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TÁJÉKOZTATÓ

Mindenképpen olvassa a telepítési és felhasználói útmutatót, és értelmezze a benne leírtakat.

Ennek elmulasztása személyi sérülést, a kinyomtatott munkadarabok minőségének romlását vagy az 

Ultimaker 2+ készülék sérülését okozhatja. Az Ultimaker 2+ funkcióinak leghatékonyabb kihasználása 

érdekében mindig ügyeljen arra, hogy bárki is használja a készüléket, ismerje az útmutató tartalmát.

Annak módja, hogyan szerelik össze, tárolják, használják, illetve selejtezik le a készülék egyes példányait, nem lehet 

ismert számunkra, és befolyásunk sincs rá. Emiatt, illetve más egyéb okok miatt semmilyen felelősséget nem vállalunk, 

és kifejezetten visszautasítunk minden olyan felelősséget, amely cégünket a készülék összeszerelése, kezelése, 

tárolása, használata vagy selejtezése miatt fellépő veszteséggel, személyi sérülésekkel, károkkal, valamint költségekkel 

kapcsolatban terhelne.

A jelen dokumentum tartalma megbízhatónak ítélt forrásokon alapszik. Ettől függetlenül az útmutatóban szereplő 

adatok és információ pontossága vonatkozásában sem kifejezett, sem pedig beleértett garanciát nem vállalunk.

Copyright © 2015 Ultimaker. Minden jog globálisan fenntartva.

Az útmutató adott nyelvű kiadását a gyártó ellenőrizte (eredeti útmutató).

A képeket is beleértve az Ultimaker előzetes írásbeli engedélyének hiányában a kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható és/vagy terjeszthető 

nyomtatással, fénymásolással, mikrofilmen, továbbá semmilyen más egyéb módon.
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ELŐSZÓ

Ez a dokumentum az Ultimaker 2+ telepítési és használati útmutatója. A dokumentum fejezeteiben az Ultimaker 2+ 

telepítésével, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos tudnivalók olvashatók.

Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonsággal, továbbá a készülék telepítésével és használatával 

kapcsolatban. Az egész dokumentumot figyelmesen olvassa el, és tartsa be a benne foglaltakat. Ez biztosítja, hogy a 

készülék kiváló minőségben nyomtasson, illetve az esetleges balesetek és személyi sérülések elkerülhetők legyenek. 

Az útmutatóhoz az Ultimaker 2+ készülék valamennyi felhasználójának hozzá kell férnie.

Mindent megtettünk, hogy az útmutató a lehető legpontosabb és legteljesebb legyen. A dokumentumban szereplő 

adatok helytállóak, azonban a teljesség igénye nélkül kerültek összeállításra, és kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Ha 

az útmutatóban hibát vagy hiányosságokat talál, tudassa velünk, hogy elvégezhessük a szükséges javításokat. Ezáltal 

nemcsak a dokumentum, hanem az általunk nyújtott szolgáltatások minőségét is javíthatjuk. 
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EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

3D nyomtató
Ultimaker 2, Ultimaker 2 Extended, Ultimaker 2 Go, Ultimaker 2+, 
Ultimaker 2 Extended+ 

Gépek biztonsága 
„A” osztályú zavarkibocsátás
Zavartűrés
Elektrosztatikus kisülés
Rádiófrekvencia, elektromágneses mező
Gyors villamos tranziensek
Feszültségütéssel szembeni ellenállás 
Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés 
Feszültségletörések és -kimaradások

Termék
Típus

Ultimaker B.V.
Watermolenweg 2
4191PN Geldermalsen
Hollandia
+31 (0)345 712 017
Info@ultimaker.com

Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a nyilatkozat tárgyát képező termék megfelel a következő előírások alapvető 
követelményeinek: a gépekre vonatkozó irányelv (2006/42/EK), az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó irányelv (2004/108/
EK), WEEE (2002/96/EK), RoHS (2002/95/EK), RoHS II (2011/65/EU) és REACH (1907/2006/EU) 

Vonatkozó szabványok:

A műszaki dokumentáció a gyártó megadott címén található. 

Az elektromos biztonsággal kapcsolatban a Mean Well GS220AX tápadapterekhez kiadott EK-megfelelőségi nyilatkozat tartalmaz 
további részleteket.

Siert Wijnia / Műszaki igazgató / társalapító

Kiadás dátuma: 17-11-2015
Kiadás helye: Geldermalsen

EN ISO 12100: 2010
EN 55022: 2011 A osztály
EN 55024: 2010
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010
EN 61000-4-4: 2004
EN 61000-4-5: 2006
EN 61000-4-6: 2009
EN 61000-4-11: 2004

A NYILATKOZAT TÁRGYA

GYÁRTÓ

A CE-JELÖLÉS KIADÁSÁNAK ÉVE: 2013

SZABVÁNY MEGNEVEZÉS
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BIZTONSÁG ÉS AZ ELŐÍRÁSOK 
TELJESÍTÉSE

Kiemelten fontos, hogy az Ultimaker 2+ készüléket biztonságosan üzemeltesse. 

Ez a fejezet a különféle veszélyekre és a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókra 

hívja fel a figyelmet. A balesetek és személyi sérülések elkerülése érdekében 

figyelmesen olvassa végig.

1
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BIZTONSÁGI ÜZENETEK

Az útmutatóban egyebek mellett figyelmeztetések és biztonsági felhívások is találhatók.

Műveletek végrehajtásához, illetve problémák elkerüléséhez hasznos kiegészítő tudnivalókat jelöl.

Olyan helyzetre hívja fel a figyelmet, amely anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezethet, ha nem tartják 

be a biztonsági tudnivalókat.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Az Ultimaker 2+ üzem közben jelentős mennyiségű hőt termel, illetve mozgó forró alkatrészei vannak, amelyek sérülést 

okozhatnak. Üzem közben az Ultimaker 2+ belsejébe nyúlni tilos. Az Ultimaker 2+ készüléket mindig az előlapon lévő 

gombbal vagy a hátoldalán lévő főkapcsolóval működtesse. Mielőtt az Ultimaker 2+ belsejébe nyúlna, várjon 5 percet, 

amíg a készülék lehűl.

Az Ultimaker 2+ készüléken csak a gyártó által jóváhagyott módosításokat és beállításokat szabad elvégezni.

Az Ultimaker 2+ készülék belsejében semmit sem szabad tárolni.

Az Ultimaker 2+ készüléket nem üzemeltethetik gyermekek, illetve fizikai és/vagy mentális képességeikben korlátozott 

személyek, ahogyan a készülék használatának módját nem ismerők és abban járatlanok sem. Ez alól csak az képez 

kivételt, ha a készüléket egy arra kijelölt, az érintettek biztonságáért felelős személy felügyelete alatt vagy útmutatásai 

alapján üzemeltetik.

 

Gyermekek az Ultimaker 2+ készüléket csak állandó felügyelet mellett használhatják.

Karbantartás és módosítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
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ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉG (EMC)

„A” osztályú digitális készülékek vagy perifériás eszközök esetében a szabályok előírják, hogy a felhasználó számára 

összeálllított útmutató szövegében kiemelt helyen kell szerepeltetni a következő vagy egy ahhoz hasonló szövegű 

nyilatkozatot:

Megjegyzés: A készülék az FCC-szabályzat 15. része alapján elvégzett vizsgálatok szerint megfelel az „A” osztályú 

digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezek a határértékek a készülék közületi alkalmazása esetén megfelelő 

védettséget nyújtanak a káros interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt és használ, valamint képes 

annak sugárzására is. Ha nem a használati útmutatóban ismertetett módon telepítik és használják, működése zavarhatja 

a rádiós adatátvitelt. A készülék háztartási környezetben való használata nagy valószínűséggel káros interferenciával 

jár, amit a felhasználónak saját költségén kell elhárítania.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

Az Ultimaker 2+ 24 voltos árammal (törpefeszültséggel) működik, ezért nem vonatkozik rá az alacsony feszültségű 

készülékekre érvényes irányelv. A készülék tápellátása a CE-jelölés kiadásához szükséges valamennyi feltételnek 

megfelel, és védett a rövidzárlat, a túlterhelés, a túlfeszültség és a túlmelegedés ellen. Az elektromos biztonsággal 

kapcsolatban bővebben a Mean Well cég GS220AX tápadapterekre kiadott EK-megfelelőségi nyilatkozatában olvashat. 

Az Ultimaker 2+ nyomtatót kizárólag az Ultimaker B.V. által biztosított tápadapterekkel és kábelekkel használja.

MECHANIKAI BIZTONSÁG

Az Ultimaker 2+ számos mozgó alkatrészt tartalmaz, azonban a léptetőmotorok nem elég erősek ahhoz, hogy súlyos 

sérülést okozzanak, a mozgó fogaskerekeket pedig burkolat fedi. Ennek ellenére csak akkor ajánlatos belenyúlni a 

készülékbe, ha az üzemen kívül van.

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE

Égési sérülések veszélye áll fenn, hiszen a nyomtatófej akár 260 °C fokra, a fűtött nyomtatóágy pedig akár 120 °C 

fokra is felmelegedhet. A nyomtatófej fúvókáját legnagyobb részén az érintkezést meggátoló alumínium burkolat fedi, 

azonban ennek ellenére sem javasoljuk, hogy a gépbe nyúljon, amíg a nyomtatófej és/vagy a fűtött nyomtatóágy forró.

Karbantartás és módosítás előtt mindig várjon legalább 30 percet, amíg a nyomtató lehűl.

EGÉSZSÉGI MEGFONTOLÁSOK

Az Ultimaker 2+ készüléket PLA- és ABS-nyomtatószálakkal végzett nyomtatáshoz tervezték. Más anyagokat csak saját 

felelősségére használhat.

ABS-szállal való nyomtatáskor kis mennyiségű sztirolgőz kerülhet a levegőbe. Ez az anyag néha fejfájást, fáradtságot, 

szédülést, zavartságot, álmosságot, általános rosszullétet, koncentrálási nehézségeket és mérgezéshez hasonló érzést 

idézhet elő. Emiatt a megfelelő szellőzés elengedhetetlen, és ügyelni kell arra, hogy senki se érintkezzen hosszabb 

ideig ezzel az anyaggal. Az elvezetés nélküli elszíváshoz aktív szénszűrővel ellátott szagelszívó alkalmazása javasolt. 

Osztálytermekben, irodákban stb. mindenképpen gondoskodni kell a keletkező gőzök és gázok elvezetéséről.

A tiszta PLA-val végzett nyomtatás biztonságosnak tekinthető, azonban a színes PLA-ban lévő színezőanyagok miatt 

ismeretlen gőzök szabadulhatnak fel.

A nyomtatót csak jól szellőző helyen szabad használni.

VESZÉLYEK
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BEVEZETÉS

Ismerkedjen meg a kiváló minőségű 3D nyomatokat készítő Ultimaker 2+ nyomtató 

különféle funkcióival.

2
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AZ ULTIMAKER 2+ GYORS ÁTTEKINTÉSE

1 Tárgyasztal 4 Nyomtatófejkábel 7 Kijelző

2 Nyomtatófej 5 Tárgyasztal leszorítói 8 SD-kártyanyílás

3 Szálvezető cső 6 Nyomó-/forgatógomb 9 Tárgyasztal csavarjai
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1 Szálvezető cső 4 Főkapcsoló 7 Orsótartó

2 Nyomtatófejkábel 5 USB-csatlakozó

3 Adagoló 6 Tápcsatlakozó

6 5 4

3

1

2

7
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MŰSZAKI ADATOK

Fused Filament Fabrication (FFF), szálolvasztásos gyártás

Cserélhető fúvóka

223 x 223 x 205 mm

2,85 mm

0,25 mm-es fúvóka: 150–60 mikron

0,4 mm-es fúvóka: 200–20 mikron

0,6 mm-es fúvóka: 400–20 mikron

0,8 mm-es fúvóka: 600–20 mikron

12,5, 12,5, 5 mikron

30–300 mm/s

0,25 mm-es fúvóka: legfeljebb 8 mm3/s

0,4 mm-es fúvóka: legfeljebb 16 mm3/s

0,6 mm-es fúvóka: legfeljebb 23 mm3/s

0,8 mm-es fúvóka: legfeljebb 24 mm3/s

Fűtött, üveg tárgyasztal (20°–100 °C)

PLA, ABS, CPE, CPE+, PC, Nylon, TPU 95A (számos különféle nyomtatószál-típus támogatása)*

0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm

180° és 260° C között

50° és 100° C között

~ 1 perc

< 4 perc

50 dBA

Különálló 3D nyomtatás SD-kártyáról

Kézi szintbe állítás rásegítéssel

*Az Ultimaker nyomtatók más gyártók nyomtatószálaival is használhatók. A legjobb eredmény elérése érdekében 
azonban Ultimaker PLA, ABS vagy CPE nyomtatószál használatát javasoljuk.

Nyomtatási technológia

Nyomtatófej

Nyomtatási térfogat

Nyomtatószál átmérője

Rétegsűrűség

X, Y, Z irányú pontosság

Nyomtatófej mozgási sebessége

Extrudálási sebesség

Tárgyasztal

Használható anyagok

Fúvóka átmérője

Fúvóka hőmérséklete

Tárgyasztal hőmérséklete

Fúvóka felmelegedési ideje

Tárgyasztal felmelegedési ideje

Üzem közbeni átlagos zajszint

Fájlátvitel

Tárgyasztal szintbe állítása

NYOMTATÓ ÉS A NYOMTATÁSI FUNKCIÓ JELLEMZŐI

100–240 V

4 A, 50–60 Hz

max. 221 W

24 V DC, 9,2 A

Cura – az Ultimaker hivatalos, ingyenes szoftvere  

(a fúvókaméret kiválasztásához)

Mac OS X, Windows, Linux

STL, OBJ, DAE

15° és 32° C között

0° és 32° C között

Hálózati áram

Közvetlenül a nyomtatóhoz kerülő áram

Nyomtatás-előkészítés

Támogatott operációs rendszer

Támogatott fájltípusok

Üzemi környezeti hőmérséklet

Hőmérséklet üzemen kívül

FIZIKAI JELLEMZŐK

A TÁPELLÁTÁS SZÜKSÉGES JELLEMZŐI

SZOFTVER

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

357 x 342 x 388 mm

493 x 342 x 588 mm

11,3 kg

18,5 kg

Méretek (a szálvezető cső és az orsótartó nélkül)

Méretek (a szálvezető csővel és az orsótartóval együtt)

Nettó tömeg

Szállítási tömeg
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A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA ÉS 
TELEPÍTÉSE

Körültekintően csomagolja ki, majd a fejezet utasításai szerint helyezze üzembe az 

Ultimaker 2+ készüléket.

3
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Az Ultimaker 2+ újrahasznosítható és tartós eredeti csomagolása hatékony védelmet nyújt a készüléknek.  

Az alábbi lépéseket követve csomagolja ki az Ultimaker 2+ készüléket.

1 Nyissa ki a kartondobozt, majd a hevedernél fogva óvatosan húzza ki az Ultimaker 2+ készüléket a dobozból.

2 Lazítsa meg a hevedert, és vegye ki a tartozékokat tartalmazó dobozt. 

3 Vegye ki a habszivacs védőcsomagolásból az orsóra tekert PLA nyomtatószál-tekercset és az Ultimaker 2+   

 készülékkel készített tesztnyomatot.

4 Távolítsa el a habszivacs csomagolóanyagot.

5 Helyezze az Ultimaker 2+ készüléket sima, vízszintes felületre.

6 Emelje meg a tárgyasztalt, és távolítsa el az alatta lévő csomagolóanyagot.

7 Vágja el a nyomtatófejet rögzítő kábelkötegelőt.

Az Ultimaker 2+ készüléket a vázánál fogva mozgassa, ne a hevedereknél vagy a tengelyeknél fogva.

KICSOMAGOLÁS
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1 0,75 kg nyomtatószál

2 Tápadapter és -kábel

3 Üveglap

4 USB-kábel

5 Fúvókakészlet

6 Ragasztó

7 Zsír

8 Kalibrálókártya

9 Imbuszkulcsok (1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm)

10 Tesztnyomat

11 Üveglap

A KÉSZÜLÉK TARTOZÉKAI

Az Ultimaker 2+ készülék a 3D nyomtatóba helyezett SD-kártyával és egyéb tartozékokkal kerül forgalomba.  

Továbblépés előtt ellenőrizze, hogy valamennyi tartozék megvan-e.

2

3

11

1

4

10

6

9

7

5

8



16

Az Ultimaker 2+ telepítése:

AZ ORSÓTARTÓ ELHELYEZÉSE

1. Illessze az orsótartó felső részét az Ultimaker 2+ hátulján lévő nyílásba.

2. Nyomja le az orsótartót annyira, hogy a helyére pattanjon.

AZ ÜVEGLAP ELHELYEZÉSE

1. Nyissa ki a tárgyasztal elülső részén lévő két leszorítót.

2. Óvatosan csúsztassa az üveglapot a tárgyasztalra úgy, hogy hátul a tárgyasztal leszorítóiba akadjon.

3. Az üveglap rögzítéséhez zárja a tárgyasztal elülső részén lévő két leszorítót.

TELEPÍTÉS
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A TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA

1. Csatlakoztassa a tápkábelt az adapterhez.

2. Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, a tápadapter másik végéből jövő vezetéket pedig az Ultimaker 2+ 

megfelelő aljzatába. A kábel lapos oldalának kell felfelé néznie.

Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló kikapcsolt helyzetben van-e. 

Csak az Ultimaker 2+ készülékhez kapott eredeti tápadaptert használja.
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A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE

Az előkészületek után most végre bekapcsolhatja az Ultimaker 2+ készüléket, és 

megkezdheti a nyomtatást. Ebben a fejezetben a kijelzőről, az első használatról, a 

nyomtatóágy szintbe állításáról, a nyomtatószál betöltéséről és cseréjéről, a Cura 

szoftver használatáról és a fúvókák cseréjéről olvashat.

4
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Az Ultimaker 2+ előlapján lévő kijelzőn a készülék beállításához és használatához szükséges valamennyi információ 

látható. A menüpontok között a kijelző jobb oldalán lévő gombot elforgatva és/vagy megnyomva lépkedhet. A 

kívánt pontot a gombot elforgatva választhatja ki, a megerősítéshez pedig meg kell nyomnia a gombot. A gomb 

megnyomásakor a művelet megerősítését sípoló hangjelzés kíséri. Ha a gomb villog, az Ultimaker 2+ felhasználói 

beavatkozásra vár.

Az Ultimaker 2+ első használatot követő bekapcsolásakor először mindig az Ultimaker logója jelenik meg, majd a 

főmenü. A főmenüben három lehetőség közül választhat: „Print” (Nyomtatás), „Material” (Anyag) és „Maintenance” 

(Karbantartás).

PRINT (NYOMTATÁS)

A Print (Nyomtatás) menüben választhatja ki az egyes nyomtatási fájlokat az SD-kártyáról. Az indításhoz nyomja meg a 

gombot.

MATERIAL (ANYAG)

A Material (Anyag) menüben módosíthatja az Ultimaker 2+ készülékben használt nyomtatószálat, illetve az 

anyagprofilok beállításait. A Change (Módosítás) lehetőséget választva az Ultimaker 2+ készülék megkezdi az itt 

ismertetett folyamatot: “A NYOMTATÓSZÁL BETÖLTÉSE ÉS CSERÉJE” az oldalon 22. A Settings (Beállítások) 

menüben kiválaszthatja az anyagprofilokat, a Customize (Testreszabás) pontban pedig módosíthatja azok beállításait.

KARBANTARTÁS

A Maintenance (Karbantartás) menüben különféle lehetőségek közül választhat. A Build plate (Tárgyasztal) menüpontot 

kiválasztva a készülék végigvezeti a nyomtatóágy szintbe állításának lépésein. Az Advanced (Speciális) menüben 

többféle lehetőség közül választhat, amelyekkel bizonyos műveleteket manuálisan végezhet el, illetve módosíthatja a 

készülék beállításait. A lehetőségek a következők:

• LED settings (LED-beállítások)   Az Ultimaker 2+ készülékben lévő LED-lámpák beállításainak  

       módosítása.

• Heatup nozzle (Fúvóka melegítése)   Egyéni hőmérséklet beállítása a fúvóka kézi melegítéséhez.

• Heatup buildplate (Tárgyasztal melegítése)  Egyéni hőmérséklet beállítása a fűtött ágy kézi    

       melegítéséhez.

• Home head (Fej alaphelyzetbe)   A nyomtatófejet az Ultimaker 2+ bal hátsó sarkában lévő   

       alaphelyzetébe igazítja.

• Lower buildplate (Tárgyasztal süllyesztése)  A tárgyasztalt az Ultimaker 2+ aljára süllyeszti.

• Raise buildplate (Tárgyasztal emelése)  A tárgyasztalt az Ultimaker 2+ tetejére emeli.

• Insert material (Anyag behelyezése)   Felmelegíti a fúvókát, ami után következhet a nyomtatószál  

       betöltése.

• Move material (Anyag továbbítása)   Felmelegíti a fúvókát, ami után a görgetőkereket elforgatva  

       továbbíthatja az anyagot.

• Set fan speed (Ventilátor-fordulatszám beállítása) A nyomtatófej két oldalán lévő egy-egy ventilátor   

       fordulatszámának szabályozása.

• Retraction settings (Visszahúzási beállítások)  A visszahúzási beállítások testreszabása.

• Version (Verzió)     Az Ultimaker 2+ készülékszoftverének aktuális verziószáma.

• Runtime stats (Működési statisztika)   Az Ultimaker 2+ által bekapcsolt állapotban és nyomtatásban  

       töltött idő megjelenítése.

• Factory reset (Gyári alaphelyzet)   Az Ultimaker 2+ teljes visszaállítása alaphelyzetbe, ami a   

       készülék teljes újrakalibrálását is lehetővé teszi.

A BEÁLLÍTÁSOK FINOMHANGOLÁSA

A beállítások a nyomtatás során finomhangolhatók. Ennek köszönhetően teljesen az irányítása alatt tarthatja a 

nyomtatási folyamatot, és a legjobb nyomtatási minőséget érheti el. A finomhangolás nyomtatás közben a Tune 

(Finomhangolás) menübe lépve végezhető el. A Tune (Finomhangolás) menü beállításkínálata lényegében azonos 

az Advanced (Speciális) menüével, vagyis lehetőséget ad például a nyomtatás hőmérsékletének és sebességének 

módosítására. A menünek a Pause (Szünet) lehetőség is része, amelynek aktiválása után nyomtatás közben 

nyomtatószálat válthat, majd folytathatja a nyomtatást.

A KIJELZŐ ÉS A VEZÉRLŐEGYSÉG
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Az Ultimaker 2+ első bekapcsolásakor a Welcome (Üdvözöljük) üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ezt követően az Ultimaker 

2+ végigvezeti Önt a tárgyasztal kalibrálásának pár lépésén. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. Az Ultimaker 

2+ először alaphelyzetbe áll. A művelet során a nyomtatófej a kiindulási pont meghatározásához a bal hátsó sarokba 

mozdul, a tárgyasztal pedig lefelé mozog. Ezt követően megkezdhető a nyomtatóágy szintbe állítása.

Ha nem jelenik meg a konfigurációs varázsló, lépjen a Maintenance (Karbantartás) > Advanced (Speciális) 

menüpontba, és erősítse meg a Factory reset (Gyári alaphelyzet) pontot.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA AZ ELSŐ ALKALOMMAL
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A nyomtatás szempontjából nagyon lényeges, hogy az első réteg szépen feküdjön fel az üveglemezre, és jól tapadjon. 

Amennyiben a fúvóka és a tárgyasztal közötti távolság túl nagy, a nyomat nem tapad megfelelően az üveglapra. 

Ha pedig a fúvóka és a tárgyasztal túl közel van egymáshoz, előfordulhat, hogy a nyomtatószál nem tud kijönni a 

fúvókából. A fúvóka és a tárgyasztal közötti helyes távolság beállításához a tárgyasztalt szintbe kell állítani. A műveletet 

az Ultimaker 2+ első használata előtt, majd azt követően időről időre kell elvégeznie.

Ha a műanyag egyenetlenül fekszik fel az üveglapra, mindig szintezze újra a tárgyasztalt. Az Ultimaker 2+ szállítását 

követően javasoljuk, hogy a 3D nyomat tárgyasztalhoz való megfelelő tapadásának elősegítése érdekében újra állítsa 

szintbe a tárgyasztalt. 

A tárgyasztal szintbe állítása:

1. Az ágy szintbe állításának indításához lépjen a Maintenance (Karbantartás) > Build plate (Tárgyasztal) menüpontba. 

(Az Ultimaker 2+ első használatakor kihagyhatja ezt a lépést).

2. Várja meg amíg az Ultimaker 2+ alaphelyzetbe áll, majd folytassa a műveletet, miután a tárgyasztal hátsó részén a 

nyomtatófej középre állt.

3. Forgassa el az előlapon lévő gombot úgy, hogy a fúvóka és a tárgyasztal között kb. 1 mm távolság legyen.  

A fúvóka legyen a tárgyasztal közelében, de ne érjen hozzá.

4. A tárgyasztal jobb és bal elülső csavarjával állítsa nagyjából vízszintbe elöl a tárgyasztalt. A fúvóka és a tárgyasztal 

között most is kb. 1 mm hézagnak kell lennie.

5. Illessze a kalibrálókártyát a fúvóka és a tárgyasztal közé.

6. Állítsa be a tárgyasztal csavarjait a bal elülső, a jobb elülső és hátul a középső részen úgy, hogy a kártya 

mozgatásakor enyhe súrlódást érezzen.

7. Nyomja meg a Continue (Folytatás) menüpontot. A nyomtatófej a második pozícióba mozdul

8. Ismételje meg a kalibrálókártya behelyezését (4. lépés) és a tárgyasztal beállítását (5. lépés).

9. Nyomja meg ismét a Continue (Folytatás) menüpontot. A nyomtatófej a harmadik pozícióba mozdul. 

10. Ismételje meg a kalibrálókártya behelyezését (4. lépés) és a tárgyasztal beállítását (5. lépés).

A kalibrálókártyával végzett finomhangolás közben ne fejtsen ki nyomást a tárgyasztalra. Ez pontatlanságot 

okozhat.

A NYOMTATÓÁGY SZINTBE ÁLLÍTÁSA
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BETÖLTÉS

A nyomtatószál betöltéséhez:

1. Helyezze a nyomtatószál-tekercset az orsótartóra. Az orsóra az óramutató járásával ellentétes irányban tekerje fel 

a nyomtatószálat úgy, hogy a nyomtatószál alulról hatoljon be az adagolóba. Kissé egyenesítse ki a nyomtatószálat, 

hogy könnyen bejusson az adagolóba.

2. Várjon egy percet, hogy a nyomtatófej felmelegedhessen. A felmelegedés hatására a fúvókán áthaladó 

nyomtatószál megolvad.

3. Illessze a nyomtatószál végét az adagoló alsó részébe, majd nyomja be úgy, hogy az adagoló elkapja a szálat.

4. Várja meg, amíg a nyomtatószál elér a szálvezető cső első fekete kapcsáig, majd nyomja meg a gombot 

a folytatáshoz. A szálvezető csövön keresztül az Ultimaker 2+ automatikusan betölti a nyomtatószálat a 

nyomtatófejbe.

5. Várja meg, amíg a nyomtatószál kijön a fúvókán.

Mivel a folyamat közben a fúvóka vége felforrósodik, ne érjen hozzá.

Az adagoló jobb oldalán lévő kapcsológomb mindenképpen középső helyzetben legyen. Az adagoló 

feszességének beállítása ekkor helyes.

Ne lepődjön meg, ha a fúvókából először kibújó nyomtatószál színe nem az elvártnak megfelelő. Valószínű, 

hogy a tesztnyomtatásból maradt vissza némi anyag a fúvókában. Várja meg, amíg a fúvókából az Ön által 

betöltött nyomtatószállal egyező színű anyag jön.

CSERE 

Ha más (színű) anyagot kíván betölteni a nyomtatóba, először el kell távolítania az Ultimaker 2+ készülékben lévő szálat, 

és csak ezt követően töltheti be az új nyomtatószálat. 

A használt nyomtatószál eltávolítása:

1. Lépjen a főmenü Material (Anyag) > Change (Módosítás) pontjába.

2. Várjon egy pillanatot, hogy a nyomtatófej felmelegedhessen. A nyomtatófej felmelegítése biztosítja, hogy a fúvókán 

áthaladó nyomtatószál megolvadjon.

3. Amikor a fúvóka meleg, az Ultimaker 2+ automatikusan megkezdi az adagolókerék forgatását, ami által a 

nyomtatószál teljesen visszacsévélődik. Ha a nyomtatószál nem jön ki teljesen az adagolóból, kézzel is kihúzhatja.

4. A fent leírt módon töltse be az új nyomtatószálat.

A NYOMTATÓSZÁL BETÖLTÉSE ÉS CSERÉJE
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NYOMTATÁS INDÍTÁSA

A tárgyasztal szintbe állítása és a nyomtatószál betöltése után kezdetét veheti az (első) nyomtatás. Az SD-kártyára 

már előre felmásoltunk néhány nyomtatási fájlt, hogy elkezdhesse használni a készüléket. Egyszerűen válassza ki az 

egyiket, és nyomja meg a gombot az indításhoz.

A nyomtatási fájl kiválasztása után az Ultimaker 2+ a nyomtatófej és tárgyasztal alaphelyzetbe állításával, valamint a 

tárgyasztal és a fúvóka felmelegítésével felkészül a nyomtatásra. A művelet akár 5 percig is eltarthat.

Nyomtatás közben a folyamat előrehaladása és a befejezéséig hátralévő idő a kijelzőn követhető. A nyomtatás végén 

várja meg, amíg a tárgyasztal lehűl, majd húzza le a kinyomtatott munkadarabot a tárgyasztalról.

Felmelegedés, nyomtatás és lehűlés közben sem a nyomtatófejet, sem a fúvókát nem szabad megérinteni. Az 

alkatrészek hőmérséklete akár a 260 °C fokot is elérheti. 

A megfelelő tapadás érdekében érdemes egy vékony réteg ragasztót felvinni az üveglapra. Erre a célra az 

Ultimaker 2+ készülékhez mellékelt ragasztót használja. Részletes útmutatást itt talál: “RAGASZTÓ 

HASZNÁLATA” az oldalon 25.

NYOMTATÁS INDÍTÁSA
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Az Ultimaker 2+ 3D nyomtatási fájljainak előkészítéséhez az általunk fejlesztett, ingyenes Cura alkalmazást javasoljuk. 

A Cura gyorsan és pontosan, mindössze néhány másodperc alatt alakítja át a 3D modelleket 3D nyomtatási fájlokká, és 

közben megjeleníti a nyomat előnézetét is, hogy ellenőrizhesse, minden az elvárásoknak megfelelően alakul-e.

TELEPÍTÉS

A Cura szoftver a www.ultimaker.com/software oldalról tölthető le. A letöltés után indítsa el a telepítőt, és futtassa le a 

varázslót. A Cura első alkalommal való elindításakor a program a 3D nyomtató, vagyis az Ultimaker 2+ kiválasztását kéri. 

Semmilyen más konfigurációs lépésre nincs szükség, a Cura szoftver azonnal használatra kész.

A CURA SZOFTVER HASZNÁLATA

3D modell nyomtatási fájllá alakítása a Cura szoftverben:

1. A Load (Betöltés) gombot megnyomva töltsön be egy 3D modellt (STL-, OBJ-, DAE- vagy AMF-fájl) a Cura 

alkalmazásba.

2. Adja meg a kívánt beállításokat, majd várja meg, hogy a Cura elvégezze a modell szeletekre bontását.

3. Miután a Cura konvertálta a fájlt, a Save (Mentés) gombbal mentse el a nyomtatási fájlt (GCode). Ha van SD-kártya a 

számítógépben, a mentés közvetlenül arra történik.

4. Távolítsa el a megfelelő módon az SD-kártyát a számítógépből, és illessze be az Ultimaker 2+ készülékbe a 

nyomtatás megkezdéséhez.

A Cura első használatakor megjelennek a Quickprint (Gyorsnyomtatási) profilok. Ez kezdő felhasználók 

számára kifejezetten hasznos, azonban a gépet már jól ismerő felhasználók, akik több beállítást szeretnének 

maguk meghatározni, az Advanced (Speciális) módba is átválthatnak. A Cura használatáról bővebben a Cura 

támogatási weboldalán olvashat: www.ultimaker.com/support/software

A KÉSZÜLÉKSZOFTVER FRISSÍTÉSE

A Cura szoftverből időről időre új verziót adnak ki, amelynek a frissített készülékszoftver is része. Ha elérhető, mindig 

telepítse a Cura és a készülékszoftver legfrissebb verzióját, hogy készüléke szoftveres szempontból mindig naprakész 

legyen. A Cura alkalmazás legfrissebb verziója mindig a www.ultimaker.com/software weboldalról tölthető le.

A legfrissebb készülékszoftver telepítése az Ultimaker 2+ készülékre:

1. Csatlakoztassa az Ultimaker 2+ készüléket a számítógéphez az USB-kábellel.

2. Csatlakoztassa a tápegységet, és kapcsolja be az Ultimaker 2+ készüléket.

3. Indítsa el a Cura szoftvert, majd lépjen a Machine (Gép) > Install default firmware (Alapértelmezett készülékszoftver 

telepítése) lehetőséghez. A Machine (Gép) menüpontban mindenképpen az Ultimaker 2+ lehetőséget válassza ki. A 

Cura alkalmazás ezután automatikusan feltölti a legújabb készülékszoftvert az Ultimaker 2+ készülékre.

A CURA SZOFTVER
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RAGASZTÓ HASZNÁLATA

Habár a fűtött ágy megfelelően meleg ahhoz, hogy az üveglap és a nyomat között elégséges tapadás alakuljon ki, 

sajnos ez nem mindig elegendő. A jobb tapadás érdekében néha az üveglapra ragasztót is kell kenni.

MIKOR KELL RAGASZTÓT HASZNÁLNI?

A ragasztó használatának szükségessége a felhasznált anyagtól, illetve a modell alakjától és méretétől függ. 

ABS- és CPE-nyomtatószálnál érdemes mindig ragasztót használni, mert ezek az anyagok hajlamosabbak a 

vetemedésre. A vetemedő műanyag felpöndörödik. A vetemedés oka tulajdonképpen a műanyag tulajdonságaiban 

keresendő. Gyors hűtés hatására a műanyagok hajlamosak a zsugorodásra (bizonyos műanyagok jobban, más 

műanyagok kevésbé), amelynek hatására a nyomat sarkai felpöndörödhetnek. Mivel az ABS és a CPE meglehetősen 

intenzíven zsugorodik, ragasztót kell használni ahhoz, hogy a nyomat ne pöndörödjön fel.

Ezzel szemben a PLA sokkal kevésbé hajlamos a zsugorodásra, ezáltal a vetemedésre. Ennek köszönhetően gyakran 

előfordul, hogy a PLA anyaggal közvetlenül, ragasztó alkalmazása nélkül lehet nyomtatni az üveglapra. Ilyenkor viszont 

meg kell győződni arról, hogy az üveglap teljesen por- és olajmentes, mert a műanyag zsíros felületen nem tapad meg 

jól. Van azonban olyan helyzet, amikor mégiscsak ragasztót kell kenni az üveglapra. Ha olyan modellt kíván nyomtatni, 

amely jelentős alapterületű vagy az alján nagyon vékony részek vannak, a meglazulás megelőzése érdekében érdemes 

ragasztót használni.

HASZNÁLAT

Az Ultimaker 2+ készülékkel együtt szállított ragasztó az üveglaphoz használható. A ragasztót egyenletes, vékony 

rétegben kell felhordani az üveglapra. A ragasztót csak a nyomtatási területre kell felvinni.

A ragasztó jobb eloszlatását nedves ruhával segítheti. Így végül egy nagyon vékony rétegnyi ragasztó marad 

csak az üveglapon.

RAGASZTÓ HASZNÁLATA
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Az Ultimaker 2+ készülékhez a gyártó egy egész fúvókakészletet mellékel. A készlet három, különböző méretű fúvókát 

tartalmaz (0,25 mm, 0,6 mm és 0,8 mm). A 0,4 mm-es fúvóka gyárilag rajta van az Ultimaker 2+ készüléken.

A fúvóka cseréje:

A KÉSZÜLÉKEN LÉVŐ FÚVÓKA ELTÁVOLÍTÁSA

1. Távolítsa el a nyomtatószálat az Ultimaker 2+ készülékből a Material (Anyag) > Change (Módosítás) menüpontok 

segítségével. Lásd: “A NYOMTATÓSZÁL BETÖLTÉSE ÉS CSERÉJE” az oldalon 22.

2. A jelenleg a gépben lévő fúvóka eltávolítása előtt hajtsa végre a tisztítási eljárást. A művelet majdnem teljesen 

kitisztítja a fúvókát eltömítő műanyagot, és megkönnyíti az eltávolítást. A művelet ki is tisztítja elrakás előtt a 

fúvókát, és biztosítja, hogy a fúvókában nem marad nyomtatószál, amely esetleg befolyásolhatná a későbbi 

nyomatok minőségét. Lásd: “FÚVÓKATISZTÍTÁS” az oldalon 31.

3. Hagyja a hőmérsékletet azon az értéken, amelyet legutóbb a fúvókatisztítás során a nyomtatószál kihúzásakor 

használt. (PLA anyagnál pl. 90 Celsius).

4. Csavarja ki a kulccsal a fúvókát a fűtőtömbből. A fúvókát az óramutató járásával ellentétes irányban lehet 

kicsavarni.

ÚJ FÚVÓKA BESZERELÉSE

1. Válassza ki a kívánt fúvókát, és csavarja be a fűtőtömbbe, majd húzza meg kézzel. Vigyázzon, mert a fűtőtömb még 

meleg.

2. A fúvóka teljes meghúzását a kulccsal végezze. Az óramutató járásával egyező irányban forgassa, de ne erőltesse 

(ilyenkor ugyanis könnyen eltörhet).

BEÁLLÍTÁSOK A CURA SZOFTVERBEN

Mielőtt az új fúvókával nyomtatni lehetne, módosítani kell a beállítást a Cura alkalmazásban. Írja be a beszerelt fúvóka 

méreteit milliméterben a Nozzle size (Fúvóka mérete) mezőbe.

FÚVÓKÁK CSERÉJE
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KARBANTARTÁS

Az Ultimaker 2+ készülék problémamentes működésének fontos feltétele a precíz 

karbantartás. Ebben a fejezetben a karbantartással kapcsolatos legfontosabb 

tudnivalókról olvashat. Az Ultimaker 2+ leghatékonyabb kihasználása érdekében 

figyelmesen olvassa el az itt leírtakat.

5
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AZ ÜVEGLAP TISZTÍTÁSA

Sok nyomtatás után előfordulhat, hogy az üveglemezen túl sok felesleges ragasztó gyűlik fel. Emiatt a nyomtatási 

felület egyenetlenné válhat, így javasoljuk, hogy időként tisztítsa meg az üveglapot. A művelet előtt mindig kapcsolja ki 

az Ultimaker 2+ készüléket, és várja meg, amíg a tárgyasztal lehűl.

Az üveglap tisztítása:

1. Tolja kézzel az üveglapot az Ultimaker 2+ aljára. Így elkerülhető a nyomtatófej és a „Z” trapézmenetes orsó 

károsodása.

2. Nyissa ki a tárgyasztal elülső részén lévő leszorítókat.

3. Tolja az üveglapot a tárgyasztal elejére annyira, hogy ki tudja venni az Ultimaker 2+ készülékből.

4. Meleg vízzel és egy ronggyal távolítsa el a felesleges ragasztót. Szükség esetén szappant is használhat.

5. Csúsztassa az üveglapot a tárgyasztalra úgy, hogy a tárgyasztal hátsó részén a helyére pattanjon.

6. Az üveglap rögzítéséhez kézzel zárja le a tárgyasztal elülső részén lévő leszorítókat.

Az üveglap elektromos árammal fűtött helyen fekszik, így fontos, hogy mindenképpen teljesen szárazon 

tegye vissza a helyére.

Ahhoz, hogy a következő nyomtatás jól sikerüljön, javasoljuk, hogy az üveglap visszahelyezése után állítsa 

újra szintbe a tárgyasztalt.

ÜVEGLAP
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A megfelelő extrudálás szempontjából fontos, hogy az adagolót a helyes módon használja, és mindig tartsa tisztán. 

Alább az adagoló karbantartására vonatkozó tanácsokat olvashatja.

AZ ADAGOLÓ FESZESSÉGE

Ahhoz, hogy a nyomtatószálat pontosan be lehessen vezetni a szálvezető csőbe és a nyomtatófejbe az adagolón 

keresztül, fontos, hogy az adagoló feszessége jól legyen beállítva. Ha túl feszes, az adagoló recés kereke belemar a 

nyomtatószálba, ezzel kilapítva vagy megakasztva azt. Más szóval élve a kerék „begyűri” a szálat.

A nyomtatószál begyűrésének elkerülése érdekében az adagoló jobb oldalán lévő fehér pecek középső állásban 

legyen.

AZ ADAGOLÓ
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Az Ultimaker 2+ megfelelő karbantartásának és problémamentes működésének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy 

a tengelyeket rendszeres időközönként kenje meg.

Az X ÉS AZ Y TENGELY

Ha a 3D nyomatok felületén finom bordák jelennek meg, vagy úgy tűnik, hogy az X és az Y tengely szárazon fut, 

érdemes egy-egy cseppnyi varrógépolajat kenni az X és az Y tengelyre. Ez nagymértékben elősegíti az Ultimaker 

2+ finom működését. Varrógépolajat nem mellékelünk az Ultimaker 2+ készülékhez, azonban fokozottan ajánlott ezt 

használni az X és az Y tengely kenéséhez.

„Z” TRAPÉZMENETES ORSÓ

A „Z” trapézmenetes orsót 6 havonta Magnalube kenőanyaggal kell megkenni. Ez az a zöld zsír, amelyet a gyártó az 

Ultimaker 2+ készülékhez mellékelt. Osszon el 10 cseppnyi zsírt az orsó teljes menetes részén. A következő nyomtatás 

során az Ultimaker 2+ felfelé és lefelé mozgatva megkeni a tengelyt.

A Magnalube csak a „Z” trapézmenetes orsó kenésére szolgál, a többi tengelyre ne tegyen belőle.

A TENGELYEK KENÉSE
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Az Ultimaker 2+ huzamosabb használatát követően előfordulhat, hogy a készülék már nem tud elegendő műanyagot 

extrudálni. Elégtelen extrudálásra utal, ha a nyomat rétegei hiányoznak vagy nagyon vékonyak. A jelenséget 

legtöbbször a fúvókában vagy a szálolvasztó rendszer más alkatrészében maradó szennyeződés vagy égett 

anyagdarabka okozza, amely (részleges) eltömődéshez vezet. Elégtelen extrudálás észlelésekor érdemes az itt leírt 

eljárással kitisztítani a fúvókát. Ezzel a művelettel nemcsak a fúvóka, hanem a szálolvasztó rendszer (hot end) többi 

alkatrésze is kitisztítható. Az alábbiakban az eljárás részletes ismertetése olvasható.

Akkor is tanácsos elvégezni a tisztítási eljárást, ha egy nagyobb nyomtatási hőmérsékletet igénylő anyagról 

alacsonyabb hőmérsékletet igénylőre áll át, hogy semmi ne maradjon a gépben a korábban használt 

nyomtatószálból.

A NYOMTATÓSZÁL ELTÁVOLÍTÁSA

1. A nyomtatószál eltávolításához lépjen a Material (Anyag) > Change (Módosítás) lehetőséghez. Az új anyag betöltése 

helyett válassza a Cancel (Mégse) lehetőséget.

A SZÁLVEZETŐ CSŐ ELTÁVOLÍTÁSA

1. Távolítsa el a (vörös vagy kék) szorítókapcsot.

2. Nyomja le a szálvezető csövet rögzítő kapcsot, és húzza ki a csövet a nyomtatófejből.

BEMELEGÍTÉS ÉS ELŐKÉSZÜLETEK

1. Lépjen a Maintenance (Karbantartás) > Advanced (Speciális) > Heatup Nozzle (Fúvóka melegítése) menüpontba, és 

állítsa be a hőmérsékletet 260 fokra.

2. Egyenes metszéssel vágjon le egy kb. 20 cm-es darabot a nyomtatószálból, és próbálja kiegyenesíteni, amennyire 

csak lehet.

3. A megfelelő hőmérséklet elérésekor illessze bele teljesen a kiegyenesített nyomtatószál-darabot a fúvókába.

4. Nyomja meg kissé annyira, hogy az új nyomtatószál kibújjon a fúvókából, vagy már nem tudja tovább tolni a szálat.

FÚVÓKATISZTÍTÁS
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AZ ÚJ NYOMTATÓSZÁL ELTÁVOLÍTÁSA

1. Csökkentse a hőmérsékletet 90 fokra (PLA anyag) vagy 110 fokra (ABS anyag).

2. A megfelelő hőmérséklet elérése után gyors, határozott mozdulattal húzza ki a nyomtatószálat.

3. Ellenőrizze a nyomtatószál végének színét és alakját. Akkor jó, ha a szál vége nem színeződött el, és kúp alakú.

4. Ismételje addig a bemelegítési és előkészületi lépéseket, valamint az új nyomtatószál eltávolításának lépéseit, amíg 

a fúvókából távozó szál teljesen tiszta, maradványoktól mentes, és a vége kúpos.

ÖSSZESZERELÉS

1. A csőcsatlakozón keresztül tolja be teljesen a szálvezető csövet a TFM-csatlakozóba.

2. Helyezze a szorítókapcsot a csőcsatlakozóra úgy, hogy rögzítse a helyén a szálvezető csövet.
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SÚGÓ ÉS TÁMOGATÁS

Van néhány, az Ultimaker 2+ készülékre jellemző probléma, amely a nyomtatás 

közben előfordulhat. Ha ilyet tapasztal, a következő oldalakon ismertetett lépéseket 

követve maga is elháríthatja a problémát.

Ha azonban közvetlen segítségre van szüksége, helyi képviseletünk kollégái 

természetesen mindig készséggel állnak rendelkezésére.

6
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Ebben a fejezetben a leggyakrabban előforduló problémákat és azok megoldását ismertetjük. A következő oldalon az 

Ultimaker 2+ készüléken bizonyos esetben megjelenő hibaüzeneteket olvashatja. További tudnivalókért látogasson el 

webhelyünkre: www.ultimaker.com/support.

EXTRUDÁLÁSI PROBLÉMÁK

Az extrudálási problémáknak többféle oka lehet. Eldugulhat a fúvóka, olyankor pedig semmilyen anyag nem tud távozni 

belőle. A problémát az is okozhatja, hogy az Ultimaker 2+ készülék nem extrudál elég műanyagot, emiatt a nyomatban 

nagyon vékonyak a rétegek, vagy bizonyos rétegek hiányoznak is. A jelenség neve „elégtelen extrudálás”.

Az extrudálási problémákat legtöbbször a fúvókában (vagy a szálolvasztó rendszer más alkatrészében) maradó 

szennyeződés vagy égett anyagdarabka okozza, amely (részleges) eltömődéshez vezet. A probléma megoldása 

érdekében a következőket teheti:

• Ellenőrizze, hogy az adagoló nem gyűrte-e be a nyomtatószálat. Ha igen, akkor először távolítsa el a szálat a 

készülékből.

• Ellenőrizze, hogy az adagoló feszességét állító fehér pecek a középső állásban van-e, és ha nincs, állítsa oda.

• Az Advanced (Speciális) menü Move material (Anyagtovábbítás) parancsával próbáljon meg manuálisan extrudálni 

némi anyagot. Az anyagot az adagolónál kézzel nyomva rásegíthet a folyamatra.

• A tisztítási módszer arra szolgál, hogy teljesen eltávolítsa a szennyeződéseket és az elégett anyagmaradványokat a 

szálolvasztó rendszerből.

Ha már huzamosabb ideje használja az Ultimaker 2+ készüléket, előfordulhat, hogy a TFM-csatlakozó deformálódott, 

és emiatt a nyomtatószálnál súrlódás tapasztalható. A szálolvasztó rendszer komponenseitől származó hő és a nyomás 

miatt ez a kopó-fogyó alkatrész idővel elhasználódik. Ha a fent ismertetett módszerek egyik sem válik be, érdemes 

tüzetesebben megvizsgálni a TPM-csatlakozót. A TPM-csatlakozó deformálódása az alsó rész kis mértékű belső 

kiperemesedéséről ismerhető fel.

NEM LEHET CSATLAKOZNI A CURA ALKALMAZÁSHOZ

Ha a Cura a készülékszoftver feltöltésekor nem ismeri fel az Ultimaker 2+ készüléket, szoftver- vagy hardverhiba miatt 

probléma van a kapcsolattal. A probléma megoldása érdekében a következőket teheti:

• Ellenőrizze, hogy minden megfelelően van-e csatlakoztatva (ideértve a tápkábelt és az USB-kábelt is), valamint 

hogy a készülékszoftver feltöltésekor az Ultimaker 2+ be van-e kapcsolva; ha valamelyik feltétel nem teljesül, 

csatlakoztassa a laza kábelt, vagy kapcsolja be a készüléket. Kipróbálhat egy másik USB-kábelt is.

• Ellenőrizze, hogy a Cura legfrissebb verziója van-e telepítve a számítógépre.

• Próbáljon meg másik számítógéphez csatlakozni, amelyen lehetőség szerint más operációs rendszer van.

A NYOMAT NEM TAPAD RÁ A TÁRGYASZTALRA

Annak, hogy a nyomat nem tapad rá a tárgyasztalra, több oka is lehet. Arról lehet szó, hogy az első réteg nem 

megfelelően tapadt le, vagy pedig az történt, hogy a nyomat a műanyag vetemedése miatt fellazul. A vetemedés 

oka tulajdonképpen a műanyag tulajdonságaiban keresendő. Gyors hűtés hatására a műanyagok hajlamosak a 

zsugorodásra (bizonyos műanyagok jobban, más műanyagok kevésbé), amelynek hatására a nyomat (a sarkain) 

felpöndörödhet. A jelenség főleg az ABS-szállal végzett nyomtatáskor jelentkezik, amely viszonylag erősen zsugorodik.

A vetemedés mérséklése és a jó minőségű első réteg biztosítása érdekében a következőket teheti:

• Ellenőrizze, hogy a nyomtatóágy a helyes hőmérsékletre van-e felfűtve (PLA anyag – 60 °C, ABS anyag – 90 °C).

• Ellenőrizze, hogy a tárgyasztal megfelelően szintbe van-e állítva, és ha nincs, állítsa be.

• Teljesen tisztítsa meg az üveglapot.

• Vigyen fel egy vékony réteg ragasztót az üveglapra.

• A vetemedés megelőzésére használja a Cura alkalmazás Brim (Perem) funkcióját. Ez a funkció a tárgy köré egyetlen 

lapos és vastag réteget helyez el, amely nagyobb tapadási felületet eredményez.

HIBAELHÁRÍTÁS
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HIBAÜZENETEK

ERROR - STOPPED TEMP SENSOR (HIBA 

– LEÁLLÁS, HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ)

ERROR - STOPPED TEMP SENSOR 

BED (HIBA – LEÁLLÁS, HŐMÉRSÉKLET-

ÉRZÉKELŐ, NYOMTATÓÁGY)

ERROR - HEATER ERROR (HIBA – 

FŰTŐEGYSÉG HIBÁJA)

Z-SWITCH BROKEN (Z-KAPCSOLÓ 

HIBÁS) vagy Z-SWITCH STUCK 

(Z-KAPCSOLÓ BERAGADT)

X OR Y SWITCH BROKEN (X VAGY Y 

KAPCSOLÓ HIBÁS)

Ez a jelzés a fúvóka hőmérsékletét mérő PT100 B érzékelővel kapcsolatos 

problémára utal. Azt jelzi, hogy az érzékelő helytelen értékeket mér, és 

biztonsági okokból megakadályozza, hogy a fúvóka felmelegedhessen. 

Legvalószínűbb oka valamilyen csatlakozási probléma, amely az alaplapnál 

fennálló csatlakozási hiba vagy az érzékelő károsodása miatt jelentkezik.

Ez a hiba a fűtött nyomtatóágy érzékelőjével kapcsolatos problémára 

utal. Azt jelzi, hogy az érzékelő helytelen értékeket mér, és biztonsági 

okokból megakadályozza, hogy a fűtött nyomtatóágy felmelegedhessen. 

Legvalószínűbb oka valamilyen csatlakozási probléma, amely a fűtött 

nyomtatóágynál vagy az alaplapnál fennálló csatlakozási hiba, esetleg az 

érzékelő károsodása miatt jelentkezik.

A fűtőegység hibáját akkor jelzi a rendszer, ha az érzékelő nem érzékel 

állandó hőmérsékletet, illetve hőmérséklet-növekedést. Ilyenkor 

előfordulhat, hogy a fűtőelem nincs jól csatlakoztatva, és a fúvóka 

túlmelegedésének megelőzése érdekében a készülék kikapcsolja a 

fűtőelemet.

Ezek a hibaüzenetek a „Z” végálláskapcsoló meghibásodására utalnak. 

Arra utal, hogy a Z végálláskapcsolót nem lehet megnyomni, vagy valami 

megakadályozza, hogy a kapcsoló karja visszaálljon a kiinduláskori helyére.

Ez akkor fordul elő, ha az X vagy az Y végálláskapcsoló a nyomtatófej 

alaphelyzetbe állása során nincs aktiválva.
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Amennyiben az Ultimaker 2+ használata közben problémába ütközik, vagy a készülék használatával kapcsolatban 

segítségre van szüksége, keresse fel weboldalunkat: www.ultimaker.com/support.

A weboldalon számos nagyszerű ötletet talál a hibaelhárításhoz, a felmerülő problémák önálló megoldásához és 3D 

nyomtatási tapasztalata bővítéséhez. Kifejezetten aktív online közösségünket tapasztalt felhasználók alkotják, akik 

örömmel osztják meg az érdeklődőkkel hasznos tanácsaikat és ötleteiket, amelyek segítenek minél jobban kihasználni 

az Ultimaker 2+ készülék funkcióit.

Ha személyes segítségre van szüksége az Ultimaker 2+ készülékkel kapcsolatos problémák megoldásában, kérheti 

helyi támogatási szakembereink segítségét is. Elérhetőségi adataikat a weboldalunkon találja.

TÁMOGATÁS
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