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Friskrivning

  Läs installations- och användarhandboken noga och försäkra dig om att du förstår innehållet. Att inte att läsa 
handboken kan medföra personskador, sämre resultat eller skador på Ultimaker 3. Var noga med att alla som 
använder 3D-skrivaren känner till och förstår innehållet i handboken och kan använda Ultimaker 3 eller Ultimaker 3 
Extended på bästa sätt.

Förutsättningarna och metoderna för montering, hantering, förvaring, användning eller bortskaffande* av enheten 
ligger bortom vår kontroll och kan vara okända för oss. Av detta och andra skäl åtar vi oss inget ansvar och avsäger oss 
uttryckligen ansvar för förlust, personskada, skada på material/egendom eller utgifter som uppkommer från eller på något 
sätt i samband med montering, hantering, förvaring, användning eller bortskaffande av produkten.*

Informationen i det här dokumentet är hämtad från källor som vi anser vara pålitliga. Informationen ges dock utan någon 
underförstådd eller uttrycklig garanti rörande dess riktighet.

Avsedd användning Ultimaker 3
Ultimaker 3D-skrivare är utformade och konstruerade för att modellera fram föremål med användning av Ultimaker 
tekniska termoplaster i en kommersiell/affärsmiljö. Kombinationen av precision och hastighet gör att Ultimaker 3D-skrivare 
är den perfekta apparaten för konceptmodeller, funktionella prototyper och produktion av små serier. Även om vi uppnått 
en mycket hög standard med avseende på återgivning av 3D-modeller med användning av Cura, förblir användaren 
ansvarig för att kvalificera och validera tillämpningen av utskrivna objekt för dess avsedda användning. Detta är särskilt 
viktigt för tillämpningar på strängt reglerade områden som medicintekniska produkter och flygteknik. Ultimaker är 
visserligen en öppen plattform vad gäller material, men bästa resultat uppnås med Ultimaker-certifierat material, samtidigt 
som vi har gjort vårt yttersta för att matcha materialegenskaper med maskininställningar.

* Vi lever upp till WEEE-direktivet.

Copyright © 2016 Ultimaker. Med global ensamrätt.
Den här språkversionen av handboken är verifierad av tillverkaren (den ursprungliga handboken).
Ingen del av den här publikationen, inklusive bilder, får reproduceras och/eller offentliggöras genom utskrift, fotokopia, mikrofilm eller 
någon annan metod utan skriftligt tillstånd från Ultimaker.
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Förord

Detta är installations- och användarhandboken för din Ultimaker 3 eller Ultimaker 3 Extended. I den beskrivs installation 
och användning av 3D-skrivaren.

Handboken innehåller viktig information och anvisningar om säkerhet, installation och bruk. Läs all information och följ 
anvisningarna och riktlinjerna i den här handboken noga. På så sätt erhåller du högkvalitativa utskrifter och undviker 
eventuella olyckor och personskador.
Var noga med att alla som använder Ultimaker 3 eller Ultimaker 3 Extended har tillgång till handboken.

Vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att den här handboken ska vara så korrekt och utförlig som möjligt. 
Informationen får anses vara korrekt men syftar inte till att täcka allt och ska endast användas som vägledning. Kontakta 
oss om du upptäcker några felaktigheter eller utelämnanden så att vi kan göra nödvändiga ändringar. På så sätt kan vi 
förbättra vår dokumentation och den service vi ger dig. 
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Certifieringar
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Säkerhet och 
regelefterlevnad

1

Det är mycket viktigt att du arbetar på ett säkert 
sätt med din Ultimaker 3 och Ultimaker 3 Extended.  
Det här kapitlet handlar om säkerhet och risker.  
Läs noga igenom all information för att undvika 
olyckor och personskador.
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Säkerhetsmeddelanden

Den här handboken innehåller varningar och säkerhetsmeddelanden.

  Ger ytterligare information som underlättar en uppgift eller undviker problem.

  Varnar för situationer som kan orsaka materiella skador eller personskador om inte säkerhetsanvisningarna följs.

Allmän säkerhetsinformation
Ultimaker 3 och Ultimaker 3 Extended utvecklar höga temperaturer och har varma rörliga delar som kan orsaka 
personskada. För aldrig in handen i Ultimaker 3 eller Ultimaker 3 Extended när den är i drift. Manövrera alltid skrivaren 
med knappen på framsidan eller strömbrytaren på baksidan. Låt Ultimaker 3 eller Ultimaker 3 Extended svalna i  
5 minuter innan du vidrör något på insidan.

Ändra eller justera inte något på Ultimaker 3 om inte ändringarna är auktoriserade av tillverkaren.

Förvara inte föremål i Ultimaker 3.

Ultimaker 3 och Ultimaker 3 Extended är inte avsedda att användas av personer med nedsatt fysisk och/eller psykisk 
förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under uppsikt eller har fått instruktioner om hur  
apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
 
Barn ska hållas under ständig uppsikt när de använder skrivaren.

Interferens av radiovågor
Apparaten får inte orsaka skadlig störning och måste klara av alla störningar, inklusive störning som kan orsaka oönskad 
drift.
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Faror

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Den här utrustningen har testats och funnits uppfylla gränserna för digital enhet klass A i enlighet med del 15 i FCC-
reglerna. Syftet med dessa gränser är att utgöra skäligt skydd mot skadlig störning när enheten används i kommersiell 
miljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan orsaka skadlig störning av 
radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med handboken. Bruk av den här utrustningen i ett 
bostadsområde leder troligen till skadlig störning, och då är det användaren som ansvarar för att korrigerande åtgärder 
vidtas och även betalar för detta.

Elektrisk säkerhet
  Ultimaker 3 har testats i enlighet med IEC 60950-1, som ingår i lågspänningsdirektivet.  

Ultimaker 3 måste användas tillsammans med strömkällan Meanwell GST220AX och den medlevererade 
strömsladden. Tillsammans garanterar de säker användning med avseende på kortslutning, överbelastning, 
överspänning och överhettning. Du hittar mer information i CB-rapporten på vår webbplats.

 
 Koppla alltid ur skrivaren innan du utför underhåll eller ändringar.

Mekanisk säkerhet
  Ultimaker 3 innehåller rörliga delar. Användaren förväntas inte bli skadad av drivremmarna. Kraften hos 

byggplattan är tillräcklig för att kunna åsamka viss skada. Håll således händerna utom räckhåll för byggplattan 
under drift.

 Koppla alltid ur skrivaren innan du utför underhåll eller ändringar.

Risk för brännskador
  Det finns en potentiell risk för brännskador: skrivhuvudet kan uppnå temperaturer upp till 280°, medan den 

uppvärmda bädden kan uppnå temperaturer på 100 °C. Rör inte vid någon av dem med bara händer. 

 Låt alltid skrivaren svalna i 30 minuter innan du utför underhåll eller modifiering.

Hälsa och säkerhet
  Ultimaker 3 är utformad för Ultimaker PLA, Ultimaker ABS, Ultimaker CPE, Ultimaker Nylon och Ultimaker PVA. 

Våra material kan skrivas ut på ett säkert sätt om rekommenderade temperaturer och inställningar tillämpas. 
Vi rekommenderar att allt Ultimaker-material skrivs ut i ett väl ventilerat utrymme. Du hittar mer information i 
säkerhetsdatabladet för respektive material.

Icke-Ultimaker-material kan avge VOC (flyktiga organiska föreningar) när de bearbetas i Ultimaker 3D-skrivare (omfattas inte 
av garantin). VOC kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel, förvirring, dåsighet, sjukdomskänsla, koncentrationssvårigheter 
och förgiftningskänsla. Dragskåp rekommenderas. Du hittar mer information i säkerhetsdatabladen för respektive material.
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Introduktion2

Bekanta dig med din Ultimaker 3 och upptäck  
möjligheterna med denna 3D-skrivare.
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Huvudkomponenter, Ultimaker 3 och Ultimaker 3 Extended

  Den visade modellen är Ultimaker 3 Extended. Huvudkomponenterna i Ultimaker 3 är desamma och exakt likadant 
placerade. Den enda skillnaden mellan de två skrivarna är kåpans höjd. De olika måtten anges i Specifikationer.

1. Byggplatta
2. Dubbelt skrivhuvud
3. Skruvar till byggplattan
4. Klämmor till byggplattan
5. Knapp: tryck/vrid
6. Display
7. USB-uttag

8. Matare 2
9. Bowdenslangar
10. Matare 1
11. Ethernet-port
12. Kabelskydd
13. Dubbel spolhållare med NFC-kabel
14. Strömkabel

1 2 33

45674

8 9 9 10

11121314
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Specifikationer
Skrivar- och utskriftsegenskaper Ultimaker 3 Ultimaker 3 Extended

När inget värde anges, är värdet samma som för 

Ultimaker 3

Teknik FFF (Fused Filament Fabrication)
Skrivhuvud • Dubbelt munstycke, med lyftmekanism på andra munstycket

• Lätt utbytbara skrivarkärnor
Byggvolym Vänster munstycke: 215x215x200mm

Höger munstycke: 215x215x200mm
Dubbla material: 197x215x200mm

Vänster munstycke: 215x215x300mm
Höger munstycke: 215x215x300mm
Dubbla material: 197x215x300mm

Materialdiameter 2,85 mm
Lagerupplösning 0,4 mm munstycke: 20–200 mikron
Stegnoggrannhet X, Y, Z 12,5, 12,5, 2.5 mikron
Skrivhuvudets hastighet 30–300 mm/s
Materialflödeshastighet Upp till 16 mm3/s

Byggplatta Uppvärmd glasplatta
Materialtyper PLA, PVA, ABS, CPE, nylon
Munstyckets diameter 0,4 mm
Munstyckets temperatur 180–280 ºC
Byggplattans temperatur 20–100 ºC
Munstyckets uppvärmningstid <2 min
Byggplattans uppvärmningstid <4 min (20–>60 ºC)
Genomsnittligt driftbuller 50 dBA
Byte av munstycke Lätt utbytbara skrivarkärnor
Materialförvaring • Öppet, spolhållare inkl. materialguide för två spolar på 750 g eller mindre

• NFC-system för att automatiskt detektera typ av Ultimaker-material
Anslutningar • Nätverk: WiFi, Ethernet

• Fristående via USB-enhet
Nivåreglering av byggplattan Aktiv och manuell nivåreglering
Kamera Ja

Fysiska mått
Skrivarens yttermått (inkl. 
bowdenslang och spolhållare)

34,2 x 50,5 x 58,8 cm (DxBxH) 34,2 x 50,5 x 68,8 cm (DxBxH)

Skrivarens yttermått (exkl. 
bowdenslang och spolhållare)

34,2 x 38,0 x 38,9 cm (DxBxH) 34,2 x 38,0 x 48,9 cm (DxBxH)

Nettovikt 10,6 kg 11,3 kg
Leveransvikt 15,5 kg 16,8 kg
Emballagets mått 39,0 x 40,0 x 56,5 cm (DxBxH) 39,0 x 40,0 x 68,0 cm (DxBxH)

Strömförsörjning
In 100–240 V

4A, 50–60 Hz
Max. 221 W

Ut 24 V DC, 9,2 A

Omgivningsförhållanden
Omgivningsförhållanden under drift 15–32 ºC

10–90 % RH, icke-kondenserande Från ±50 % RH och däröver uppstår problem med 
PVA.Se materialspecifikationerna för optimala driftförhållanden

Förvaring av skrivare 0–32 ºC

Programvara
Levererad programvara • Cura 2 – Ultimakers officiella programvara

• Klarar dubbla material
Operativsystem som stöds Windows, Mac, Linux
Filtyper STL, OBJ, 3MF
Filöverföring • Skriv ut direkt från Cura via nätverk

• Utskrift via fristående USB-enhet
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Packa upp och 
installera maskinvaran

3

Packa försiktigt upp Ultimaker 3 eller  
Ultimaker 3 Extended och installera maskinvaran i 
enlighet med anvisningarna i det här kapitlet.
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Uppackning

Ultimaker levereras i en återanvändningsbar och hållbar förpackning som är specialutformad för att skydda din  
Ultimaker 3. 

Uppackning 
Följ stegen nedan för att packa upp Ultimaker 3 på rätt sätt.

1. Ta ut Ultimaker 3 ur kartongen.
2. Lossa remmen genom att öppna spännet.
3. Avlägsna den övre delen av frigolitemballaget med de två filamentspolarna och testutskriften från fabriken.
4. Ta ut tillbehörslådan.
5. Ta bort den del av frigoliten som är placerad framtill på undersidan av Ultimaker 3.
6. Ta ut Ultimaker 3, ta bort den undre frigolitdelen och ställ Ultimaker 3 på ett plant underlag.
7. Lyft bort byggplattan för hand och ta bort förpackningsmaterialet under byggplattan.
8. Klipp av buntbandet som håller fast skrivhuvudet.
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Detta finns i kartongen
Ultimaker 3 levereras med flera maskintillbehör. Kontrollera att du har alla tillbehör innan du fortsätter.

1. Skrivarkärna AA 0,4 (i fack 1 för Ultimakers skrivhuvud)
2. Skrivarkärna AA 0,4
3. Skrivarkärna BB 0,4
4. Glasplatta
5. Kabelskydd
6. Spolhållare med NFC-kabel
7. Materialguide
8. Materialspole PLA (350 g)
9. Materialspole PVA (350 g)
10. Ethernet-kabel
11. USB-minne
12. Limstift
13. Maskinolja (för X/Y-axlar)
14. Magnalube-fett (för Z-axel)
15. Stjärnskruvmejsel
16. XY kalibreringsark
17. Kalibreringskort
18. Snabbguide
19. Strömadapter
20. Strömkabel
21. Testutskrift 
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Montera maskinvarutillbehör

Placera och ansluta NFC-spolhållaren
1. Placera försiktigt skrivaren på dess högra sida.
2. För in spolhållaren i den bakre panelen. Placera först den övre delen i hålet och tryck ned tills den snäpper på plats.
3. Anslut NFC-kabeln till NFC-uttaget. Den plana sidan av kontakten riktas utåt från bottenpanelen.
4. För in NFC-kabeln genom öppningen i den bakre panelen.
5. För in kabellocket i den bakre panelen för att hålla kabeln på plats.
6. Ställ försiktigt Ultimaker upprätt.

Placera glasplattan
1. Öppna byggplattans två klämmor framtill på byggplattan.
2. Skjut försiktigt in glaset på byggplattan och var noga med att det snäpper in byggplattans klämmor baktill.
3. Stäng byggplattans två klämmor framtill för att låsa fast glasplattan.
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Ansluta strömförsörjningen
1. Anslut strömkabeln till strömadaptern.
2. Anslut strömkabeln till vägguttaget.
3. Anslut den andra sidan av strömförsörjningen till Ultimaker 3. Kontaktens plana sida måste vara riktad nedåt. Du 

måste dra tillbaka glidmekanismen innan du trycker in kabeln ordentligt i porten. När sladden sitter i skrivaren du kan 
släppa taget för att låsa den på plats.
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Iordningställande inför 
första användning

4

När du har monterat tillbehören kan du ställa 
in skrivarfunktionerna inför första användning. 
I det här kapitlet beskrivs hur du installerar 
skrivarkärnan, laddar material, ansluter till 
WiFi, uppdaterar firmware och installerar Cura-
programvaran.
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Installera skrivarkärna

Slå på skrivaren med strömbrytaren på baksidan innan du genomför installationen. Huvudmenyn visas i displayen.
Vrid knappen för att navigera i menyerna och tryck på knappen för att bekräfta ditt val. 

Installera skrivarkärnor
Ultimaker 3 har två skrivarkärnor i skrivhuvudet som är utbytbara med varandra. 

Det finns två typer av skrivarkärnor:
• Typ AA: för utskrift av byggmaterial (PLA, ABS, CPE och nylon)
• Typ BB: för utskrift av supportmaterial (PVA)

Alla Ultimaker 3 levereras med två AA skrivarkärnor – varav en redan är installerad i skrivhuvudets fack 1 – och en BB 
skrivarkärna. Det gör det möjligt att skriva ut med två byggmaterial eller med ett bygg- och ett supportmaterial.

Skrivarkärnorna innehåller information så att skrivaren alltid vet vilken skrivarkärna som är installerad och vilket material 
som kan användas med denna skrivarkärna.

Om du vill installera den andra skrivarkärnan ska du följa stegen på displayen på Ultimaker 3:
1. Öppna skrivhuvudets fläktfäste.
2. Ultimaker 3 upptäcker nu automatiskt skrivarkärnan (AA) som placerats i skrivhuvudet fack 1.  

Bekräfta för att fortsätta.
3. Montera skrivarkärna BB i skrivhuvudets fack 2 genom att trycka in skrivarkärnans spakar och skjuta in kärnan i 

skrivhuvudet.
4. Ultimaker 3 ska nu automatiskt detektera skrivarkärnan (BB) som placerats i skrivhuvudets fack 2.  

Bekräfta för att fortsätta.
5. Stäng skrivhuvudets fläktfäste och bekräfta för att fortsätta med installationen.

 Rör inte vid chipet på baksidan av skrivarkärnan med händerna.
 

  Var noga med att hålla skrivarkärnan helt vertikal när du monterar den så att den smidigt glider in i skrivhuvudet.
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Ladda material

Du måste ladda material i skrivaren innan du kan börja skriva ut med Ultimaker 3. Material 2 ska laddas först eftersom det 
måste placeras nära baksidan av skrivaren.

Ladda material 2
1. Placera spolen med materialet på spolhållaren. Var noga med att placera den så att materialet ligger medurs och kan 

föras in i matare 2 från botten. Sträck materialet lite så att det lätt kan föras in i mataren.
2. Vänta tills Ultimaker 3 har upptäckt materialet (när Ultimaker-material används).
3. För in änden på materialet i matare 2 och tryck försiktigt fram det tills mataren griper om det och det syns i 

bowdenslangen.
4. Vänta på att Ultimaker 3 värmer upp skrivarkärnan 2 och laddar materialet i skrivhuvudet.
5. Bekräfta när det nya materialet tränger ut från skrivhuvudet.
6. Vänta någon minut tills skrivarkärnan 2 svalnar.
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Ladda material 1
1. Ta materialguiden och håll den med den yttre delen mot dig.
2. Lägg materialspolen på materialguiden med materialet i moturs riktning.
3. För in materialets ände genom hålet i materialguiden. Välj ”Continue” (Fortsätt) när du är klar.
4. Placera materialguiden – med material 1 – på spolhållaren, bakom material 2, och vänta tills det upptäcks  

av skrivaren.
5. För in änden på materialet i matare 1 och tryck försiktigt fram det till dess att mataren griper om det och det syns i 

bowdenslangen.
6. Vänta tills Ultimaker 3 värmer upp skrivarkärnan 1 och laddar materialet i skrivhuvudet.
7. Bekräfta när det nya materialet tränger ut från skrivhuvudet.
8. Vänta någon minut tills skrivarkärnan 1 svalnar.
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Installera WiFi och firmware

Med Ultimaker 3 kan du skriva ut trådlöst via ett nätverk. Det betyder att nästa steg är anslutning av Ultimaker 3 till ett 
nätverk.

Ansluta WiFi
1. Vänta tills Ultimaker 3 har skapat en WiFi-anslutning. Det kan ta någon minut.
2. Anslut din dator till skrivarens trådlösa nätverk. Namnet på nätverket visas i displayen på Ultimaker 3.
3. En popup-ruta visas på datorns bildskärm. Följ stegen för att ansluta Ultimaker 3 till ditt lokala WiFi-nätverk. Popup-

rutan försvinner när du har slutfört de här stegen.

 Om popup-rutan inte visas ska du öppna en webbläsare och skriva ”Ultimaker.com”. 

4. Gå tillbaka till Ultimaker 3 för att fortsätta med installationen inför första användningen.

  I vissa nätverksmiljöer kan Ultimaker 3 få problem med att ansluta trådlöst. Om det 
 händer ska du köra diagnostikverktyget WiFi setup igen från en annan dator.

 Om du hoppar över denna process du kan alltid göra om WiFi-inställningen genom att gå till System g Network g  
 Run WiFi setup (System > Nätverk > Kör WiFi setup).

Uppdatera firmware
Som ett sista steg kontrollerar Ultimaker 3 om senaste firmware är installerad. Om inte, hämtas senaste firmware från 
nätet och installeras. Det tar flera minuter.
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Cura-programvara

Vi rekommenderar vår kostnadsfria programvara Cura för Ultimaker 3 för skapande av 3D-utskriftsfiler. Cura omvandlar 
snabbt och exakt 3D-modeller till 3D-utskriftsfiler på några sekunder och visar en förhandsgranskning av utskriften så du 
kan vara säker på att allt ser ut som det ska.

För Ultimaker 3 måste du använda Cura 2.3 eller senare.

Systemkrav
Accepterade plattformar
• Windows Vista eller senare
• Mac OSX 10.7 eller senare
• Linux Ubuntu 15.04, Fedora 23, OpenSuse 13.2, ArchLinux eller senare

Systemkrav
• OpenGL 2-kompatibelt grafikchip
• Intel Core 2 eller AMD Athlon 64 eller senare
• Minst 4 Gb RAM (8 Gb eller mer rekommenderas)

Kompatibla filtyper
• STL (det vanligaste filformatet för 3D-utskrift)
• OBJ
• 3MF

Installation
Du hittar Cura-programvaran på www.ultimaker.com/software. Efter nedladdningen ska du öppna installationsprogrammet 
och köra installationsguiden för att genomföra installationen. När du öppnar Cura för första gången uppmanas du att välja 
en 3D-skrivare, dvs. Ultimaker 3. Inget mer behöver konfigureras, så du kan börja använda Cura direkt.
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Drift5

Efter installationen är det dags att börja skriva 
ut med Ultimaker 3. Detta kapitel innehåller 
information om displayen, användning av Cura, 
hur du startar en utskrift, vilka material som 
kan användas, hur du ändrar och kalibrerar 
skrivarkärnor samt kalibrerar byggplattan.
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Display och kontrollknapp

I displayen på framsidan av Ultimaker 3 visas all information som behövs för att installera och använda Ultimaker 3. 
Du kan navigera genom menyerna genom att vrida och/eller trycka på knappen till höger om skärmen. Vrid för att välja 
eller styra en åtgärd, och tryck för att bekräfta den. När du trycker på knappen hörs en signal som bekräftar åtgärden. Ett 
blinkande knapp betyder att Ultimaker 3 väntar på att du ska svara/agera.

När du slår på Ultimaker 3 efter första användningen visas alltid Ultimaker-logotypen först, följt av menyn. Det finns tre 
alternativ på huvudmenyn: Print, Material/PrintCore och System (Skriv ut, Material/skrivarkärna och System).

Skriva ut
I Print-menyn kan du välja en utskrift när du använder ett USB-minne. Under utskriften kan du via menyn också finjustera 
utskriften och ändra inställningarna för hand.

Material/skrivarkärna
I Material/PrintCore-menyn kan du ändra, ladda och ladda ur material och skrivarkärnor.

System
I System-menyn finns olika alternativ för att styra nätverket, byggplattan och skrivhuvudet, samt för att utföra underhåll 
och ett flertal tester.
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Använda Cura

Med Cura kan du skapa utskrifter med två material (varav det ena är supportmaterial) eller utskrifter med två färger och 
utskrifter med singelextrudering i Ultimaker 3. När du förbereder en modell, måste du alltid se till att skrivarkärnan och 
materialkonfigurationen stämmer överens med konfigurationen på din Ultimaker 3. Om du använder nätverket du kan låta 
Cura överföra konfiguration för Ultimaker 3 till Cura automatiskt.

”Slica” en utskrift med dubbel extrudering med ett supportmaterial
1. Ladda en 3D-modell i Cura.
2. Välj önskad utskriftsprofil och justera utskriftsinställningar som du vill ha dem.
3. Välj rätt skrivarkärnor/material för utskrift av supportmaterial (PVA). Detta kan göras i ”Simple settings” (Enkla 

inställningar), genom att välja ”Print support using PVA (Extruder [x])” (Skriv ut stödmaterial med PVA (Extruder [x]). 
Alternativt kan det göras i ”Advanced settings” (Avancerade inställningar), där du väljer ”PVA (Extruder [x])” som 
supportextruder. 

  Om du vill använda ett annat material som support måste du byta skrivarkärna och materialkonfiguration.

4. Vänta tills Cura har slicat modellen, kontrollera vyn Layers (Lager) för en förhandsgranskning av utskriften och börja 
skriva ut.

Slica en utskrift med dubbla material med två färger
1. Ladda in bägge modellfilerna i Cura.
2. Välj en av modellerna och klicka på knappen ”Per Modell Settings” (Inställningar per modell) på vänster sida.
3. Välj skrivarkärna/material som du vill använda för denna del av utskriften från ”Print model” (Skriv ut modell) från 

rullgardinsmenyn.
4. Upprepa för den andra modellen.
5. Välj båda modellerna genom att markera en av dem först och håll ned Shift-tangenten för att markera den andra 

modellen.
6. Högerklicka med musen och välj ”Merge models” (Kombinera modellerna), eller Alt Ctrl G.
7. Välj önskad utskriftsprofil och justera utskriftsinställningar för bägge skrivarkärnorna som du vill ha dem.
8. Vänta tills Cura har slicat modellen, kontrollera vyn Layers (Lager) för en förhandsgranskning av utskriften och börja 

skriva ut.

Slica en enskild extruderingsutskrift
1. Ladda in en modell i Cura.
2. Välj modell och klicka på knappen ”Per Modell Settings” (Inställningar per modell) på vänster sida.
3. Välj skrivarkärna/material som du vill använda för denna utskrift från ”Print model” (Skriv ut modell) från 

rullgardinsmenyn.
4. Välj önskad utskriftsprofil och justera utskriftsinställningar som du vill ha dem.
5. Vänta tills Cura har slicat modellen, kontrollera vyn Layers (Lager) för en förhandsgranskning av utskriften och börja 

skriva ut.

För fler anvisningar om hur du använder Cura finns i Cura-manualen på vår webbplats.

https://ultimaker.com/en/resources/manuals/software
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Starta en utskrift

Nätverksutskrift
Med Ultimaker 3 kan du skriva ut via ett nätverk, antingen WiFi eller Ethernet.

Skriva ut via WiFi:
1. Installera WiFi (om det inte redan gjorts) genom att gå till ”System g Network g Run WiFi setup” (System > Nätverk > 

Kör WiFi setup) och följ stegen på displayen.
2. Aktivera WiFi i nätverksmenyn.
3. I Cura, gå till Settings g Printers g Manage printers (Inställningar > Skrivare > Hantera skrivare).
4. Klicka på knappen ”Connect via network” (Anslut via nätverk).
5. Välj din Ultimaker från listan över skrivare som visas och klicka på ”Connect” (Anslut). 

 Välj ”Add” (Lägg till) i detta fönster för att konfigurera en Ultimaker 3 manuellt med IP-adressen.

  Cura kommer att fråga om du vill överföra konfigurationer från din Ultimaker 3 till Cura. Välj ”yes” för att 
automatiskt överföra dem. Om du väljer ”no” måste du välja rätt inställningar manuellt.

6. Slica din 3D-modell i Cura.
7. Tryck på ”Print over network” (Skriv ut via nätverk) för att starta utskriften.

Starta en utskrift via Ethernet:
1. Anslut LAN-kabeln till uttaget på baksidan av Ultimaker 3.
2. Aktivera Ethernet i nätverksmenyn.
3. I Cura, gå till Settings g Printers g Manage printers (Inställningar > Skrivare > Hantera skrivare).
4. Klicka på knappen ”Connect via network” (Anslut via nätverk).
5. Välj din Ultimaker från listan över skrivare som visas och klicka på ”Connect” (Anslut).

  Cura kommer att fråga om du vill överföra konfigurationer från din Ultimaker 3 till Cura. Välj ”yes” för att 
automatiskt överföra dem. Om du väljer ”no” måste du välja rätt inställningar manuellt.

6. Slica din 3D-modell i Cura.
7. Tryck på ”Print over network” (Skriv ut via nätverk) för att starta utskriften.
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Skriva ut med USB
När det inte går att skriva ut via ett nätverk, kan 3D-utskriftsfiler överföras till Ultimaker 3 med ett USB-minne.
1. Sätt in USB-minnet i datorn.
2. Slica din 3D-modell i Cura. Kontrollera att skrivarkärnan och materialkonfigurationen i Cura överensstämmer med 

konfigurationen på din Ultimaker 3, eller ändra konfigurationen på din skrivare för att matcha inställningarna på Cura.
3. Spara utskriftsfilen (.gcode) på USB-minnet via knappen ”Save to removable drive” (Spara på flyttbar enhet).
4. Mata ut USB-minnet i Cura och ta bort det från datorn.
5. Placera USB-minnet i Ultimaker 3 (på framsidan, vid displayen).
6. Gå till ”Print” (Skriv ut) och välj den fil du vill skriva ut.

Övervaka utskrift
Du kan övervaka utskriften när den har startats via ett nätverk eller om du ansluter till Ultimaker 3 från Cura.  
På så sätt kan du se förloppet för utskrifterna, upptäcka felaktigheter och styra skrivaren på avstånd.

Du har tillgång till följande:
• En kameraanslutning (live) till Ultimaker 3.
• Utskriftsinformation (temperaturer, jobbnamn, utskriftstid etc.).
• Knappar för att pausa eller avbryta utskriften på avstånd.
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Material

Skriva ut med två material
Som förklarats i kapitlet Iordningställande, levereras Ultimaker 3 med två skrivarkärnor för byggmaterial (AA) och en 
skrivarkärna för supportmaterial (BB). AA-skrivarkärnorna kan användas för utskrift av PLA, ABS, CPE och nylon. BB 
skrivarkärnan kan användas för PVA.

Följande kombinationer av Ultimaker-material stöds om du vill skriva ut med två material:
• PLA – PVA
• Nylon – PVA
• PLA – PLA
• ABS – ABS
• CPE – CPE

Även om Ultimaker 3 har ett öppet materialsystem, rekommenderar vi att Ultimaker-material används till skrivaren. 
Ultimaker 3 har en NFC-läsare som läser av Ultimakers materialspolar och överför informationen till Cura när du är 
ansluten till nätverket. På så vis väljer Cura automatiskt rätt material för respektive skrivarkärna.
I Cura hittar du även materialprofiler som särskilt har utvecklats för Ultimaker-material och därmed garanterar bästa 
utskriftsresultat.

Byta material
Material kan enkelt bytas ut på Ultimaker 3 med hjälp av proceduren från menyn. Förutom att byta material kan du också 
välja att endast ladda eller ladda ur ett material.

 Kontrollera att kompatibla skrivarkärnor är installerade innan du för in material.

1. Gå till menyn ”Material/Print core g Material 1 or 2 g Change” (Material/skrivarkärna > Material 1 eller 2 > Byt).
2. Vänta på att skrivarkärnan värmts upp och backa materialet.
3. Ta bort materialet från mataren och spolhållaren.
4. Placera det nya materialet på spolhållaren och vänta tills Ultimaker 3 känner av det.

 Du kan välja material manuellt när du använder icke-Ultimaker-material.

5. För in material i mataren och tryck in det tills mataren fattar tag i det.
6. Bekräfta att du har fört in material i mataren genom att trycka på knappen på framsidan av Ultimaker 3.
7. När materialet har förts fram ska du vänta tills det tränger ut från skrivhuvudet innan du trycker på knappen.

Materialinställningar
Tabellen är en översikt över rekommenderade inställningar för respektive material. Dessa inställningar är automatiskt 
korrekt inställda i Cura när du väljer en av materialprofilerna.

Material Munstyckets  
temperatur (°C)

Byggplattans 
temperatur (°C)

Fläkthastighet  
(%)

Vidhäftningstyp  
(Cura)

PLA 195–205 60 100 Brim*

ABS 225–240 80 50 Brim

CPE 235–250 70 70 Brim

Nylon 250–255 60 40 Raft*

PVA 215–225 60 50 Brim eller raft*

* Vid utskrift av PLA eller nylon i kombination med PVA rekommenderar vi utskrift av vidhäftningstyp i PVA.
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Vidhäftning byggplatta
Även om värmen från den uppvärmda byggplattan redan bidrar till god vidhäftning av material mot glasplattan, behövs 
i en del fall ett häftmaterial. I tillbehörslådan för din Ultimaker 3 finns ett limstift. Lägg på ett tunt, jämnt lager lim på 
glasplattan så att det första lagret av utskriften fäster bättre. Nedan finns en översikt om limanvändning för respektive 
material.

PLA
Ultimaker PLA fäster vanligtvis väl mot glasplattan. Kontrollera att glaset är helt rent och fritt från olja/fett och fingeravtryck. 
Applicera ett tunt lager lim på glasplattan för bästa resultat.

När utskriften är klar ska du inte ta inte bort den så länge byggplattan är varm. Det kan göra att utskriftsbasen deformeras.

ABS
När du skriver ut med Ultimaker ABS måste du använda ett tunt lager lim på glasplattan. Att inte använda limmet medför 
stor risk att det går flisor ur glasplattan när du tar bort utskriften och att garantin upphävs.

Observera att för detta material kan det vara lättare att ta bort 3D-utskrifterna från byggplattan om den fortfarande något 
varm, vid cirka 40 ºC.

CPE
Även om Ultimaker CPE fäster väl mot glasplattan, tenderar det att skeva kraftigt. För att minimera deformation vid utskrift 
med Ultimaker CPE ska du applicera ett tunt lager av det lim som medföljer Ultimaker 3 på glasplattan.

Nylon
Ultimaker Nylon fäster väl mot byggplattan. Oftast är extra lim inte nödvändigt för en lyckad utskrift. Applicera ett tunt 
lager av lim på glasplattan för ännu bättre vidhäftning mot byggplattan.

PVA
Ultimaker PVA fäster ordentligt mot byggplattan, så vi föreslår att ett tunt lager lim appliceras på glasplattan.
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Ta bort stödmaterial (PVA)
Utskrifter för vilka PVA har använts som stödmaterial kräver viss efterbehandling för att få bort PVA-stödmaterialet. Det kan 
göras genom att lösa upp PVA-materialet i vatten.

1. Sänk ned utskriften i vatten
PVA-materialet löses sakta upp om en utskrift med PVA placeras i vatten. Du kan dock påskynda processen  
på olika sätt:
• Genom att använda varmare vatten kan tiden förkortas något. När du gör det ska du kontrollera att du håller en 

temperatur på högst 35 °C för att undvika att PLA-materialet deformeras. Undvik brännskador genom att inte 
överstiga 50 °C för nylon.

• Upplösningstiden minskas betydligt om du rör om i vattnet eller använder rinnande vatten. När vattnet rörs om 
löses PVA upp mycket snabbare, vilket betyder att det kan lösas upp på under tre timmar.

• Du kan göra det ännu enklare för PVA att lösas upp genom att placera utskriften i vattnet i ungefär 10 minuter och 
sedan ta bort det mesta av supportmaterialet med tång. När du placerar tillbaka utskriften i vattnet behöver bara 
kvarvarande PVA-rester lösas upp.

2. Skölj med vatten
När PVA-supportmaterialet är helt upplöst ska du skölja utskriften med vatten för att avlägsna överflödigt PVA.

3. Låt utskriften torka
Låt utskriften torka helt och efterbearbeta byggmaterialet om det behövs.  

4. Kassering av spillvatten
Eftersom PVA är biologiskt nedbrytbart är det lätt att göra sig av med vattnet. Vattnet kan hällas ut i avloppet om 
avloppsledningarna är anslutna till vattenreningsverk. När spillvattnet har hällts ut ska du spola med varmvatten från 
kranen i cirka 30 sekunder för att skölja ut eventuellt överskott av det PVA-mättade vattnet ur avloppet för att undvika 
stopp i avloppet.

Det går att använda vattnet till mer än en utskrift, men det kan förlänga materialets upplösningstid. Vattnet kommer att bli 
mättat med tidigare löst PVA, så för snabbaste resultat rekommenderas alltid nytt vatten.

Förvaring och hantering av material
Det är mycket viktigt att spolar med material förvaras på rätt sätt när de inte används. Kvaliteten och materialets 
bearbetningsförmåga kan påverkas om de förvaras felaktigt.

För att materialet ska hållas i optimalt skick är det viktigt att det förvaras på följande sätt:
• Torrt och svalt 
• Undan direkt solljus
• I återförslutbar påse

Den optimala förvaringstemperaturen för PLA, CPE och nylon är mellan -20 och 30 °C. För ABS och PVA är den 
rekommenderade temperaturen mellan 15 och 25 °C. Vidare rekommenderas en relativ luftfuktighet på under 50 % för PVA. 
Materialets kvalitet kan påverkas om PVA utsätts för en högre fuktighet.

Du kan förvara materialet i återförslutbar påse tillsammans med medföljande torkmedel (silikon-gel). För att minimera 
fuktupptag rekommenderar vi att PVA-spolen förvaras i återförslutbar påse tillsammans med det medföljande torkmedlet 
så snart utskriften är klar.
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Skrivarkärnor

Byta skrivarkärnor 
Skrivarkärnor kan enkelt bytas på Ultimaker 3 med hjälp av proceduren i menyn. Förutom att byta skrivarkärna kan du 
också välja att endast ladda eller ladda ur en skrivarkärna.

1. Gå till menyn ”Material/Print core g PrintCore 1 or 2 g Change” (Material/skrivarkärna > Skrivarkärna 1 eller 2 > Byt).
2. Vänta på att skrivarkärnan värmts upp, backa materialet och låt svalna igen.
3. Öppna skrivhuvudets fläktfäste.
4. Ta bort skrivarkärnan genom att trycka in skrivarkärnans spakar och dra ut skrivarkärnan ur skrivhuvudet. 
5. För in den nya skrivarkärnan i skrivhuvudet.
6. Stäng skrivhuvudets fläktfäste.
7. Vänta på att Ultimaker 3 laddar in materialet i skrivarkärnan och svalnar av igen.

 Rör inte vid chipet på baksidan av skrivarkärnan med händerna.

  Var noga med att hålla skrivarkärnan helt vertikal när du tar bort eller sätter in den så att den lätt glider ur/i 
skrivhuvudet.

Kalibrera skrivarkärnor
Viss kalibrering för att rikta in munstyckena behövs när en ny kombination av skrivarkärnor är installerade. Ultimaker 
3 upptäcker automatiskt nya kombinationer, och du får ett meddelande om att utföra kalibreringen. Denna kalibrering 
behöver endast göras en gång eftersom informationen lagras på skrivaren. AA-skrivarkärnan som var installerad när 
Ultimaker 3 levererades har redan kalibrerats med de andra två skrivarkärnorna, så kalibrering behövs inte.

För att göra kalibreringen behöver du kalibreringsark XY som finns i tillbehörslådan eller kan laddas ned här.  
Om du behöver skriva ut det ska du vara noga med att skriva ut det i A4-format i skala 100 %.

 Kontrollera att två skrivarkärnor och material är installerade innan kalibreringen påbörjas.

Starta kalibreringen:
1. Gå till System g Maintenance g Calibration g Calibrate XY offset (System > Underhåll > Kalibrering > Kalibrera XY 

offset).
2. Ultimaker 3 skriver nu ut ett rutnät på byggplattan. Vänta tills det är färdigt.
3. När Ultimaker 3 har svalnat tar du bort glaset från skrivaren och placerar det på kalibreringsark XY. Kontrollera att det 

utskrivna rutnätet har placerats exakt på de två rektanglarna på arket.
4. Gå till de inpassade linjerna på det utskrivna X-rutnätet och se vilket nummer som hör till dessa linjer. Ange detta 

nummer som värdet för X-offset på Ultimaker 3.
5. Gå till de inpassade linjerna på det utskrivna Y-rutnätet och se vilket nummer som hör till dessa linjer. Ange detta 

nummer som värdet för Y-offset på Ultimaker 3.

  Det är viktigt att det utskrivna XY-offsettrycket fäster väl mot byggplattan och inte visar några tecken på 
underextrudering. Om det gör det bör kalibreringstrycket göras om.

http://www.ultimaker.com/xy-offset-sheet
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Kalibrera byggplattan

När du använder Ultimaker måste byggplattan kalibreras regelbundet för god vidhäftning av utskriften mot byggplattan. 
Om avståndet mellan munstyckena och byggplattan är för stort vidhäftas inte materialet som avsett på glasplattan. Om 
munstyckena däremot ligger för nära byggplattan kan det bli svårt för materialet att extruderas från munstyckena.

Byggplattan på Ultimaker 3 kan kalibreras på två sätt: aktiv nivåreglering och manuell nivåreglering. Aktiv nivåreglering är 
det bästa valet, eftersom det inte finns risk för misstag på grund av den mänskliga faktorn.

   Det är viktigt att kontrollera att det inte finns någon plast på munstyckena och att glasplattan är ren när du vill 
kalibrera byggplattan, annars kan nivåregleringen bli fel.

Aktiv nivåreglering
Om du väljer aktiv nivåreglering mäter Ultimaker 3 byggplattans nivå så att den kan kompensera för fel i byggplattans nivå 
när de första lagren trycks. Det görs genom att byggplattan förflyttas något lite uppåt eller nedåt under utskrift.

Starta aktiv nivåreglering:
1. Gå till ”System g Build plate g Active leveling” (System > Byggplatta > Aktiv nivåreglering).
2. Vänta tills skrivaren avslutat nivåregleringen. Det tar några minuter.

 Vidrör inte skrivaren när den aktiva nivåregleringen pågår. Det kan påverka mätningarna.

Manuell nivåreglering
Om nivån på byggplattan är alltför fel (och aktiv nivåreglering inte kompenserar för detta), kan manuell nivåreglering 
göras.

1. Gå till ”System g Build plate g Manual leveling” (System > Byggplatta > Manuell nivåreglering).
2. Vänta tills Ultimaker 3 är tillbaka i utgångsläget och fortsätt när skrivhuvudet är i centrum på baksidan av byggplattan.
3. Vrid på knappen framtill tills avståndet mellan det första munstycket och byggplattan är ungefär 1 mm. Se till att 

munstycket sitter nära byggplattan utan att vidröra den.
4. Justera skruven på byggplattans främre vänstra och högra sida för att grovjustera nivelleringen av byggplattans 

främre del. Det ska återigen vara ett avstånd på cirka 1 mm mellan munstycket och byggplattan.
5. Placera kalibreringskortet mellan munstycket och byggplattan när skrivhuvudet är i centrum på baksidan av 

byggplattan.
6. Justera skruven i mitten av byggplattans baksida tills du känner en viss friktion när du förflyttar kortet.
7. Tryck på ”Continue” (Fortsätt). Skrivhuvudet flyttas till den andra punkten.
8. Upprepa steg 5 (placera kalibreringskortet) och steg 6 (justera byggplattan).
9. Tryck på ”Continue” (Fortsätt) igen. Skrivhuvudet flyttas till den tredje punkten.
10. Upprepa steg 5 (placera kalibreringskortet) och steg 6 (justera byggplattan).

 Tryck inte på byggplattan när du finjusterar kalibreringskortet. Det kan leda till felaktigheter.
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När du har kalibrerat byggplattan med det första munstycket, måste också det andra munstycket riktas in tills höjden på 
båda munstyckena är korrekt inställda. För detta behöver du bara ställa in korrekt höjd med hjälp av kalibreringskortet.
1. Placera kalibreringskortet mellan det andra munstycket och byggplattan.
2. Vrid knappen på framsidan av Ultimaker 3 tills det vidrör kalibreringskortet och finjustera det tills du känner ett visst 

motstånd eller friktion när du förflyttar kortet.

 Du kan även justera det andra munstycket separat genom att gå till 
 System g Maintenance gCalibration g Calibrate Z offset (System > Underhåll > Kalibrering > Kalibrera Z offset).

Nivåregleringsfrekvens
Ultimaker 3 frågar hur ofta du vill nivåreglera byggplattan efter att du har nivåreglerat den första gången.  
Följande alternativ finns:
• Varje dag
• Varje vecka
• Efter start
• Aldrig
• Automatiskt (nivåregleringsfrekvensen bestäms av skrivaren, baserat på antalet utskriftstimmar sedan byggplattan 

senast nivåreglerades)

Du kan alltid ändra nivåregleringsfrekvensen genom att gå till System g Build plate g Frequency (System > Byggplatta > 
Frekvens) i menyn.
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Underhåll6

Du måste underhålla Ultimaker 3 på rätt sätt för att 
den ska fungera korrekt. I detta kapitel beskrivs de 
viktigaste underhållstipsen. Läs dem noga så att du 
uppnår bästa möjliga resultat med din Ultimaker 3.
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Uppdatera firmware

Med jämna mellanrum släpps en ny version av Ultimaker 3 firmware. För att hålla Ultimaker 3 uppdaterad rekommenderas 
du därför uppdatera systemets firmware regelbundet. Detta kan göras på Ultimaker 3 (när den är ansluten till nätverket) 
eller via USB.

Uppdatera på skrivaren
1. Anslut skrivaren till nätverket via WiFi eller Ethernet.
2. Gå till Systemg Maintenance g Update firmware (System > Underhåll > Uppdatera firmware).  

Ultimaker 3 hämtar senaste firmware från nätet och installerar den. Det tar flera minuter.

Uppdatera via USB
1. Hämta filen med ny firmware från www.ultimaker.com/firmware.
2. Placera hela firmware-mappen på USB-minnet.
3. Sätt in USB-minnet i Ultimaker 3.
4. Gå till Systemg Maintenance g Update firmware (System > Underhåll > Uppdatera firmware).
5. Ultimaker 3 upptäcker om det finns en firmware-fil på USB-minnet. Välj filen för att starta uppdateringen.

http://www.ultimaker.com/firmware
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Smörja axlar

För att underhålla Ultimaker 3 korrekt och för att den ska fungera smidigt, rekommenderar vi att axlarna smörjs med jämna 
mellanrum. I tillbehörslådan till Ultimaker 3 finns Unilube för X- och Y-axlarna och Magnalube för Z-axeln.

 Speciellt i länder med hög luftfuktighet eller i mycket torra länder måste axlarna smörjas regelbundet.

X- och Y-axlarna
Om du upptäcker små kanter längs ytorna på 3D-utskrifterna eller anser att X- och Y-axlarna är torra, bör du applicera 
lite Unilube på X- och Y-axlarna. Sätt en droppe på var och en av X- och Y-axlarna och flytta skrivhuvudet manuellt för att 
fördela oljan över axlarna.

 Använd bara Unilube på X- och Y-axlarna. Användning av andra oljor eller Magnalube kan påverka beläggningen  
 på axlarna.

Z-axeln
Magnalube (fett som medföljer Ultimaker 3) kan användas för smörjning av Z-axeln. Detta måste göras ungefär en gång 
var sjätte månad. Fördela ca 10 droppar fett över hela den gängade staven och för byggplattan uppåt och nedåt för att 
sprida fettet över den.

 Lägg inte Magnalube på någon av de andra axlarna eftersom detta påverkar hur Ultimaker 3 fungerar.
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Hålla skrivaren ren

För bästa utskriftsresultat är det viktigt att hålla Ultimaker 3 ren när du använder den. Du rekommenderas därför att inte 
använda Ultimaker 3 i ett rum där den lätt kan bli dammig och att ta bort små bitar av material som kan ha hamnat i 
skrivaren.

Utöver detta finns det några delar i Ultimaker 3 som kan kräva mer regelbunden rengöring. Anvisningar om detta ges 
nedan.

Rengöra glasplattan
Efter omfattande utskriftsjobb kan det finnas alltför mycket lim på glasplattan. Limmet kan orsaka en ojämn utskriftsyta, så 
du bör rengöra glasplattan med jämna mellanrum. Innan du gör det ska du kontrollera att Ultimaker 3 är avstängd och att 
byggplattan har svalnat.

Gör följande för att rengöra glasplattan:
1. Flytta byggplattan manuellt till den nedre delen av Ultimaker 3.
2. Frigör klämmorna på byggplattans framsida.
3. Ta bort glaset från byggplattan genom att skjuta det framåt och ta ut det.
4. Rengör glasplattan med ljummet vatten och torka den med en trasa. Du kan vid behov rengöra plattan med tvål.
5. Sätt tillbaka glasplattan på byggplattan och stäng byggplattans klämmor på framsidan för att fästa den.

Rengöring av munstycken
När du använder Ultimaker 3 kan munstycket på en skrivarkärna bli smutsigt pga. material som fastnar på det. Även om 
detta inte skadar skrivaren, rekommenderar vi att du försöker hålla munstycket rent för att uppnå bästa utskriftsresultat.

Vi rekommenderar att du gör följande för att ta bort plast från utsidan på ett munstycke:
1. Värm upp munstycket till 150 °C så att plasten på utsidan blir mjuk. Du kan göra det genom att gå till  

Material/Print core g Print core [x] g Set temperature (Material/skrivarkärna > Skrivarkärna [x] > Ställ in temperatur) 
och använda mushjulet för att ändra temperatur.

2. Ta försiktigt bort materialet med pincett när munstycket är varmt.

 Rör inte vid munstycket och var försiktig när du rengör det eftersom det blir mycket varmt.

Rengöring av matare
Efter många timmars utskrift, eller när materialet har slipats ned, finns det risk för skräp från det material som är 
kvar i matarna. Det är viktigt att rengöra matarna för att undvika att sådana partiklar hamnar i bowdenslangarna och 
skrivarkärnorna. Du gör det genom att blåsa partiklarna ut ur matarna eller med dammsugare.
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Underhålla BB-skrivarkärnan

För att hålla BB skrivarkärnan i optimalt skick är det nödvändigt att rengöra den efter varje 250:e utskriftstimme. Det 
förhindrar att BB-skrivarkärnan blir igensatt på grund av nedbrutet PVA-material. BB-skrivarkärnan rengörs genom att den 
först körs uppvärmd och sedan körs avsvalnad med PLA-material.

 Kontrollera att det inte finns material i skrivarkärnan när du påbörjar proceduren.
 

Förberedelse
1. Gå till Material/PrintCore g PrintCore 2 (BB print core) g Set temperature (Material/skrivarkärna > Skrivarkärna 2 

(skrivarkärna BB) > Ställ in temperatur) och sätt temperaturen på 230 °C.
2. Ta bort clipset på klämman från övre delen av skrivhuvudet.
3. Lossa bowdenslangen genom att trycka på slangkopplingen och dra ut bowdenslangen.
4. Placera skrivhuvudet i det främre högra hörnet för att undvika att XY-axlarna böjs när du trycksätter materialet vid 

varm eller kall genomkörning.

Varm genomkörning
1. Klipp av cirka 30 cm PLA med ett rakt snitt och försök räta ut materialet så mycket som möjligt.
2. När munstycket uppnår måltemperaturen på 230 °C ska du försiktigt föra in PLA-biten i skrivhuvudet tills du känner ett 

motstånd.
3. Håll PLA-biten med tång och tryck försiktigt på materialet i ±2 sekunder tills det tränger ut ur munstycket.

 Tång ska användas för att förhindra skador på händerna om materialet skulle gå sönder.

  Det är i stort sett omöjligt att trycka för hårt på materialet. Ultimaker 3 kommer inte att skadas. Om materialet 
inte tränger ut ska du trycka hårdare.

4. Dra ut materialet snabbt och bestämt när de två sekunderna har gått.
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5. Kontrollera färg och form på änden av materialet som du har dragit ut. Jämför med bilderna nedan för att se om det 
ser korrekt ut. Om inte, ska du upprepa proceduren.

Kall genomkörning
1. Ta en ny bit PLA och sätt in den i skrivhuvudet för hand tills du känner motstånd.
2. Håll i PLA-biten med tång och tryck försiktigt för att få materialet att tränga ut.
3. Sänk temperaturen på skrivarkärnan till 75 °C. Tryck mot materialet med tången tills skrivarkärnan uppnår en 

temperatur på 120 °C.

  Det lätta trycket på materialet när det svalnar krävs för att undvika att luft tränger in munstycket.

4. Vänta tills måltemperaturen på 75 °C har uppnåtts.
5. Grip materialet med tång och dra ut det snabbt och bestämt. Materialet ska nu se ut så här.

Återmontering
1. Sätt in bowdenslangen i skrivhuvudet.
2. Sätt tillbaka clipset på klämman och håll samtidigt kvar trycket på bowdenslangen.
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Hjälp och support7

Vissa skrivarproblem kan uppstå när du använder 
Ultimaker 3. Om du råkar ut för något av dessa 
problem kan du felsöka det på egen hand av med 
hjälp av informationen på de följande sidorna.
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Felsökning

I detta kapitel beskrivs de vanligaste problemen som kan uppstå på en Ultimaker 3. På Ultimakers webbplats hittar du en 
fullständig beskrivning av varje problem och information om hur du felsöker det.

Materialet extruderas inte från skrivhuvudet
Under en långvarig, obevakad utskrift där materialet tar slut eller material fastnar, kan skrivarkärnan köra länge utan 
materialflöde. Material på den heta sidan kan då brytas ned och sätta igen skrivarkärnan. Särskilt för PVA är risken för 
nedbrytning större om skrivarkärnan inte rengörs regelbundet.

När material har satt igen skrivarkärnan måste denna rengöras. Använd rengöringsmetoden på sidan 38. Observera att 
följande är viktigt och kan skilja sig från de vanliga anvisningarna för när skrivarkärnan är igensatt:
• Ta bort bowdenslangen från skrivhuvudet när skrivarkärnan har uppvärmts upp helt.
• Upprepa proceduren för varm genomkörning till dess att inget bränt material dras ut och materialets ände är jämn.
• Spola lite material genom munstycket och genomför en kall genomkörning för att bekräfta att munstycket är rengjort.
• Rengör alltid skrivarkärnan AA med samma material som användes för utskrift.
• Rengör alltid skrivarkärnan BB (PVA) med PLA-material.

Utskriften fäster inte på byggplattan
Du kan göra följande om du har problem med vidhäftningen av en utskrift på byggplattan:
• Kontrollera att rätt materialinställning och vidhäftningsmetod användes (se kapitel 5 Drift).
• Kalibrera om byggplattan manuellt och genomför sedan aktiv nivåreglering (se kapitel 5 Drift).
• Kontrollera de Cura-inställningar som användes och försök skriva ut med en av standardprofilerna i Cura.

Materialet förs inte fram av mataren
Det finns ett par saker som kan göra att materialet inte förs fram av mataren när det laddas eller under utskrift. Möjliga 
orsaker:
• Materialet är inte infört tillräckligt långt i mataren under laddning.
• Materialet har slipats ned av mataren. Ta en titt på den här sidan för mer information.
• Matarens spännkraft är för låg.

Skrivarkärnan känns inte igen
Du får ett meddelande om en skrivarkärna inte kan identifieras av Ultimaker 3. Den främsta anledningen till detta är 
smutsiga kontaktpunkter på chippet på baksidan av skrivarkärnan. När det inträffar ska du rengöra kontaktpunkterna med 
en bomullspinne och lite alkohol.

https://ultimaker.com/en/resources/troubleshooting
https://ultimaker.com/en/resources/troubleshooting
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Felmeddelanden
Detta är en komplett lista över felmeddelanden som kan visas på Ultimaker 3. Mer information om felsökning av dessa 
felmeddelanden finns på sidan för felmeddelanden på Ultimakers webbplats.

• An unspecified error has occurred. Starta om skrivaren eller gå till ultimaker.com/ER11.
• Max temp. error on PrintCore {display_hotend_nr}. Gå till ultimaker.com/ER12.
• Min temp. error on PrintCore {display_hotend_nr}. Gå till ultimaker.com/ER13.
• Max temp. error on the build plate sensor. Gå till ultimaker.com/ER14.
• Heater error on PrintCore {display_hotend_nr}. Gå till ultimaker.com/ER15.
• The Z axis is stuck or the limit switch is broken. Gå till ultimaker.com/ER16.
• The X or Y axis is stuck or the limit switch is broken. Gå till ultimaker.com/ER17.
• There is a communication error with the print head. Gå till ultimaker.com/ER18.
• There is an I2C communication error. Gå till ultimaker.com/ER19.
• There was an error with the safety circuit. Gå till ultimaker.com/ER20.
• There was a sensor error within the print head. Gå till ultimaker.com/ER21.
• Active leveling correction failed. Nivåreglera byggplattan manuellt eller gå till ultimaker.com/ER22.
• An incorrect print temperature is specified. Gå till ultimaker.com/ER23.
• An incorrect build plate temperature is specified. Gå till ultimaker.com/ER24.
• The motion controller failed to be updated. Gå till ultimaker.com/ER25.
• This print job is not suitable for this printer. Gå till ultimaker.com/ER26.
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