
3D Tulostimen 
käyttöohjeet



Huomioitavat asiat

• Laite on kuuma, joten älä koske 3D tulostimeen tulostuksen 
aikana!

• Tulostaminen saattaa kestää useita tunteja. Muistathan, että olet 
itse vastuussa omasta tulostuksestasi!

• Älä poistu kirjastosta tulostuksen aikana!

• Tulostaja on itse vastuussa 3D tulostimen puhdistamisesta!
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1. Hae tietokone kirjaston tiskiltä, jos ei se ole 3D 
tulostimen vieressä.

2. Laita virta-, internet- ja USB-johdot kiinni 
tietokoneeseen.

3. Katso mallia kuvasta.     →→→

1. Käynnistä 3D tulostin alhaalla olevasta virtanapista.

1. Kirjaudu sisään ”3D Printing” tunnuksilla, salasana on 
3dtulostus.

2Aloitus



3D tulostimen valmistelu tulostamista varten

1. Avaa Repetier-ohjelma.
2. Yhdistä tulostimeen Connect-painikkeella.
3. Mene Manual Control -välilehteen.
4. Paina Bed Temperature sekä Extruder 1 -kuvakkeita niin,           

että niiden päällä oleva punainen viiva katoaa.
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Tiedoston lataaminen

1. Kun olet valmistellut 3D tulostimen, siirry osoitteeseen 
Thingiverse.com. Hae haluamasi esine ja tallenna se thing 
files välilehdestä .stl muodossa.

1. Jos sinulla on oma 3D-malli, voit ladata sen esim. muistitikulta
2. Sulje sitten selain, siirry takaisin Repetier-ohjelmaan ja lataa  

tallentamasi tiedosto Load-painikkeella.
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Kappaleen asettelu

• Jos kappale on mielestäsi liian pieni, liian iso tai se ei koske 
alustaan kaikkialta (Esim. vasen kulma osuu alustaan ja oikea 
kulma on ilmassa), niin sitä voi muokata Object Placement 
välilehdessä.
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Object placement -välilehden toiminnot

1. Export: -

1. Add object: Lataa 3D mallin kuten  Load-painike

1. Copy object: Kopioi valitun kappaleen

1. Autoposition: Asettelee kappaleet järkevästi 
alustalle, jos niitä on enemmän kuin yksi

1. Center object: Asettelee valitun kappaleen keskelle 
alustaa

1. Scale object: Säätää valitun kappaleen kokoa

1. Rotate object: Kääntää valittua kappaletta

1. Cut object: Leikkaa valittua kappaletta

1. Mirror object: Tekee peilikuvan valitusta kappaleesta

6



Tulostettavan mallin asetusten vaihto

1. Avaa Slicer -välilehti
2. Aseta tulostuksen laatu (Quality). Mitä enemmän yksityiskohtia, sitä 

parempi laatu kannattaa valita. Parempi laatu lisää tulostamisaikaa.
3. Jos kappaleessa on ilmassa olevia osia, niin valitse Support type.
4. Voit määritellä kuinka nopeasti kappale tulostuu, säätämällä 

nopeutta Speed kohdasta. Mitä enemmän yksityiskohtia kappaleessa 
on, sitä hitaammalla nopeudella se kannattaa tehdä. 

5. Infill density säätää kuinka paljon kappaletta täytetään (20%-30% on 
suositus). Mitä enemmän kappaletta täytetään, sitä pidempään 
tulostus kestää.

6. Kun kaikki asetukset on valittu, niin paina Slice with CuraEngine -
painiketta.
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Kappaleen ennakkokatselu

1. Heti kun slicing-toiminto on valmis, ohjelma avaa Preview -
välilehden, josta näkee arvion, kuinka kauan tulostus kestää 
(Arvio ei ole kovin tarkka, joten kannattaa käydä aika ajoin 
katsomassa miten tulostus etenee.)

1. Voit katsoa tulostusta kerros kerrokselta, Show Single Layer -
vaihtoehdolla. On suositeltavaa, että katsot aina ensimmäisen 
kerroksen tarkistaaksesi, että kappale osuu kaikista kohdista 
alustaan eikä mene vinoon.
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3D tulostimen testaaminen

1. Kun suutin ja alusta ovat lämmenneet tarpeeksi ja kaikki 
aikaisemmat vaiheet on tehty, mene Manual Control välilehteen ja 
kokeile tulostaako laite oikein.

1. Mene oikeanpuoleisen pallon alapuolella olevan nuolen päälle, että 
siinä lukee “10” ja paina siitä kerran. Odota, että 3D tulostimen 
suuttimesta tulee noin 10 cm muovinauhaa. Jos se jää jumiin 
suuttimeen tai kertyy palloksi sen ulkopuolelle, poista se lastalla. 
Kun muovinauha tulee suuttimesta ilman mitään ongelmia, testi on 
valmis.
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Tulostaminen

1. Puhdista alusta lastalla, mikäli siihen on jäänyt vanhaa liimaa.

2. Levitä paperiliimaa ohuesti alustalle siihen kohtaan, mihin kappale tulostuu 
(kappaleen paikka näkyy Repetierissä).

3. Paina Start print -kuvaketta aloittaaksesi tulostuksen.

4. Muista pitää tulostusta silmällä etenkin alkuvaiheissa, sillä se on omalla 
vastuullasi! (viiden minuutin välein)

5. Jos jokin menee tulostuksessa pieleen, paina Kill Print -kuvaketta TAI Pause
Print* ja sitten Reset -nappulaa, joka on 3D tulostimen virtalähteen päällä.

*Pause Print tulee Start Printin tilalle,
kun tulostus alkaa.
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Tulostuksen tilastot

• Kirjoita muistiin asetukset:      (Katso dia 7)
• Speed 
• Infill density 
• Quality 
• ETA (arvioitu aika)  
• tulostuksen oikea kesto*

• Kun olet aloitat tulostuksen, avaa Free Stopwatch -ohjelma ja 
käynnistä ajastin heti, kun aloitat tulostuksen.

• Täytä tiedot tulostuksen jälkeen Google Forms -lomakkeeseen.----
------------------------------------------------->

http://goo.gl/forms/rwxjG9XdM4

*Keräämme tilastotietoa, jotta voimme parantaa 3D tulostimen toimivuutta ja asetuksia.
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Kappaleen irrottaminen alustasta

1. Odota, että alusta on jäähtynyt ja irrota sitten kappale varovasti 
pois alustasta lastalla.

2. Kappaleen irrottamisen jälkeen, raaputa kaikki kuivunut liima 
pois alustalta lastalla. 
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