nin altına düşene dek bekleyiniz. (Sıcaklığı kontrol paneli 
bilgi ekranından takip edebilirsiniz).

6. Sıcaklık düştükten sonra metal klipsleri çıkartıp baskı platformunu yerinden alınız.
7. Platform sıcakken bastığınız nesne platforma sıkıca yapışıktır ve platformdan ay-

rılmaz. Platform sıcakken nesneyi platformdan ayırmaya zorlamanız durumunda 
nesne zarar görebilir.

8. Önce platformu çıkartıp üstünde nesneyle birlikte soğumaya bırakın. Platform ye-
terince soğuduktan sonra bastığınız nesneyi sıkıca tutup sağa sola oynatarak baskı 
platformundan ayırabilirsiniz.

Tebrikler ilk 3D baskınızı aldınız!

 DİKKAT:  yaralanmalara neden olabilecek hareket eden yüksek sıcaklıkta 
olan parçalara sahiptir. Herhangi bir yaralanmaya meydan vermemek için baskı esnasında 
ve sonrasında cihaz soğuyana dek cihazın içine müdahale etmeyiniz.

 DİKKAT: Yazıcı beraberinde gelen cam baskı platformu kenarları taşlanmış, yüksek 
sıcaklıklara ve darbelere dayanıklı bir camdır. Herhangi bir yaralanmaya mahal vermemek 
için yazıcının kendi cam platformu dışında herhangi bir cam levhayı baskı platformu olarak 
kullanmayınız.
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D.1. ÖRNEK BASKININ ALINMASI

 açık kaynak kodlu yazıcı yazılımı ile birçok yönetim yazılımı tarafından 
desteklenmekle birlikte 3 boyutlu modellerin dilimlenmesinde kullanımı kolay CURA 
yazılımının kullanılmasını öneriyoruz.
CURA yazılımının iki işlevi vardır.
1. 3D tasarım dosyalarından 3D yazıcınızın anlayabileceği gcode komut dosyaları 

oluşturulması.
2. Hazırladığı gcode komut dosyalarını doğrudan baskı alınması için 3D yazıcınıza 

USB bağlantısı ile gönderilmesi yada SD karta kaydedilmesi.
CURA kurulum dosyası yazıcı beraberinde gönderilen SD kart CURA klasörü içinde mevcut-
tur. CURA kurulum dosyasını incelebileceğiniz sayfanın bağlantısı (http://www.3d4e.com.
tr/download/) linkinden bulabilirisiniz.

D.1.1. ÖRNEK BASKININ ALINMASI
Adım 1
CURA kurulumunu bilgisayarınızda çalıştırınız. Kurulum klasörünü onaylayıp “Next” e tık-
layınız.
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Adım 2
Tüm seçenekleri seçip “Next” e tıklayınız.
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Adım 3
Resimde göründüğü şekilde kurulum başlar.
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Adım 4
Kurulum dosyaları kopyalandıktan sonra Arduino sürücülerinin yüklenmesi başlar. “Next” e 
tıklayıp işlemi devam ettirin.
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Adım 5
Arduino sürücülerinin kurulumu tamamlandığında “Finish” e tıklayarak devam ediniz.
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Adım 6
Kurulumun bittiğini bildiren ekranda “Next” e tıklayıp devam ediniz.
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Adım 7
“Finish” e tıklayıp kurulumu bitiriniz.
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Adım 8
CURA’yı ilk çalıştırdığınızda ilk kurulum sihirbazı çalışır. Sihirbaz başlamaz ise “Expert” 
menüsü altında “Run firstrunwizard…” komutu çalıştırarak sihirbaz başlatılabilir.
Dil olarak English seçip “Next” e tıklayıp sonraki ekrana geçiniz.
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Adım 9
“Next” ile sonraki ekrana geçiniz.
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Adım 10
Makine tipi olarak “Other” ı seçip “Next” ile sonraki ekrana geçiniz.
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Adım 11
Yazıcı listesinden “Custom…” ı seçip “Next” ile sonraki ekrana geçiniz.
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Adım 12
Sihirbaz tamamlandı. “Finish” ile sihirbazı tamamlayınız.
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D.1.2. CURA ANA EKRANI

CURA ana ekran yüklediğiniz modelin ön izlemesini gösterir. Modelin üzerine tıkladıktan 
sonra sol alt köşedeki 3 ikonla modeli döndürebilir, ölçeklendirebilir ve simetrik kopyasını 
oluşturabilirsiniz.
Aynı anda birden fazla nesnenin çıktısını almak için birden fazla model dosyası açabilirsi-
niz.
Sol üstteki butonlar model dosyası açılması, modelin basılması için gereken gcode dosya-
larının kaydedilmesi yada gcode dosyasını direkt olarak USB bağlantısı üzerinden baskı için 
yazıcıya gönderilmesi işlemlerini gerçekleştirir.

Nesneleri seçer. Nesne üzerinde basılı tutulup fare hareket ettirildiğinde nesne-
leri taşır. (Select & Move)  

Basılı tutulup fare hareket ettirildiğinde bakış açısını  değiştirir. (Viewpoint)

Basılı tutulup fare hareket ettirildiğinde yakınlaşma/uzaklaşma işlemini yapar. 
(Zoom)

Fare tekerleğiyakınlaşma/uzaklaşma işlemini yapar. (Zoom)

Basılı tutulup fare hareket ettirildiğinde bakış konumu değiştirilir. (Pan)
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D.1.3. CURA BASKI AYARLARI

D.1.3.1. BASIC

QUALITY-LAYER HEIGHT (mm)

Katman kalınlığını belirler.  yazıcınız 0.05 mm ile 0.3 mm (50 mikron-300 mik-
ron) arasındaki katman kalınlıklarını destekler. Katman kalınlığı arttıkça dikeydeki katman 
çizgileri kalınlaşarak belirginleşir.
Daha ince katmanlar baskının görsel kalitesini arttırmakla birlikte yazıcının daha fazla 
katman basmasına neden olarak baskı süresini uzatır. 0.05 mm katman kalınlığındaki baskı 
0.3 mm katman kalınlığındaki baskıdan 6 kat fazla süre alır.
Ek Bilgi: Katman kalınlığını düşürmek dikey çözünürlüğü arttırsa da yatay baskı çizgilerinin 
kalınlaşmasına neden olur. Baskı çözünürlüğü her 2 eksende birden arttırmak için daha ince 
çaplı nozzle kullanmak gerekir. Ancak nozzle çapının küçülmesi çapın karesi ile orantılı 
baskı süresini uzatır. Örneğin 0.4 mm nozzle ile 0.1 mm katman kalınlığında 1 saat süren 
bir baskı 0.2 mm nozzle ile aynı katman kalınlığında 4 saat sürer.

QUALITY-SHELL THICKNESS (mm)

Baskının kabuk (dış yüzey) kalınlığını belirler. Daha kalın kabuk daha sağlam parçalar oluş-
masını sağlar. Kabuk kalınlığı arttıkça baskı süresi uzar. En az 1.2 mm kalınlık önerilir.

QUALITY-ENABLE RETRACTION
Ekstrüzyon durmasına rağmen bir miktar filament ekstruderde oluşan basınç nedeniyle 
akmaya devam edebilir. Bu da baskı yapılmak istenmeyen noktalara plastik akmasına ya da 
parça yüzeyinde bozukluklara neden olabilir. Bunun önüne geçmek için dilimleme yazılım-
ları bazı hareketlerden sonra filamenti bir miktar geri çeker. Böylece ekstruderdeki basınç 
düşürülerek filament kaçağı engellenir.
Bu seçenek işaretlendiğinde CURA geri çekme işlemini gcode dosyasına dahil eder. Retra-
ction (Geri Çekme) ile ilgili diğer ayarlar yazıcınızın ekstruderinin fiziksel yapısıyla ilgili 
olup değiştirilmesi önerilmez.

FILL-BOTTOM/TOP THICKNESS (mm)
Bu seçenek parçanın gözle görülmeyen iç kısmının ne oranda plastik içereceğini belirler. 
%0 girilirse parça sadece kabuktan oluşur ve içi tamamen boş olur. %100 içi tamamen dolu 
bir parça oluşturur. Doluluk oranı arttıkça baskı süresi uzar. Genelde %20-%30 seviyelerinde 
dolgu oranı baskı kalitesi, baskı süresi, harcanan filament ve parça mukavemeti açısından 
dengeli bir orandır. Yandaki resim dolgu yoğunluğunun etkisini göstermektedir. Resimde 
baskı yarıda kesilerek parçanın iç kesiti gösterilmektedir. Resim 3D4E marka örneğinden 
alıntıdır.
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SPEED AND TEMPERATURE-PRINT SPEED (mm/s)
Bu seçenek baskı hızını belirler. Baskı kafasının saniyede kaç mm hareket edeceğini belirler. 
Yazıcının hareket hızı arttıkça baskı süresi kısalır ancak baskı kafasının hızlı hareketleri tit-
reşim ve baskı kafasını doğru konumlandıramama gibi sebeplerden baskı kalitesinde düşüşe 
neden olur. Çok yüksek baskı hızları önerilmez. Çok hızlı baskılarda baskı kafasının istenen 
hızda plastiği eritememesine bağlı olarak ekstruder tıkanmaları yaşanabilir. Başlangıç için 
50mm/s değerini öneririz. Bu değeri deneyimleyerek arttırabilir ya da düşürebilirsiniz.

SPEED AND TEMPERATURE-PRINTING TEMPERATURE (°C)
Bu seçenek baskı kafasının ekstrüzyon sıcaklığı belirler. Her filament tipi için baskı sıcaklığı 
farklı olabildiği gibi aynı malzemeden farklı üreticilerin, farklı renklerin hatta farklı üretim 
partilerinin baskı sıcaklığı farklı olabilir. Bu değeri baskılarınızda deneyimleyip belirleme-
niz gerekir. Baskı sıcaklığının düşük olması baskı esnasında ekstrüderde tıkanmalara neden 
olurken yüksek olması modelin köşelerinin keskin olmaması (oval olması) ya da köşelerin 
yukarı doğru sivrilmesi gibi sonuçlar doğurur.
Doğru sıcaklığı belirlemek için önerimiz kullandığınız filamentin üreticisinin önerdiği sıcak-
lık aralığının en yüksek değeriyle bir baskıya başlamanız ve her 3-4 mm yüksekliğinde baskı 
yaptıkça sıcaklığı 5 °C düşürmenizdir. Belli bir sıcaklığın altına inince ekstruder takılmaya 
başlayacaktır. Takılmanın olduğu sıcaklığın 5 °C fazlası bu filament için uygun ekstrüzyon 
sıcaklığıdır.

SPEED AND TEMPERATURE-BED TEMPERATURE (°C)
Bu kısımda ısıtılmış baskı platformunun sıcaklığı belirlenir. Baskı platformunun sıcaklığı 
arttıkça modelin platforma tutunması artar. Baskı platformu sıcaklığı belirlenen sıcaklığa 
ulaştıktan sonra baskı işlemi başlar.
ABS4E filament için önerdiğimiz sıcaklık 110 oC, ABS4EPLUS  için 80 oC, PLA4E  için 40 oC dir.

SUPPORT-SUPPORT TYPE
Support Type(Destek Tipi) seçeneği ile destek malzemesinin gerektiğinde sadece platform 
üzerinde (Touching Bed) ya da hem platform üzerinden hem de modelin üzerinde 
(Everywhere) oluşturacağı ya da hiç oluşturulmayacağı (None) seçilir.

%2 dolu %25 dolu %50 dolu %75 dolu



 3
4

Destek malzemesi ekstruderin boşlukta ekstrüzyon yapması gereken noktalarda modelin bir 
parçası olmayan ancak oluşturulacak yapının havada desteklenmesini sağlayan yapılardır. 
Destek malzemesi kullanımı daha başarılı baskılar alınmasını sağlarken kullanılan malzeme 
miktarı ile baskı süresini arttırır ve baskı sonrası parçadan destek malzemesinin temizlen-
mesini gerektirir. Üstteki resimde destek malzemesi YEŞİL renkli filamentle basılmıştır. 

SUPPORT-PLATFORM ADHESION TYPE
Adhesion Type (Tutunma Tipi) seçeneği ile baskıda kenarlık veya Radye (Raft) uygulanacağı 
ya da hiçbirinin uygulanmayacağı (None) seçilir.
Kenarlık modelinin ilk katmanında ilave dış çeperler basılmasıdır. İlk katmanda basılan 
ilave çeperler modelin taban alanını büyüterek modelin baskı platformunda daha iyi tutun-
masını sağlar. Özellikle dar tabanlı modellerde çok etkili bir yöntemdir.
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Radye temel katmanı model basılmadan önce 
altında basılan katmanlardır. 3D yazdırma tek-
nolojinin ilk dönemlerinde kalma bir özelliktir. 
Isıtılmış platform olmayan yazıcılarda ya da tam 
olarak düz olmayan platformlarda modelin plat-
forma tutunmasına yardımcı olur. Radye temelin 
baskı sonrası modelden sökülmesi gerekir. Ancak 
kullanımı önerilmemektedir.

FİLAMENT-DIAMETER (mm)
Bu seçenekle kullanılan filamentin çapı belirlenir. Hassas kumpasınız ya da mikrometreniz 
varsa kullandığınız filamentin 4 metre kadar kısmının kalınlığı 20 cm aralıklarla ölçüp orta-
lama değeri bu sahaya girmenizi öneririz. Ölçme imkanınız yoksa kullandığınız filamentin 
üreticisinin belirlediği kalınlığı bu alana giriniz.

 Yazıcılarda standart 1.75 mm’lik filamentler kullanılır.

Filament-FLOW (FİLAMENT AKIŞ HIZI %)
Yapılması gereken ekstrüzyon miktarı baskı parametrelerine göre belirlendikten sonra bu 
çarpan ile çarpılarak son ekstrüzyon değeri belirlenir. Baskılarınızda modeliniz olması ge-
reken değeri 1’dir.

D.1.3.2. ADVENCED

MACHINE-NOZZLE SIZE

Nozzle çapının belirlendiği seçenektir.  yazıcıda standart olarak 0.4 mm nozzle 
kullanılmaktadır.

RETRACTION-SPEED (mm/s)
Rectraction işleminde filamentin ne hızda geri çekileceğini belirleyen seçenektir.                  
300 mm/s değeri önerilir.

RECTRACTION DISTANCE (mm)
Rectraction işleminde filamentin ne kadar geriye çekileceğini belirleyen seçenektir. 5 mm 
değeri önerilir. Bu değerin gereğinden fazla olması baskıda retraction işleminin hemen son-
rasında basılan kısımlarda oluşmasına, gereğinden az olması ise baskı üstünde tüy benzeri 
plastik iplikciklerin oluşmasına neden olur.

QUALITY-INITIAL LAYER THICKNESS (mm)
Baskı platformunun üzerinde serilecek ilk katmanın kalınlığıdır. Katman kalınlığı ayrı 
olarak belirlenebilir.  İlk katmana genel katman kalınlığından farklı bir değer verilebilir.                
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0.2 mm değerini öneririz. Bu platforma yapışması açısından filamentin platforma yeterince 
basılmasını sağlarken platformda olabilecek pürüzlerin de tolere edilmesi sağlanmaktadır.

QUALITY-INITIAL LAYER LINE WIDTH(%)
İlk katmanın ekstrüzyon genişliğinin standart genişliğe yüzeysel oranla belirlendiği seçe-
nektir. Daha geniş ekstrüzyon yapılması daha fazla plastik akıtılarak platforma daha iyi 
yapışmasını sağlar. Önerilen değerler ilk katman için %120 dir.

QUALITY-CUT OFF OBJECT BOTTOM (mm)
Belirtilen değer kadar kısım nesnenin platforma dokunan kısmından atılarak nesnenin geri 
kalan kısmı basılır. Basılan nesnenin baskı platformu ile yeterince temas alanı sağlayan 
düzgün bir tabanı yoksa ve nesnenin taban kısmından bir miktarın atılması önem arz et-
miyorsa bu ayar nesnenin temas yüzeyini arttırarak başarılı baskı almada etkili olabilmek-
tedir.

QUALITY-DUAL EXTRUSION OVERLAP (mm)
Birden fazla ekstrudere sahip yazıcılar için farklı ekstruderin baskılarının ne miktar iç içe 
geçeceğini belirleyen ayardır. Farklı ekstruderlerin baskı çizgilerinin kaynaşmasını sağlar.

SPEED-TRAVEL SPEED (mm/sn)
Yazıcının baskı kafası ekstrüzyon yapmazken baskı kafasının bir noktadan bir noktaya gi-
derken hızı bu seçenekle ayarlanır. Yazdırma hareketinde yazıcının maksimum ekstrüzyon 
hızı limitleyici iken bu hareketlerde ekstrüzyon yapılmadığı için hız limiti yazıcının karka-
sının destekleyebildiği hızdır. Bu hareketlerdeki hızın baskı kalitesine etkisi yoktur. Yüksek 
hız değerleri verilebilir. Önerimiz 150 mm/sn dir.

SPEED-BOTTOM LAYER SPEED (mm/sn)
İlk katmanın baskı hızıdır. Baskı işleminde en kritik bölüm ilk katmanın oluşturulmasıdır. 
İlk katmanın baskı hızı basılan nesnenin baskı platformuna tutunması açısından önemlidir. 
İlk katmanda yavaş ekstrüzyon yapılması plastiğin baskı platformuna tutunmasına yardımcı 
olur. Önerilen değer 20 mm/sn dir.

SPEED-INFILL SPEDD (mm/sn)
Parçanın görünmeyen iç dolgusunu oluşturuken baskı kafasının hızının ne olacağını belirler. 
Bu kısım görsel bir öneme sahip değildir. Önerilen değer 50 mm/sn dir.

SPEED-OUTER SHELL SPEED (mm/sn)
Parçanın en dış kabuğunu oluşturan kısmın baskı hızıdır. Bu kısım parçanın gözle görünen 
kısmıdır ve estetik açıdan baskı kalitesi önemlidir. Bu kısımda yavaş hareket edilmesi öne-
rilen değer 30 mm/sn dir.
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SPEED-INNER SHELL SPEED (mm/sn)
Parçanın dış kabuğunun altında kalan katmanları oluşturan kısmın baskı hızıdır. Önerilen 
değer 40 mm/sn dir.

COOL-MINIMAL LAYER TIME (sn)
Özellikle küçük modellerin ya da çıkıntıların basımı esnasında bir katman form almak için 
yeterince soğumadan üzerine bir sonraki katman basıldığında modelin keskin köşelerinde 
yuvarlanma ya da yukarı doğru sivri oluşumlar görülebilir. Katmanın soğumasına imkan 
vermek için bu seçenek ile katmanlar için minimum baskı süresi şeklinde baskı hızını ya-
vaşlatacaktır. Önerilen değer 10 sn dir.

COOL-ENABLE COOLING FAN

’de Minimal Layer Time (sec) kısmına 5 yazılması tavsiye edilir.
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D.2. HABERLEŞME BAĞLANTI NOKTASI AÇILMASI
3D yazıcınız Atmel Atmega 2560 kontrol kartı ve Arduino Mega 2560 mikro kontrol kartı 
tarafından yönetilmektedir. Sürücü kurulumu da bu kontronör ile bağlantılı yapmaktadır. 
Eğer bilgisayarınıza CURA yazılımını yüklerken Arduino sürücülerini yükle seçeneğini seç-
tiyseniz Arduino sürücülerini ayrıca yüklemenize gerek yoktur.
Arduino sürücüsü Windows Aygıt Yöneticisinde bir haberleşme bağlantı noktası açarak 3D 
yazıcınızla bilgisayarınızın haberleşebilmesini sağlar.
Bu işlem için gerekli olan Arduino sürücüleri yazıcı beraberinde gönderilen SD kart için-
de ARDUINO-SURUCUSU klasörü içinde mevcuttur. Sürücüleri (http://www.3d4e.com.tr/
download/) sayfasında  bulabilirsiniz.
Sürücüleri bilgisayarınıza yüklemek için sıkıştırılmış dosyayı bilgisayarınıza açtıktan sonra:
• 64 bit windows sürümleri için dpinst-amd64.exe dosyasının çalıştırılıp
• 32 bit windows sürümleri için dprinst-x86.exe dosyasını çalıştırıp
Ekrandaki yönergelerin izlenmesi yeterlidir.
3D yazıcınızı paket içeriğindeki USB kablosu ile bağladığınızda Windows’da yeni bir bağ-
lantı noktası (com port) belirecektir. Yazıcının bağlantı noktası numarasını belirlemek için 
Windows->Denetim Masası->Sistem-> Aygıt Yöneticisi ekranında Ports (COM & LPT) başlı-
ğı altındaki bağlantıların listesini kullanabilirsiniz. Listede Arduino Mega olarak belirtilen 
bağlantı noktası yazıcınızın bağlantı noktasıdır.
USB kablosunu bilgisayarınızda bağladığınız USB girişini değiştirdiğiniz taktirde bağlantı 
noktası numarası değişir. Yeni numarayı öğrenmek için aygıt yöneticisini kullanabilirsiniz.
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LCD EKRAN KULLANIMI
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E.1. LCD EKRAN KULLANIMI

’nin birçok işlemini LCD ekranı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Yazıcının mevcut durumu ekranda gösterilir. Ekranda bir süre işlem yapmadığınızda otoma-
tik olarak durum ekranına dönülmektedir. Durum ekranındaki bilgiler bir sonraki bölümde 
açıklanmıştır.
Ekranda Bas-Döndür anahtarı ile komutlar verilmektedir. Anahtar döndürülerek menüler 
arasında geçiş yapılıp ekrandaki aktif değer azaltılıp arttırılabilir. Anahtarın üzerine basıl-
dığında ise menüdeki aktif komut seçilir ya da mevcut ekrandan çıkış sağlanır.
Bas-Döndür anahtarına durum ekranında basıldığında LCD menüsü açılır.
Baskı esnasında kontrol düğmesi çevrildiğinde baskı işlemi hızı değiştirilir. Baskı işleme hızı 
oranında baskı hızı artar ya da yavaşlar.
LCD menüsü değişkendir ve yapılan işleme göre menü yapısı değişir. Baskı alınırken ve ya-
zıcı boştayken menü komutları farklılaşır.

TABLA ANLIK SICAKLIK DEĞERİ/TABLA 
SICAKLIK SET DEĞERİ

BASKI İŞLEM HIZI

BASKININ TAMAMLANMA YÜZDESİ

NOZZLE ANLIK SICAKLIK DEĞERİ/
NOZZLE SICAKLIK SET DEĞERİ

- Bu menü açıldığında karşımıza çıkan ilk ekrandır. Baskı ile ilgili baskı hızı, baskı kafası 
sıcaklığı, baskı platformu sıcaklığı gibi parametreler baskı esnasında bu menü altındaki 
seçeneklerden değiştirilebilir.
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E.3.1. ANA MENÜ

Durum ekranında kontrol düğmesine ba-
sıldığında bu menüye geçilir. Bu menüden 
aktif olan alt menülere geçiş yapılabilir. 

Ayrıca SD karttan baskı alındığı esnada 
baskıya ara verme, baskıyı devam ettir-
me ve baskıyı durdurma komutları da bu 
menüde yer alır.

E.3.2. HAZIRLA MENÜSÜ

Bu menüde OTO EV ve EKSEN HAREKETİ 
alt başlıkları bizim için önemlidir.
- OTO EV başlığı seçildiği taktirde ektru-
der önceden belirlenmiş olan konumuna 
otomatik geçer.
- EKSEN HAREKETLERİ başlığı printerdeki 
eksenleri (X,Y,Z,ekstruder (E)) elektronik 
olarak kontrol etmenizi sağlar.
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- EKSEN HAREKETLERİ başlığını seçildiğin-
de ilk önce BAS-DÖNDÜR’ün her bir birim-
lik hareketine gerçekte karşılık gelecek 
ölçü birimini seçmeniz gerekmektedir. 
- Hazırla menüsüne geri dönmek için en 
üstte bulununan HAZIRLA yazılı başlığı 
seçmeniz yeterlidir.

- Ölçü birimi seçildikten sonra otomatik 
olarak başka bir ekrana yönlendirilirsiniz. 
Bu ekranda  hareket ettirmek istediğiniz 
eksenin motorunu seçmeniz  gerekmek-
tedir. Daha sonra BAS-DÖNDÜR’ü hareket 
ettirerek eksenleri kontrol edebilirsiniz.
- EKSEN HAREKETİ menüsüne geri dönmek 
için en üstte bulunan EKSEN HAREKETİ ya-
zılı başlığı seçmeniz yeterlidir.

E.3.3. KONTROL MENÜSÜ

- Kontrol başlığında sadece SICAKLIK ve 
GÜVENLİ AYARLAR alt başlıları bizim için 
önemlidir.

- Sıcaklık altbaşlığının içinden NOZZLE VE 
TABLA sıcaklığını kontrol edebiliriz. 
- NOZZLE sıcaklığı özellikle filament de-
ğiştiriken, çok kullandığımız bir seçenek-
tir.
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- GÜVENLİ AYARLAR, printerda  değiştirip 
sabitlediğiniz bütün elektronik ayarları 
unutup fabrika ayarlarına dönmenizi sağ-
lar.

E.3.4. SD KART MENÜSÜ
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F.1. GÜNLÜK BAKIM 
Bir baskıya başlamadan önce yazıcınızı görsel olarak kontrol ediniz. 
Kontrol etmeniz gereken şeyler:
 • Baskı platformunun tozsuz ve yağlanmamış olması
 • Baskı platformu üzerindeki yapıştırıcı tabakanın çok kalınlaşmamış olması
 • Baskı platformunda önceki baskılardan kalıntı kalmamış olması
 • Yazıcı içindeki kablolarda, kablo bağlantılarında ve ana güç kablosunda ezilme, kırıl-
ma ve kopukluk olmaması
 • Herhangi bir parçanın bağlanmasında gevşeme ya da sarkma olmaması.
Gerekiyorsa cam baskı platformunuzu yerinden çıkarıp akan suyun alında temiz bez ile 
temizleyiniz. Baskı platformunu temizledikten sonra tam olarak kurumadan yazıcıya yer-
leştirmeyiniz.
Kablolarla ya da herhangi bir parça ile ilgili bir problem tespit ederseniz üreticiden teknik 
destek almadan yazıcınızı kullanmayınız.

F.2. AYLIK BAKIM 
Her ay düzenli olarak eksen kılavuz millerini ve Z ekseni vidalı milini yağlayınız. Milleri 
dikiş makinası yağı ile yağlayabilirsiniz. 
Z ekseni vidalı milini yağlamak için vidalı tepe ucuna 3 damla dikiş makinası yağı damlat-
manız yeterlidir. Bu yağ aşağı doğru süzülürken mile yayılacaktır.
Eksen kılavuz millerini üzerinde hareket eden lineer rulmanların önünde ve arkasında ka-
lan kısımlarına 2’şer damla dikiş makinası yağı damlatarak yağlayınız. Baskı esnasında line-
er rulmanların hareketiyle uyguladığınız yağ mile yayılacaktır.
Ayrıca ayda bir ekstruderin filament kavrama mekanizmasını birikebilecek filament artıkla-
rından temizleyiniz. Bunun için resim fırçası ya da diş fırçası kullanabilirsiniz.

F.3. YILLIK BAKIM 
Yılda bir kez X ve Z eksenini yataklayan lineer rulmanlardaki gres nipellerinden rulmanlara 
gres basınız. Gres olarak beyaz renkli lityum gresi kullanınız.

F.4. TEMİZLİK
 • Yazıcınızı temizlemeden önce güç düğmesinin kapalı fişinin prizden çekilmiş olduğun-
dan emin olunuz.
 • Yazıcının dış metal yüzeyini paslanmaz çelik temizleyici deterjan ve az nemli bezle 
silebilirsiniz.
 • Yazıcınızın akrilik cam kapağını ve iç yüzeylerini hafif nemli bezle temizleyebilirsiniz. 
Deterjan kullanmayınız. 
 • Kılavuz millerini ve Z ekseni vidalı milini silmemenizi öneririz. Silmek durumunda 
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kalırsanız millere 10ar damla dikiş makinası yağı uygulayarak tekrar yağlayınız.

 UYARI: Cihazınıza bakım yapmadan önce cihazınızı kapalı konumda ve fişinin prizden 
çıkarılmış olduğuna emin olun. Cihaz kapalı fişi çekilmiş olsa bile kesinlikle cihazın güç 
kaynağına müdahale etmeyiniz.
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G
SORUN GİDERME ve DESTEK
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G.1. SORUN GİDERME İPUÇLARI 
Yazıcınız ile ilgili bir sorun yaşarsanız bu bölüm size problemi teşhis etmede ve çözmede 
yol gösterecektir. Yazıcınızla ilgili teknik destek talep etmeden önce lütfen bu bölümü 
kontrol ediniz.

G.2. TEKNİK DESTEK 
Bu kullanım kılavuzunda bahsedilmeyen bir sorun ile karşılaşırsanız bizimle eposta veya 
telefon yoluyla bağlantıya geçiniz.
Bize (www.3d4e.com.tr)  adresinden ulaşabilirsiniz.
Bu kılavuzun son sürümüyle yazıcınızla ilgili sürücü ve yazılımlara (http://www.3d4e.com.
tr/download/) adresimizden ulaşabilirsiniz.
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H.1. REPETİER HOST-3D YAZICI YÖNETİM 
YAZILIMI 
Repetier yazılımının 4 işlevi vardır.

1. Yazıcınızı bilgisayardan USB bağlantısı ile kontrol edebilmenizi sağlar.
2. Yazıcınızı bilgisayardan USB bağlantısı ile izleyebilmenizi sağlar.
3. 3D tasarım dosyalarından 3D yazıcınızın anlayabileceği gcode komut dosyalarını 

oluşturan CuraEngine ve Slic3r dilimleme yazılımlarını kontrol edebilmenizi sağ-
lar.

4. CuraEngine ve Slic3r dilimleme yazılımlarının hazırladığı komut dosyalarını doğru-
dan baskı alınması için 3D yazıcınıza göndermenizi sağlar.

Repetier kurulum dosyası yazıcı beraberinde gönderilen SD kart içinde REPETIER klasörü 
içinde mevcuttur. Repetier kurulum dosyasını indirebileceğiniz sayfanın bağlantısını ilgili 
sayfasında bulabilirsiniz.

H.1.1. REPETIER KURULUMU
Repetier yazılımının bilgisayara kurulumu ve Repetier’de  yazıcınızın ayarları aşa-
ğıda adım adım açıklanmaktadır.

Adım 1
Repetier kurulumunu bilgisayarınızda çalıştırınız. Kurulum dili olarak “English” seçip “Ok” 
e tıklayınız.
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Adım 2
“Next” e tıklayınız.
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Adım 3
Resimde görüldüğü şekilde kullanıcı sözleşmesini onaylayıp “Next”e tıklayınız.
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Adım 4
Kurulum klasörünü onaylayıp “Next”e tıklayınız.
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Adım 5
Kurulacak bileşenleri resimde görüldüğü şekilde seçip “Next”e tıklayınız.
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Adım 6
Başlat menüsü klasör ismini onaylayıp “Next”e tıklayınız.
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Adım 7
Masaüstünde kısayol oluşturulmasını istiyorsanız tik koyup “Next”e tıklayınız. 
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Adım 8
“Install”a tıklayınız.
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Adım 9
Yükleme sonunda Repetier’in çalştırılması için tik koyup “Finish”e tıklayınız.
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Adım 10
Bu noktada Repetier bilgisayarınıza yüklendi ve program açıldı. İsterseniz Repetier’in kul-
lanıcı arayüzü dilini Config->Language menüsünden (Yapılan->Dil) değiştirebilirsiniz. Prog-
ram Türkçe arayüze de sahiptir.
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Adım 11
Yazıcı ayarlarını yapmak için Repetier’de Yapılanma->Yazıcı Ayarları ekranını açınız. İlk 
sekmede bağlantı noktasını Port sahasına giriniz. Yazıcınızın bağlı olduğu bağlantı noktasını 
bilmiyorsanız bu kılavuzun D1 maddesinde açıklandığı şekilde öğrenebilirsiniz.
Diğer değerleri aşağıdaki resimlerde gördüğünüz şekilde yapınız.
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Adım 12
Yazıcı sekmesinde Manual ExtrusionSpeed ve sıcaklık değerlerini aşağıda görüldüğü şekilde 
ayarlayınız.

PLA4E için önerilen ayarlar.
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ABS4E için önerilen ayarlar.
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ABS4E için önerilen ayarlar.
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Adım 13
Extruder sekmesinde Max. Extruder Temperature değerini resimdeki şekilde ayarlayınız.
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Adım 14
Yazıcı şekli sekmesinde yazıcının tipini, mekanik özelliklerini ve baskı alanını resimlerde 
görüldüğü şekilde ayarlayınız.

Artık Repetier yazılımı üzerinden yazıcınızı kontrol edebilirsiniz.TİER HOST ÜZERİNDE 
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H.1.2. REPETİER HOST ÜZERİNDE DİLİMLEYİCİ AYARLARI

Slic3r, CuraEngine ve benzeri dilimleme yazılımları STL formatındaki 3 boyutlu tasarım dos-
yalarını katman katman analiz ederek yazıcının nesneyi nasıl üreteceğini belirler ve bunu 
yazıcının uygulanacağı bir gcode komut dizisi olarak oluşturur.
Dilimleyici ayarları başarılı çıktılar alınmasında anahtar rol oynar. Bu ayarlar aynı zaman-
da yazıcının baskı hızını, baskının çözünürlüğünü, kalitesini ve oluşacak nesnenin fiziksel 
özelliklerini belirler.
Slic3r ve Cura için önerdiğimiz ayarlar yazıcı beraberinde gelen SD kart içinde AYARLAR 
klasöründe mevcuttur. Bu dosyalara ilgili adresinden de ulaşabilirsiniz.

H.1.2.1. CURA AYARLARINI YÜKLEME

Adım 1
Repetier ana ekranında Slicer sekmesinde Slicer sahasında CuraEngine’i seçip Configurati-
on düğmesine tıklayınız.
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Adım 2
Açılan ekranda Print sekmesinde,PLA4E için gösterilen sıcaklık değerlerini giriniz.

Ayarları girdikten sonra “SAVE AS” butonuna basarak PLA4E olarak kaydediniz.
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Aynı işlemleri ABS4E ve ABS4E-PLUS için de yapınız.
ABS4E-PLUS için gösterilen sıcaklık değerlerini giriniz.
Ayarları girdikten sonra “SAVE AS” butonuna basarak ABS4E-PLUS olarak kaydediniz.
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Ayarları girdikten sonra “SAVE AS” butonuna basarak ABS-PLUS olarak kaydediniz.

H.1.2.2. SLIC3R AYARLARINI YÜKLEME
Slic3r’de her baskı çözünürlüğü için ayarlar ayrı dosyalara kaydedilmiştir. Bu nedenle aşa-
ğıdaki işlemler SD kartlarınızdaki AYARLAR klasöründeki tüm ini dosyaları için tekrarlanır.

Adım 1
Repetier ana ekranında Slice sekmesinde Slicer sahasında Slic3r’yi seçip Confguration düğ-
mesine tıklayınız. (Konfigurasyon ekranın açılması zaman alabilir.)
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Adım 2
Karşınıza resimde görülen Slic3r konfigürasyon sihirbazı çıkarsa Cancel’a basıp sihirbazı 
kapabilirsiniz.
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Adım 3
Slic3r ara yüzünde Layersand perimeters menüsünden Layer Height parafındaki ayarları 
gösterildiği gibi düzenleyiniz.
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Adım 4
Filament Settings bölümü altında bulunan Filament seçeneğini seçerek,
Temperature parafı için;
ABS4E___ Extruder:235   ABS4EPLUS___ Extruder:235 PLA4E___ Extruder:210 
                     Bed:110              Bed:80   Bed:40

H.1.2.2. SLIC3R AYARLARINI YÜKLEME
3D baskı almak için öncelikle nesnelerin yazıcı platformunda hangi konumda basılacağının 
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belirlenmesi gerekir. Bunun için RepetierHost’un sanal yazıcı platformunda nesne konum-
landırılır.

Yükle butonuna ya da obje yerleştirme sekmesine  butonunu kullanarak baskı alacağınız 
nesnenin STL, OBJ ya da 3DS formatındaki 3 boyutlu tasarım dosyasını açınız. Aynı anda 
baskısını almak için birden fazla dosya açabilirsiniz. Program nesneleri baskı platformuna 
uygun şekilde yerleştirmeye çalışır.

Baskı alınması için bu kadarı yeterlidir. İlerleyen bölümlerde ekrandaki seçenekler açık-
lanmaktadır.
Program sanal platform üzerinde nesneyi gösterir. Ekranın sol tarafında yer alan butonlar 
nesneyi yerleştirme ve görüntü oryantasyonun değiştirme işlevinde kullanılır.

İlk 4 buton sol fare tuşunun işlevini değiştirir. Bunlar sırasıyla (ya da Ctrl+Fare Sol 

Tuşu) bakış açısını döndürür, (ya da Shift+Fare Sol Tuşu) bakış açısını değiştirir,

(ya da Fare Sağ Tuşu) nesneyi taşır, (ya da Fare Tekerleği) yakınlaştır işlemi içindir.

butonu ekrana sığacak şekilde nesneye yakınlaşır.

butonları ile ön tanımlı görünümleri seçebilirsiniz. Ön tanımlı görü-
nümlerin tam listesini ve adlarını görünüş menüsünde görebilirsiniz.

Obje yerleştirme sekmesi
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 Platform üzerinde konumlandırdığınız nesneleri dosyaya kayıt eder. AMF dosya tipin-
de farklı nesneler nesne grubu olarak tutulur. STL veya OBJ tipinde tüm nesneler tek bir 
tasarım olarak kaydedilir.

 Platforma eklemeniz için STL,OBJ  ya da 3DS tipinde dosyaları seçmenizi sağlar.

 Sağ klikle seçtiğiniz nesneleri kopyalar. Butona tıklanınca aşağıdaki resimlerde re-
simde görüldüğü şekilde kopya sayısı girilir.

 Nesneleri otomatik olarak platforma sığacak şekilde (sığıyorsa) konumlandırır.

 Sağ klikle seçilmiş nesneyi platformun merkezine konumlandırır.

 Tıklayınca aşağıda görünen resimdeki seçenekler açılır ve nesne ölçeklendirilerek 
büyütülüp küçültülebilir.

 Tıklayınca aşağıda görünen resimdeki seçenekler açılır ve nesne istenen eksende ve 
açıda döndürülebilir. Nesnenin platforma oturması için LayFlat Butonuna tıklanır.

 Tıklayınca aşağıda görünen resimdeki seçenekler açılır ve nesne kesilebilir.
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 Nesneyi aynalanmış kopyasına dönüştürür.
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