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Jogi nyilatkozat

  Figyelmesen olvassa el a telepítési és felhasználói útmutatót, és értelmezze a benne leírtakat. Ennek elmulasztása személyi 

sérülést, a kinyomtatott munkadarabok minőségének romlását vagy az Ultimaker 3 sérülését okozhatja. Az Ultimaker 3 vagy 

az Ultimaker 3 Extended funkcióinak leghatékonyabb kihasználása érdekében mindig ügyeljen arra, hogy bárki is használja 

a 3D nyomtatót, 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.

Az Ultimaker 3 rendeltetésszerű használata

Az Ultimaker 3D nyomtatókat az Ultimaker hőre lágyuló műanyagainak felhasználásával, ipari környezetben történő szálolvasztásos 

modellezéshez tervezték és készítették. A pontosság és a gyorsaság kombinációja teszi az Ultimaker 3D nyomtatókat a tökéletes 

géppé a koncepciómodellek, a működőképes prototípusok és a kisszériás gyártás tökéletes gépévé. Bár a 3D modellek 

készítésében a Cura szoftver használatával nagyon magas színvonalat értünk el, továbbra is a felhasználó felelős a nyomtatott 

tárgy adott alkalmazásban történő rendeltetésszerű felhasználhatóságának ellenőrzéséért és jóváhagyásáért, különösen a szigorú 

előírásokat alkalmazó területeken, mint például az orvostechnikai eszközök és a repülőgépgyártás. Miközben nyílt anyagplatformmal 

dolgozunk, a legjobb eredményt az Ultimaker által minősített anyagok használatával lehet elérni, ugyanakkor törekedtünk arra, hogy 

a gép beállításait az anyag tulajdonságaihoz lehessen igazítani.

* Teljesítjük a WEEE-irányelv előírásait.

Copyright © 2016 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 3 vagy Ultimaker 3 Extended telepítési és használati útmutatója. A dokumentum fejezeteiben a 3D 

nyomtató telepítésével és üzemeltetésével 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 3 vagy Ultimaker 3 Extended készülék valamennyi felhasználójának hozzá kell férnie.

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

álláspontunk szerint helytállóak, azonban a teljesség igénye nélkül kerültek összeállításra, és kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. 

Ha az útmutatóban hibát vagy hiányosságokat talál, jelezze felénk, hogy elvégezhessük a szükséges javításokat. Ezáltal nemcsak a 

dokumentum, hanem az általunk nyújtott szolgáltatások minőségét is javíthatjuk. 
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Tanúsítványok
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Biztonság és az 
előírások teljesítése

1

Kiemelten fontos, hogy az Ultimaker 3 vagy az 

Ultimaker 3 Extended 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.
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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 

előírásokat.

Általános biztonsági tudnivalók

Az Ultimaker 3 vagy Ultimaker 3 Extended üzem közben jelentős mennyiségű hőt termel, illetve mozgó forró alkatrészei vannak, 

amelyek sérülést okozhatnak. Üzem közben az Ultimaker 3 vagy Ultimaker 3 Extended belsejébe nyúlni tilos. A nyomtatót mindig 

az előlapon lévő gombbal vagy a hátoldalán lévő főkapcsolóval működtesse. Mielőtt az Ultimaker 3 vagy Ultimaker 3 Extended 

belsejébe nyúlna, várjon 5 percet, amíg a készülék lehűl.

Az Ultimaker 3 készüléken csak a gyártó által jóváhagyott módosításokat és beállításokat szabad elvégezni.

Az Ultimaker 3 készülék belsejében semmit sem szabad tárolni.

Az Ultimaker 3 vagy Ultimaker 3 Extended készüléket nem üzemeltethetik 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 a nyomtatót csak állandó felügyelet mellett használhatják.

Szándékos sugárzás

Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, ideértve a 

nemkívánatos működést okozó interferenciát is.
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Veszélyek

Elektromágneses összeférhetőség (EMC)

A készülék az FCC-szabályzat 15. része alapján elvégzett vizsgálatok szerint megfelel az „A” osztályú digitális eszközökre vonatkozó 

korlátozásoknak. Ezek a határértékek a készülék ipari 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 3 készüléket alávetették az alacsony feszültségű készülékekre vonatkozó irányelv hatálya alá eső IEC 60950-1 

szabvány szerinti tesztelésnek.  

Az Ultimaker 3 nyomtatót Meanwell GST220AX tápegységgel és a csomagban található tápkábellel kell használni. Ezek 

együtt garantálják a biztonságos, rövidzárlat-, túlterhelés-, túlfeszültség- és túlmelegedés-mentes használatot. További 

tudnivalókat a weboldalunkon található CB-jelentésben olvashat.

 

 Karbantartás és módosítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Mechanikai biztonság

  Az Ultimaker 3 mozgó alkatrészeket tartalmaz. A hajtószíjak normál körülmények között nem okozhatnak sérülést a 

felhasználónak. A tárgyasztal ereje elég nagy ahhoz, hogy sérülést okozzon, ezért működés közben tartsa távol a kezeit a 

tárgyasztaltól.

 Karbantartás és módosítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Égési sérülések veszélye

  Fennáll az égési sérülés veszélye: a nyomtatófej akár 280 °C fokra, a fűtött nyomtatóágy pedig akár 100 °C fokra is 

felmelegedhet. Egyikhez se érjen hozzá puszta kézzel. 

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

Egészség és biztonság

  Az Ultimaker 3 nyomtatót Ultimaker PLA, Ultimaker ABS, Ultimaker CPE, Ultimaker Nylon és Ultimaker PVA anyagokhoz 

tervezték. Az ajánlott hőmérsékletek és beállítások használata esetén az anyagainkkal biztonságos a nyomtatás. Javasoljuk, 

hogy minden Ultimaker anyaggal jól szellőztetett helyiségben nyomtasson. Kérjük, hogy a további tudnivalók tekintetében 

olvassa át az egyes anyagok biztonsági adatlapjait.

A nem Ultimaker anyagok VOC-t (volatile organic compounds - illékony szerves vegyületek) bocsátanak ki az Ultimaker 3D 

nyomtatóval való feldolgozásuk során (a garancia erre nem terjed ki). Ezek az anyagok fejfájást, fáradtságot, szédülést, zavartságot, 

álmosságot, általános rosszullétet, koncentrálási nehézségeket és mérgezéshez hasonló érzést idézhetnek elő. Füstelszívó 

(vegyifülke) használata javasolt. Ezen anyagokkal kapcsolatban további tájékoztatást azok biztonsági adatlapjain talál.
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Bevezetés2

Ismerkedjen meg az Ultimaker 3 készülékkel, és 

fedezze fel, milyen lehetőségeket rejt ez a 3D 

nyomtató.
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Az Ultimaker 3 vagy Ultimaker 3 Extended fő komponensei

  A képen az Ultimaker 3 modell látható. Az Ultimaker 3 Extended nyomtatónak ugyanezek a fő komponensei, és 

ugyanezeken a helyeken is találhatók. A két nyomtató közötti egyetlen különbség a ház magassága. A különböző méretek 

a műszaki adatoknál találhatók.

1. Tárgyasztal

2. Kettős nyomtatófej

3. Tárgyasztal csavarjai

4. Tárgyasztal leszorítói

5. Nyomó-/forgatógomb

6. Kijelző

7. USB-aljzat

8. 2. adagoló

9. Szálvezető csövek

10. 1. adagoló

11. Ethernet-port

12. Kábelburkolat

13. Dupla orsótartó NFC-kábellel

14. Tápkábel

1 2 33

45674

8 9 9 10

11121314
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Műszaki adatok
A nyomtató és a nyomtatási funkció 

jellemzői

Ultimaker 3 Ultimaker 3 Extended

Ha nincs érték, akkor megegyezik az Ultimaker 3 

megfelelő adatával

Technológia Szálolvasztásos gyártás

Nyomtatófej • Kettős fúvóka, a második fúvókán emelőszerkezettel

• Könnyedén cserélhető nyomtatómagok

Nyomtatási térfogat Bal oldali fúvóka: 215 x 215x200 mm

Jobb oldali fúvóka: 215 x 215x200 mm

Kétanyagos rendszer: 197 x 215 x 200 mm

Bal oldali fúvóka: 215 x 215 x 300 mm

Jobb oldali fúvóka: 215 x 215 x 300 mm

Kétanyagos rendszer: 197 x 215 x 300 mm

Anyagátmérő 2,85 mm

Rétegsűrűség 0,4 mm-es fúvóka: 20–200 mikron

X, Y, Z irányú pontosság 12,5, 12,5, 2,5 mikron

Nyomtatófej mozgási sebessége 30–300 mm/s

Anyagáramlási sebesség Max. 16 mm3/s

Tárgyasztal Fűtött üveglap

Anyagtípusok PLA, PVA, ABS, CPE, nylon

Fúvóka átmérője 0,4 mm

Fúvóka hőmérséklete 180–280 ºC

Tárgyasztal hőmérséklete 20–100 ºC

Fúvóka felmelegedési ideje < 2 perc

Tárgyasztal felmelegedési ideje < 4 perc (20->60 ºC)

Átlagos üzemi zajszint 50 dBA

Fúvókacsere Könnyedén cserélhető nyomtatómagok

Anyag tárolása • Nyitott, 2 db, legfeljebb 750 g tömegű orsóhoz való anyagvezetővel ellátott tekercstartó

• NFC rendszer az Ultimaker anyagtípus automatikus érzékeléséhez

Csatlakoztathatóság • Hálózat: WiFi, Ethernet

• Magában álló készülékként: USB-adattároló csatlakoztatásának lehetősége

Tárgyasztal szintbe állítása Aktív és kézi szintezés

Kamera Igen

Fizikai jellemzők

A nyomtató befoglaló méretei (a 

szálvezető csővel és az orsótartóval 

együtt)

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

A nyomtató befoglaló méretei (a 

szálvezető cső és az orsótartó nélkül)

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

Nettó tömeg 10,6 kg 11,3 kg

Szállítási tömeg 15,5 kg 16,8 kg

A szállítási csomag méretei 39,0 x 40,0 x 56,5 cm (MéxSzxM) 39,0 x 40,0 x 68,0 cm (MéxSzxM)

A tápellátás szükséges jellemzői

Hálózati áram 100–240 V

4A, 50–60 Hz

max. 221 W

Közvetlenül a nyomtatóhoz kerülő áram 24 V DC, 9,2 A

Környezeti feltételek

Környezeti üzemi feltételek 15–32 ºC

10–90% relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül. ±50%, vagy ennél nagyobb relatív 

páratartalom esetén problémák jelentkeznek a PVA anyagok kezelésében.

Az optimális üzemi feltételeket illetően tekintse át az anyag műszaki adatait

A nyomtató tárolási hőmérséklete 0–32 ºC

Szoftver

A készülékhez mellékelt szoftver • Cura 2 - hivatalos Ultimaker szoftver

• Két anyag egyidejű használatára is alkalmas

Támogatott operációs rendszer Windows, Mac, Linux

Fájltípusok STL, OBJ, 3MF
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A készülék 
kicsomagolása és 
összeszerelése

3

Körültekintően csomagolja ki, majd a fejezet  

utasításai szerint helyezze üzembe az Ultimaker 3  

vagy Ultimaker 3 Extended készüléket.
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Kicsomagolás

Az Ultimaker 3 speciális, újrahasznosítható és tartós eredeti csomagolása hatékony védelmet nyújt a készüléknek. 

Kicsomagolás 

Az alábbi lépéseket pontosan követve csomagolja ki az Ultimaker 3+ készüléket.

1. Vegye ki az Ultimaker 3 készüléket a kartondobozból.

2. A csat kinyitásával lazítsa meg a hevedert.

3. Távolítsa el a hungarocell csomagolás felső részét a két orsóra tekert nyomtatószál-tekerccsel és a gyári tesztnyomattal együtt.

4. Vegye ki a tartozékok dobozát.

5. Távolítsa el az Ultimaker 3 elejének aljánál lévő hungarocellt.

6. Miközben tartja az Ultimaker 3 készüléket, távolítsa el az alsó hungarocellt, és helyezze az Ultimaker 3 nyomtatót egy sima 

felületre.

7. Kézzel emelje meg a tárgyasztalt, és távolítsa el az alatta lévő csomagolóanyagot.

8. Vágja el a nyomtatófejet rögzítő kábelkötegelőt.
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A doboz tartalma

Az Ultimaker 3 nyomtatót különböző tartozékokkal szállítjuk. Továbblépés előtt ellenőrizze, hogy valamennyi tartozék megvan-e.

1. AA 0.4 nyomtatómag (az Ultimaker nyomtatófejének 1. foglalatában)

2. AA 0.4 nyomtatómag

3. BB 0.4 nyomtatómag

4. Üveglap

5. Kábelburkolat

6. Orsótartó NFC-kábellel

7. Anyagvezető

8. PLA anyagtekercs (350 g)

9. PVA anyagtekercs (350 g)

10. Ethernet-kábel

11. USB-meghajtó

12. Ragasztó

13. Gépolaj (X/Y tengelyekhez)

14. Magnalube zsír (Z tengelyhez)

15. Imbuszcsavarhúzó

16. XY irányú kalibráló lap

17. Kalibrálókártya

18. Beüzemelési útmutató

19. Tápadapter

20. Tápkábel

21. Tesztnyomat 



15

A tartozékok felszerelése

Az NFC-orsótartó felhelyezése és csatlakoztatása

1. Óvatosan fektesse a jobb oldalára a nyomtatót.

2. Helyezze az orsótartót a készülék hátlapjába. Először a felső részt helyezze be a furatba, majd nyomja lefelé a tartót, amíg a 

helyére nem pattan.

3. Csatlakoztassa az NFC-kábelt az NFC-foglalatba. A csatlakozó lapos oldala az alsó panellel ellenkező irányba néz.

4. Vezesse végig az NFC-kábelt a hátlapban kiképzett horonyban.

5. Helyezze a kábelburkolatot a hátlapba, hogy a kábel a helyén maradjon.

6. Óvatosan állítsa fel az Ultimaker készüléket.

Az üveglap behelyezése

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.
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A tápellátás csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a tápkábelt az adapterhez.

2. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati dugaszolóaljzatba.

3. A tápegység másik végét csatlakoztassa az Ultimaker 3 készülékhez. A csatlakozó lapos oldalának lefelé kell néznie. Mielőtt 

határozottan az aljzatba nyomná a kábelt, vissza kell húznia a biztosítócsúszkát. Miután a vezeték már a nyomtatóban van, 

visszaengedheti a csúszkát a helyére.
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Felkészítés az első 
használatra

4

A tartozékok felszerelése után fel kell készítenie a 

nyomtatót az első használatra. Ebben a fejezetben 

találja a nyomtatómag beszerelésének, az anyagok 

betöltésének, a WiFi beállításának, a készülékszoftver 

frissítésének és a Cura szoftver telepítésének a 

lépéseit.
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A nyomtatómag beszerelése

A beüzemeléshez kapcsolja be a nyomtatót a hátoldalán található főkapcsolóval. A kijelzőn megjelenik a főmenü.

Forgassa el a gombot a menükben való lépkedéshez, majd a gomb megnyomásával nyugtázza a választást. 

A nyomtatómagok beszerelése

Az Ultimaker 3 nyomtatófejében két nyomtatómag található, amelyek felcserélhetőek. 

Kétféle nyomtatómag létezik:

• AA típus: modellanyag nyomtatásához (PLA, ABS, CPE és nylon)

• BB típus: támaszanyag nyomtatásához (PVA)

Mindegyik Ultimaker 3 két AA nyomtatómaggal - amelyek közül az egyik gyárilag beszerelésre került a nyomtatófej 1. foglalatába 

- és egy BB nyomtatómaggal kerül forgalomba. Ez azt jelenti, hogy a nyomatokat kétféle modellanyaggal, vagy egy modell- és egy 

támaszanyaggal is el lehet készíteni.

A nyomtatómagok információkat tartalmaznak, így a nyomtató mindig tudja, melyik nyomtatómag van beszerelve, és milyen 

alapanyag használható ezzel a nyomtatómaggal.

A másik nyomtatómag beszereléséhez kövesse az Ultimaker 3 kijelzőjén látható lépéseket.

1. Nyissa fel a nyomtatófej ventilátorának tartókonzolját.

2. Az Ultimaker 3 automatikusan érzékeli a nyomtatófej 1. foglalatába helyezett nyomtatómagot (AA).  

A folytatáshoz nyugtázza az erről szóló értesítést.

3. A nyomtatómag karjait összenyomva és a nyomtatófejbe csúsztatva helyezze be a BB nyomtatómagot a nyomtatófej 2. 

foglalatába.

4. Az Ultimaker 3 berendezésnek automatikusan érzékelnie kell a nyomtatófej 2. foglalatába helyezett nyomtatómagot (BB).  

A folytatáshoz nyugtázza az erről szóló értesítést.

5. Csukja le a nyomtatófej ventilátorának tartókonzolját, és nyugtázza a műveletet a beüzemelés folytatásához.

 Ne érintse meg kézzel a nyomtatómag hátoldalán található chipet. 

  Ügyeljen arra, hogy beszerelés közben teljesen függőlegesen tartsa a nyomtatómagot, hogy az könnyedén becsússzon a 

nyomtatófejbe.
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A nyomtatóanyag betöltése

Mielőtt nyomtathatna az Ultimaker 3 nyomtatóval, anyagot kell töltenie a berendezésbe. A 2. számú alapanyag kerül elsőként 

betöltésre, mivel ezt az anyagot kell a nyomtató hátuljához közelebb helyezni.

A 2. számú nyomtatóanyag betöltése

1. Helyezze a nyomtatóanyag-tekercset az orsótartóra. Ennek során ügyeljen arra, hogy a nyomtatóanyag vége az óramutató 

járásával megegyező irányba mutasson, hogy a nyomtatóanyag alulról behatolhasson a 2. számú adagolóba. Kissé egyenesítse 

ki a nyomtatóanyagot, hogy könnyen bejusson az adagolóba.

2. Várjon, amíg az Ultimaker 3 érzékeli a nyomtatóanyagot (ha Ultimaker nyomtatóanyagot használ).

3. Helyezze a nyomtatóanyag végét a 2. számú adagolóba, és óvatosan tolja addig, amíg az adagoló el nem kapja azt, és meg 

nem jelenik a szálvezető csőben.

4. Várjon, amíg az Ultimaker 3 felmelegíti a 2. számú nyomtatómagot, és betölti a nyomtatóanyagot a nyomtatófejbe.

5. Figyelje, mikor bukkan ki az új nyomtatóanyag a nyomtatófejből.

6. Várjon egy kis ideig, hogy a 2. számú nyomtatómag lehűlhessen.
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Az 1. számú nyomtatóanyag betöltése

1. Fogja meg és tartsa úgy az anyagvezetőt, hogy a külső része Ön felé nézzen.

2. Helyezze a nyomtatóanyag-tekercset az anyagvezetőre úgy, hogy a nyomtatóanyag-tekercs vége az óramutató járásával 

ellentétes irányba nézzen.

3. Tolja át a nyomtatóanyag végét az anyagvezető furatán. Miután ezzel végzett, válassza a Continue (Folytatás) opciót.

4. Helyezze az anyagvezetőt - a rajta lévő 1. sz. nyomtatóanyaggal együtt - az orsótartóra, a 2.sz. anyag mögé, és várjon, amíg a 

nyomtató érzékeli.

5. Helyezze a nyomtatóanyag végét a 1. számú adagolóba, és óvatosan tolja addig, amíg az adagoló el nem kapja azt, és meg nem 

jelenik a szálvezető csőben.

6. Várjon, amíg az Ultimaker 3 felmelegíti a 1. számú nyomtatómagot, és betölti a nyomtatóanyagot a nyomtatófejbe.

7. Figyelje, mikor bukkan ki az új nyomtatóanyag a nyomtatófejből.

8. Várjon egy kis ideig, hogy a 1. számú nyomtatómag lehűlhessen.
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A WiFi és a készülékszoftver telepítése

Az Ultimaker 3 lehetővé teszi a hálózaton keresztüli vezeték nélküli nyomtatást. Ezért a következő lépés az Ultimaker 3 hálózatra 

csatlakoztatása.

A WiFi beállítása

1. Várjon, amíg az Ultimaker 3 létrehoz egy WiFi hotspotot. Ez akár egy percig is eltarthat.

2. Lépjen a számítógépéhez, és csatlakoztassa azt a nyomtató vezeték nélküli hálózatára. A hálózat neve megjelenik az Ultimaker 

3 kijelzőjén.

3. A számítógépe képernyőjén egy felugró ablak jelenik meg. Kövesse a lépéseket az Ultimaker 3 nyomtató helyi WiFi hálózatra 

történő csatlakoztatásához. Miután befejezte ezt a műveletsort, a felugró ablak eltűnik.

 Ha nem jelenik meg a felugró ablak, nyissa meg a böngészőjét, és írja be a következőt: „Ultimaker.com”. 

4. Menjen vissza az Ultimaker 3 nyomtatóhoz az első használatra való felkészítés folytatásához.

  Bizonyos hálózati környezetekben előfordulhat, hogy az Ultimaker 3 nehezen csatlakozik a vezeték nélküli hálózatra. 

Ilyenkor  ismételje meg a WiFi beállítását egy másik számítógépről.

 Ha kihagyja ezt a lépést, bármikor elvégezheti a WiFi-beállítást a System (Rendszer) g Network (Hálózat) g Run WiFi setup  

 (WiFi beállítása) pontban.

A készülékszoftver frissítése

Utolsó lépésként az Ultimaker 3 ellenőrzi, hogy a legfrissebb készülékszoftver van-e telepítve. Ha nem, letölti a hálózatról és telepíti 

a legfrissebb verziót. Ez néhány percig tart.
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A Cura szoftver

Az Ultimaker 3 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.

Az Ultimaker 3 esetén a Cura 2.3-as vagy ennél frissebb verzióját kell használnia.

Rendszerkövetelmények

Támogatott operációs rendszerek

• Windows Vista vagy újabb

• Mac OSX 10.7 vagy újabb

• Linux Ubuntu 15.04, Fedora 23, OpenSuse 13.2, ArchLinux vagy újabb

Rendszerkövetelmények

• OpenGL 2 kompatibilis videokártya

• Intel Core 2 vagy AMD Athlon 64 vagy újabb processzor

• Legalább 4 GB RAM (legalább 8 GB ajánlott)

Kompatibilis fájltípusok

• STL (a 3D nyomtatásban használt leggyakoribb fájltípus)

• OBJ

• 3MF

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 3 kiválasztását kéri. Semmilyen más 

konfigurációs lépésre nincs szükség, a Cura szoftver azonnal használatra kész.
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A készülék 
üzemeltetése

5

A telepítés után ideje végre nyomtatni az  

Ultimaker 3 nyomtatóval. Ez a fejezet a kijelzővel, a 

Cura használatával, a nyomtatás megkezdésével, a 

használható nyomtatóanyagokkal, a nyomtatómagok 

cseréjével és kalibrálásával, valamint a tárgyasztal 

kalibrálásával kapcsolatban tájékoztat.
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Kijelző és vezérlőgombok

Az Ultimaker 3 előlapján lévő kijelzőn az Ultimaker 3 készülék beállításához és használatához szükséges valamennyi információ 

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

a gombot elforgatva választhatja ki vagy szabályozhatja, a megerősítéshez pedig meg kell nyomnia a gombot. A gomb 

megnyomásakor a művelet megerősítését sípoló hangjelzés kíséri. Ha a gomb villog, az azt jelzi, hogy az Ultimaker 3 felhasználói 

beavatkozásra vár.

Az Ultimaker 3 első használatot követő bekapcsolásakor először mindig az Ultimaker logója jelenik meg, majd a főmenü. A 

főmenüben három lehetőség közül választhat: Print (Nyomtatás), Material/PrintCore (Anyag/Nyomtatómag) és System (Rendszer).

Print (Nyomtatás)

A Print (Nyomtatás) menüben választhatja ki a nyomtatni kívánt terméket egy USB meghajtó használatakor. Nyomtatáskor a menüben 

lehetősége van például a nyomtatás finombeállítására és a beállítások módosítására is.

Material/PrintCore (Anyag/Nyomtatómag)

A Material/PrintCore (Anyag/Nyomtatómag) menüben módosíthatja, betöltheti vagy eltávolíthatja a nyomtatóanyagokat és a 

nyomtatómagokat.

System (Rendszer)

A System (Rendszer) menü számos lehetőséget kínál a hálózat, a tárgyasztal és a nyomtatófej kezeléséhez, továbbá a karbantartási 

műveletek és különböző tesztek elvégzéséhez.
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A Cura szoftver használata

A Cura lehetővé teszi a támaszanyag használatával történő kettős anyagú nyomtatást, a két színű nyomtatást, továbbá az egyszeres 

extrudálású nyomtatást az Ultimaker 3 nyomtatóval. Modellek készítésekor mindig ügyelnie kell arra, hogy a nyomtatómag és a 

nyomtatóanyag konfigurációja megfeleljen az Ultimaker 3 konfigurációjának. Hálózat használatakor a Cura képes automatikusan 

átvenni az adott konfigurációt az Ultimaker 3 készülékről a Cura szoftverbe.

Egy támaszanyaggal végzett, kettős extrudálású nyomat szeletelése

1. Töltsön be egy 3D modellt a Cura szoftverbe.

2. Válassza ki a kívánt nyomtatási profilt, és tetszés szerint adja meg a nyomtatási beállításokat.

3. Válassza ki a támaszanyag (PVA) nyomtatásához megfelelő nyomtatómagot/nyomtatóanyagot. Ezt egyfelől a Simple (Egyszerű) 

beállításokban, a „Print support using PVA (Extruder [x])” (Támaszanyag nyomtatása PVA használatával ([x] extrudáló)) menüpont 

kiválasztásával teheti meg. A másik megoldás, ha az Advanced (Speciális) beállításoknál a Dual Extrusion (Kettős extrudálás) 

opcióhoz lépve a Support Extruder (Támaszanyag-extruder) lehetőségnél a „PVA (Extruder [x])” (PVA ([x] extruder) anyagot 

választja. 

  Ha más anyagot szeretne használni támaszanyagként, módosítania kell a nyomtatómag és nyomtatóanyag 

konfigurációját a Cura szoftverben. 

4. Várjon, amíg a Cura szoftver elvégzi a modell felszeletelését, ellenőrizze a Layers (Rétegek) nézetben a nyomat előnézetét, majd 

indítsa el a nyomtatást.

Kétféle nyomtatóanyaggal készült, két színű nyomat szeletelése

1. Töltse be mindkét modellfájlt a Cura szoftverbe.

2. Válassza ki az egyik modellt, majd kattintson a bal oldalon található „Per Model Settings” (Modellenkénti beállítások) gombra.

3. A „Print model with” (Modell nyomtatása a következővel:) legördülő menüből válassza ki, melyik nyomtatómagot/

nyomtatóanyagot szeretné használni a nyomat ezen részéhez.

4. Ezt ismételje meg a másik modellnél is.

5. Az egyik modellt kiválasztva, majd a Shift gombot nyomva tartva és a másik modellt is kiválasztva válassza ki mindkét modellt.

6. Kattintson jobb egérgombbal, majd válassza a „Merge models” (Modellek egyesítése) opciót (vagy használja az Alt+Ctrl+G 

gyorsbillentyű-kombinációt).

7. Válassza ki a kívánt nyomtatási profilt, és tetszés szerint adja meg a nyomtatási beállításokat mindkét nyomtatómaghoz.

8. Várjon, amíg a Cura szoftver elvégzi a modell felszeletelését, ellenőrizze a Layers (Rétegek) nézetben a nyomat előnézetét, majd 

indítsa el a nyomtatást.

Egyszeres extrudálású nyomat szeletelése

1. Töltsön be egy modellt a Cura szoftverbe.

2. Válassza ki a modellt, majd kattintson a bal oldalon található „Per Model Settings” (Modellenkénti beállítások) gombra.

3. A „Print model with” (Modell nyomtatása a következővel:) legördülő menüből válassza ki, melyik nyomtatómagot/

nyomtatóanyagot szeretné használni a nyomathoz.

4. Válassza ki a kívánt nyomtatási profilt, és tetszés szerint adja meg a nyomtatási beállításokat.

5. Várjon, amíg a Cura szoftver elvégzi a modell felszeletelését, ellenőrizze a Layers (Rétegek) nézetben a nyomat előnézetét, majd 

indítsa el a nyomtatást.

A Cura szoftver használatával kapcsolatos további tudnivalókért tekintse át a weboldalunkon található Cura kézikönyvet.

https://ultimaker.com/en/resources/manuals/software
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Nyomtatás indítása

Nyomtatás hálózaton keresztül

Az Ultimaker 3 lehetőséget ad a hálózaton keresztül történő nyomtatásra akár WiFi, akár Ethernet hálózaton keresztül.

Nyomtatás indítása WiFi hálózaton keresztül:

1. A System (Rendszer) g Network (Hálózat) g Run WiFi setup (WiFi telepítés indítása) menübe lépve telepítse a WiFi hálózatot (ha 

még nem tette meg), és kövesse a kijelzőn megjelenő lépéseket.

2. A hálózat menüben engedélyezze a WiFi használatát.

3. A Cura szoftverben lépjen a Settings (Beállítások) g Printers (Nyomtatók) g Manage printers (Nyomtatók kezelése) opcióra.

4. Kattintson a „Connect via network” (Csatlakozás hálózaton keresztül) gombra.

5. Válassza ki a megjelenő nyomtatók listájából az Ultimaker készüléket, majd kattintson a „Connect” (Csatlakozás) gombra. 

 A megjelenő képernyőn válassza az „Add” (Hozzáadás) opciót az Ultimaker 3 IP cím segítségével, kézzel történő   

 konfigurálásához.

  A Cura megkérdezi, hogy szeretné-e átvinni a Cura szoftverbe az Ultimaker 3 konfigurációját. Válassza a „yes” (igen) 

opciót az automatikus átvételhez. A „no” (nem) választása esetén ügyeljen arra, hogy a megfelelő beállításokat válassza ki 

manuálisan.

6. Szeletelje fel a 3D modelljét a Cura szoftverben.

7. Kattintson a „Print over network” (Nyomtatás hálózaton keresztül) gombra a nyomtatás indításához.

Nyomtatás indítása Ethernet hálózaton keresztül:

1. Csatlakoztassa a LAN-kábelt az Ultimaker 3 hátoldalán található csatlakozóaljzatba.

2. A hálózat menüben engedélyezze az Ethernet használatát.

3. A Cura szoftverben lépjen a Settings (Beállítások) g Printers (Nyomtatók) g Manage printers (Nyomtatók kezelése) opcióra.

4. Kattintson a „Connect via network” (Csatlakozás hálózaton keresztül) gombra.

5. Válassza ki a megjelenő nyomtatók listájából az Ultimaker készüléket, majd kattintson a „Connect” (Csatlakozás) gombra.

  A Cura megkérdezi, hogy szeretné-e átvinni a Cura szoftverbe az Ultimaker 3 konfigurációját. Válassza a „yes” (igen) 

opciót az automatikus átvételhez. A „no” (nem) választása esetén ügyeljen arra, hogy a megfelelő beállításokat válassza ki 

manuálisan.

6. Szeletelje fel a 3D modelljét a Cura szoftverben.

7. Kattintson a „Print over network” (Nyomtatás hálózaton keresztül) gombra a nyomtatás indításához.
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Nyomtatás USB használatával

Ha nem lehetséges hálózaton keresztül nyomtatni, akkor a 3D nyomtatófájlok egy USB-meghajtó segítségével is átvihetők az 

Ultimaker 3 nyomtatóra.

1. Helyezze az USB-meghajtót a számítógépébe.

2. Szeletelje fel a 3D modelljét a Cura szoftverben. Győződjön meg arról, hogy a Cura szoftverben beállított nyomtatómag- és 

nyomtatóanyag-konfiguráció illeszkedik az Ultimaker 3 nyomtatón lévő konfigurációhoz, ellenkező esetben módosítsa a 

nyomtató konfigurációját, hogy az megfeleljen a Cura szoftverben elmentett beállításoknak.

3. A „Save to removable drive” (Mentés hordozható meghajtóra) gombbal mentse el a nyomtatási fájlt (.gcode) az USB-meghajtóra.

4. Válassza le az USB-meghajtót a Cura szoftverben, és távolítsa el a számítógépéből.

5. Helyezze az USB-meghajtót az Ultimaker 3 nyomtatóba (a készülék elején, a kijelző mellett).

6. Lépjen a Print (Nyomtatás) menübe, és válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt.

A nyomtatás figyelése

Ha a nyomtatás hálózatról történik, vagy a Cura szoftverből csatlakozott az Ultimaker 3 nyomtatóhoz, akkor nyomon követheti a 

nyomtatás folyamatát. Ez lehetővé teszi, hogy megtekintse a nyomtatás folyamatát, észrevegye a hibákat, és távolról irányíthassa a 

nyomtatóját.

A következők állnak rendelkezésre:

• (Élő) kamerakapcsolat a z Ultimaker 3 nyomtatóval.

• Nyomtatási információk (hőmérsékletek, a munkamenet neve, nyomtatási idő stb.).

• Gombok a nyomtatás távolról történő szüneteltetéséhez vagy megszakításához.
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Nyomtatóanyagok

Nyomtatás kétféle anyaggal

A Beüzemelés fejezetben leírtak szerint az Ultimaker 3 két nyomtatómaggal kerül forgalomba: egy a modellanyag (AA), egy másik 

pedig a támaszanyag (BB) számára szolgál. Az AA nyomtatómagok PLA, ABS, CPE és nylon nyomtatásához használhatók. A BB 

nyomtatómag a PVA nyomtatására használható.

Ha két anyaggal szeretne nyomtatni, hivatalosan a következő Ultimaker anyagok kombinációja támogatott:

• PLA - PVA

• Nylon - PVA

• PLA - PLA

• ABS - ABS

• CPE - CPE

Annak ellenére, hogy az Ultimaker 3 nyílt anyagplatformos rendszerű nyomtató, az Ultimaker nyomtatóanyagok használatát 

javasoljuk. Az Ultimaker 3 egy NFC-olvasóval rendelkezik, amely beolvassa az Ultimaker nyomtatóanyag-tekercsek adatait, 

és ha hálózatra van csatlakoztatva, akkor azon keresztül továbbítja ezt az információt a Cura szoftvernek. Így a Cura szoftver 

automatikusan a megfelelő nyomtatóanyagot választja ki az egyes nyomtatómagokhoz.

A Cura szoftverben olyan nyomtatóanyag-profilok is találhatók, amelyeket kifejezetten az Ultimaker anyagokhoz fejlesztettek ki, így a 

legjobb nyomtatási eredményt garantálják.

Nyomtatóanyagok cseréje

A menüben található lépésekkel az Ultimaker 3 nyomtatónál a nyomtatóanyagok cseréje egyszerűen megoldható. A nyomtatóanyag 

cseréjén kívül lehetősége van csak betölteni vagy eltávolítani is egy nyomtatóanyagot.

 A nyomtatóanyagok betöltése előtt ellenőrizze, hogy kompatibilis nyomtatómagok vannak-e beszerelve.

1. Lépjen a Material/Print core (Nyomtatóanyagok/Nyomtatómag) g Material 1 or 2 (1. vagy 2. nyomtatóanyag) g Change 

(Módosítás) menübe.

2. Várja meg, amíg a nyomtatómag felmelegedik, majd az adagolási irány megfordításával járassa ki a nyomtatóanyagot a gépből.

3. Távolítsa el a nyomtatóanyagot az adagolóból és az orsótartóról.

4. Helyezze az új nyomtatóanyagot az orsótartóra, és várjon, amíg az Ultimaker 3 érzékeli azt.

 Ha nem Ultramaker nyomtatóanyagot használ, kézzel is kiválaszthatja a nyomtatóanyagot.

5. Helyezze a nyomtatóanyagot az adagolóba, és nyomja be addig, amíg az adagoló el nem kapja.

6. Az Ultimaker 3 elején található gomb megnyomásával nyugtázza, hogy befűzte a nyomtatóanyagot az adagolóba.

7. A nyomtatóanyag továbbítását követően várjon, amíg az ki nem bukkan a nyomtatófejből, majd nyomja meg a gombot.

Nyomtatóanyag-beállítások

Az egyes nyomtatóanyagokhoz ajánlott beállításokról az alábbi táblázat ad áttekintést. Ezek közül a beállítások közül a megfelelő 

automatikusan kiválasztásra kerül a Cura szoftverben, ha kiválasztja az egyik anyagprofilt.

Nyomtatóanyag Fúvóka  

hőmérséklete (°C)

Tárgyasztal 

hőmérséklete (°C)

Ventilátor 

fordulatszáma (%)

Tapadás típusa (Cura)

PLA 195–205 60 100 Brim* (Perem)

ABS 225–240 80 50 Brim (Perem)

CPE 235–250 70 70 Brim (Perem)

Nylon 250–255 60 40 Raft* (Talapzat)

PVA 215–225 60 50 Brim (perem) vagy raft* (talapzat)

* Ha PLA vagy nylon anyagot PVA anyaggal együtt nyomtat, akkor a tapadástípust ajánlott PVA-ban nyomtatni.
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A tárgyasztal tapadása

Annak ellenére, hogy a felmelegített tárgyasztal hője elősegíti a nyomtatóanyag rátapadását az üveglapra, néhány esetben 

ragasztóra lesz szüksége. Az Ultimaker 3 tartozékdobozában található egy ragasztóstift, amivel egy vékony, egyenletes réteget 

lehet felvinni az üveglapra, hogy a nyomat első rétege jobban ragadjon. Az alábbiakban egy áttekintés olvasható arról, hogyan kell 

használni a ragasztót az egyes anyagok esetében.

PLA

Az Ultimaker PLA általában jól tapad az üveglapra. Győződjön meg arról, hogy az üveglap tökéletesen tiszta, és mentes mindennemű 

olajtól/zsírtól, illetve ujjlenyomatoktól. Az optimális eredmény érdekében kenjen egy vékony réteg ragasztót az üveglapra.

A nyomtatás befejezése után addig ne távolítsa el a nyomatot, amíg a tárgyasztal meleg. Ez a nyomat alapjának deformálódását 

okozhatja.

ABS

Ultimaker ABS anyaggal történő nyomtatáskor egy vékony réteg ragasztót kell felvinni az üveglapra. Ha nem használ ragasztót, 

akkor fennáll a veszélye, hogy a nyomat eltávolításakor megrongálja az üveglapot, ami a garancia elvesztésével is járhat.

Ne feledje, hogy ennél az anyagnál könnyebben eltávolítható a 3D-s nyomat a tárgyasztalról, ha az még egy kicsit meleg, vagyis a 

hőmérséklete kb. 40ºC.

CPE

Bár az Ultimaker CPE jól tapad az üveglaphoz, hajlamos erősen vetemedni. A vetemedés mértékének minimalizálása érdekében 

Ultimaker CPE használatakor vigyen fel egy vékony ragasztóréteget az üveglapra az Ultimaker 3 készülékhez mellékelt ragasztóból.

Nylon

Az Ultimaker Nylon jól tapad a tárgyasztalhoz. A legtöbb esetben nincs szükség külön ragasztóra a sikeres nyomtatáshoz. A 

tárgyasztalhoz való tapadás javítása érdekében vigyen fel egy vékony réteg ragasztót az üveglapra.

PVA

Az Ultimaker PVA erősen tapad a tárgyasztalhoz, így azt tanácsoljuk, vigyen fel egy vékony réteg ragasztót az üveglapra.
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A támaszanyag (PVA) eltávolítása

Azoknál a nyomatoknál, amelyeknél PVA támaszanyagot használtak, némi utómunkálatra van szükség a PVA támaszanyag 

eltávolításához. Ez a PVA vízben való feloldásával végezhető el.

1. Merítse vízbe a nyomatot

A PVA-t tartalmazó nyomat vízbe merítésekor a PVA lassan feloldódik. Ezt a folyamatot azonban pár módszerrel  

fel lehet gyorsítani:

• Melegebb víz használatával a feloldódás ideje kicsit lerövidíthető. Ha ezt választja, ügyeljen arra, hogy PLA modellanyag 

esetén a víz hőmérséklete maximum 35 °C legyen, hogy elkerülje a PLA deformálódását. Nylon esetén ne menjen 50 °C fölé, 

hogy elkerülje a megégést.

• A feloldódás idejének jelentős csökkentéséhez kevergesse a vizet, vagy használjon folyóvizet. Ha a víz mozog, a PVA sokkal 

gyorsabban feloldódik, ami azt jelenti, hogy nem egész három óra alatt feloldható.

• Még könnyebbé teheti a PVA feloldódását, ha a nyomatot először körülbelül 10 percre vízbe teszi, majd követően egy 

fogóval eltávolíthatja a támaszanyag döntő többségét. Ha a nyomatot visszateszi a vízbe, akkor csak a maradék PVA-nak kell 

feloldódnia.

2. Öblítse le vízzel

Miután a PVA támaszanyag teljesen feloldódott, öblítse le a nyomatot vízzel, hogy teljesen eltávolítsa a hátramaradt PVA-t.

3. Hagyja megszáradni a nyomatot

Hagyja teljesen megszáradni a nyomatot, és szükség esetén végezze el az utómunkálatokat a modellanyagon.  

4. A szennyvíz ártalmatlanítása

Mivel a PVA biológiailag lebomló anyag, nagyon egyszerű a víz ártalmatlanítása. Ha a szennyvízcsatorna-hálózat 

szennyvízkezelő telepre van kötve, akkor a vizet egyszerűen kiöntheti a lefolyóba. A víz kiöntése után engedjen körülbelül 30 

másodpercig forró vizet a csapból, hogy eltávolítsa a PVA-t tartalmazó vizet a lefolyóból, és így hosszú távon elkerülje annak 

eldugulását.

A vizet több nyomat tisztításához is fel lehet használni, de ezzel megnőhet a feloldódás időigénye. A víz telítődik az előző nyomatról 

leoldott PVA-val, így a lehető leggyorsabb eredmény érdekében mindig ajánlott új, tiszta vizet használni.

Az anyagok tárolása és kezelése

Ha több tekercs nyomtatóanyagot használ, vagy ha egy adott anyaggal éppen nem nyomtat, nagyon fontos, hogy azokat 

megfelelően tárolja. A nem megfelelő tárolás hatással lehet a nyomtatóanyag minőségére és feldolgozhatóságára.

Ahhoz, hogy nyomtatóanyagai mindig optimális állapotban legyenek, fontos, hogy tartsa azokat:

• Száraz, hűvös helyen 

• Közvetlen napfénytől védett helyen

• Visszazárható tasakban

A PLA, CPE és a nylon optimális tárolási hőmérséklete -20 - +30 °C. Az ABS és a PVA esetén az ajánlott hőmérséklet 15–25 °C. PVA 

esetén továbbá a javasolt relatív páratartalom 50% alatti. Ha a PVA magasabb páratartalomnak van kitéve, az károsan befolyásolhatja 

az anyag minőségét.

Az anyagokat egy visszazárható tasakban, a hozzájuk kapott páramegkötő szerrel (szilikagél) együtt tárolhatja. PVA esetén 

azt javasoljuk, hogy közvetlenül a nyomtatást követően helyezze a tekercseket egy visszazárható tasakba a hozzájuk kapott 

páramegkötő szerrel együtt, hogy a minimálisra csökkentse a nedvesség felvételét.
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Nyomtatómagok

A nyomtatómagok cseréje 
A menüben található lépésekkel a nyomtatómagok cseréje az Ultimaker 3 nyomtatónál egyszerűen megoldható. A nyomtatómag 

cseréjén kívül lehetősége van csak betölteni vagy eltávolítani is egy nyomtatómagot.

1. Lépjen a Material/PrintCore (Nyomtatóanyagok/Nyomtatómag) g PrintCore 1 or 2 (1. vagy 2. nyomtatómag) g Change 

(Módosítás) menübe.

2. Várja meg, amíg a nyomtatómag felmelegedik, majd az adagolási irány megfordításával járassa ki a nyomtatóanyagot a gépből, 

és várja meg, amíg a mag újra lehűl.

3. Nyissa fel a nyomtatófej ventilátorának tartókonzolját.

4. A karokat összenyomva és a nyomtatómagot a nyomtatófejből kicsúsztatva óvatosan távolítsa el a nyomtatómagot. 

5. Helyezze be az új nyomtatómagot a nyomtatófejbe.

6. Csukja le a nyomtatófej ventilátorának tartókonzolját.

7. Várjon, amíg az Ultimaker 3 betölti a nyomtatóanyagot a nyomtatómagba, majd ismét lehűl.

 Ne érintse meg kézzel a nyomtatómag hátoldalán található chipet.

  Ügyeljen arra, hogy kiszerelés vagy beszerelés közben tökéletesen függőlegesen tartsa a nyomtatómagot, hogy az 

könnyedén becsússzon a nyomtatófejbe / kicsússzon onnan.

A nyomtatómagok kalibrálása
Ha új nyomtatómag-kombinációt szerel be, a két fúvóka beállításához kalibrálásra van szükség. Az Ultimaker 3 automatikusan 

érzékeli az új kombinációt, és a kalibrálásra felszólító üzenetet jelenít meg. Ezt a kalibrálást csak egyszer kell elvégezni; ezt követően 

az információ eltárolásra kerül a nyomtatóban. Az Ultimaker 3 kiszállításakor már beszerelt AA nyomtatómagnak a másik két 

nyomtatómaghoz történő kalibrálása már korábban megtörtént, és nem szükséges kalibrálni.

A kalibráláshoz szüksége lesz az XY irányú kalibráló lapra, amelyet a tartozékok dobozában talál vagy innen tölthet le.  

Ha ki kell nyomtatnia, ügyeljen arra, hogy A4-es papírra nyomtassa ki, 100%-os méretben.

 A kalibrálás előtt ellenőrizze, hogy a 2 nyomtatómag és a nyomtatóanyag a helyén van-e.

A kalibrálás elindításához:

1. Lépjen a System (Rendszer) g Maintenance (Karbantartás) g Calibration (Kalibrálás) g Calibrate XY offset (XY irányú eltolás 

kalibrálása) menübe.

2. Az Ultimaker 3 most egy rácsháló-struktúrát nyomtat a tárgyasztalra. Várjon, amíg be nem fejezi.

3. Miután az Ultimaker 3 lehűlt, távolítsa el az üveglapot a nyomtatóból, és helyezze az XY irányú kalibráló lapra. Ügyeljen arra, 

hogy a nyomtatott rácsháló pontosan illeszkedjen a lapon lévő két téglalapra.

4. Keresse meg az illeszkedő vonalakat a nyomtatott X rácshálón, és nézze meg, milyen szám tartozik ezekhez a vonalakhoz. Ezt a 

számot adja meg az X irányú eltolás értékeként az Ultimaker 3 nyomtatón.

5. Keresse meg az illeszkedő vonalakat a nyomtatott Y rácshálón, és nézze meg, milyen szám tartozik ezekhez a vonalakhoz. Ezt a 

számot adja meg az Y irányú eltolás értékeként az Ultimaker 3 nyomtatón.

  Fontos, hogy a nyomtatott XY irányú eltolásnyomat jól tapadjon a tárgyasztalra, és ne legyen semmilyen jele az „elégtelen 

extrudálásnak”. Ha mégis ezt tapasztalja, azt javasoljuk, hogy készítse el újra a kalibrációs nyomatot.

http://www.ultimaker.com/xy-offset-sheet
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A tárgyasztal kalibrálása

Az Ultimaker használata során időközönként szükség van a tárgyasztal kalibrálására, hogy a nyomat jól tapadjon a tárgyasztalhoz. 

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

és a tárgyasztal túl közel vannak egymáshoz, előfordulhat, hogy a nyomtatóanyag emiatt nem tud kijönni a fúvókákból.

Az Ultimaker 3 kétféle tárgyasztal-kalibrálást tesz lehetővé: aktív szintezés és kézi szintezés. Az aktív szintezés az ajánlott, mert 

kiküszöböli az emberi pontatlanságot.

   A tárgyasztal kalibrálásakor győződjön meg arról, hogy nincs műanyag a fúvókákon, és az üveglap tiszta, mivel ezek 

pontatlan szintezéshez vezethetnek.

Aktív szintezés

Ha az aktív szintezést választja, akkor az Ultimaker 3 beméri a tárgyasztal szintjét, így kompenzálni tudja annak pontatlanságát a 

nyomat első rétegeinek nyomtatása során. Ezt a tárgyasztal nyomtatás közbeni kismértékű fel- vagy lefelé történő elmozdításával éri 

el.

Az aktív szintezés indításához:

1. Lépjen a System (Rendszer) g Build plate (Tárgyasztal) g Active leveling (Aktív szintezés) menübe.

2. Várjon, amíg a nyomtató befejezi a szintbe állítást. Ez pár percig tart.

 Ne érintse meg a nyomtatót az aktív szintezés közben. Ez befolyásolja a mérést.

Kézi szintezés

Ha a tárgyasztal vízszintestől való eltérése túl nagy (és az aktív szintezés nem képes kiegyenlíteni), kézi szintezés is végezhető.

1. Lépjen a System (Rendszer) g Build plate (Tárgyasztal) g Manual leveling (Kézi szintezés) menübe.

2. Várja meg amíg az Ultimaker 3 alaphelyzetbe áll, majd folytassa a műveletet, miután a tárgyasztal hátsó részén a nyomtatófej 

középre állt.

3. Forgassa el az előlapon lévő gombot úgy, hogy az első 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 a tárgyasztal elejét. A fúvóka és a tárgyasztal között most 

is kb. 1 mm távolságnak kell lennie.

5. Helyezze a kalibrálókártyát a fúvóka és a tárgyasztal közé, amikor a nyomtatófej a tárgyasztal hátsó részén középen áll.

6. Állítsa addig a tárgyasztalon hátul középen lévő csavart, amíg enyhe súrlódást nem érez a kártya mozgatásakor.

7. Nyomja meg a Continue (Folytatás) gombot. A nyomtatófej a második pozícióba áll.

8. Ismételje meg a kalibrálókártya behelyezését (5. lépés) és a tárgyasztal beállítását (6. lépés).

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

10. Ismételje meg a kalibrálókártya behelyezését (5. lépés) és a tárgyasztal beállítását (6. lépés).

 A kalibrálókártyával végzett finomhangolás közben ne fejtsen ki nyomást a tárgyasztalra. Ez pontatlanságot okoz.
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Miután a tárgyasztalt és az első fúvókát már egymáshoz kalibrálta, a második fúvókát is be kell állítani, hogy mindkét fúvóka 

magassága helyesen legyen beállítva. Ehhez csak a megfelelő magasságot kell beállítani a kalibrálókártyával.

1. Illessze a kalibrálókártyát a második fúvóka és a tárgyasztal közé.

2. Addig forgassa az Ultimaker 3 elején található gombot, amíg a fúvóka hozzá nem ér a kalibrálókártyához, majd végezzen 

finombeállítást, amíg enyhe súrlódást/ellenállást nem érez a kártya mozgatásakor.

 A második fúvóka beállítása külön is elvégezhető, ehhez lépjen a System (Rendszer) g Maintenance (Karbantartás) g   

 Calibration (Kalibrálás) g Calibrate Z offset (Z irányú eltolás kalibrálása) menübe.

A szintezés gyakorisága

A szintezés után az Ultimaker 3 megkérdezi, milyen gyakran szeretné elvégezni a tárgyasztal szintezését.  

A lehetőségek a következők:

• Naponta

• Hetente

• Beüzemelés után

• Soha

• Automatikusan (a szintezés gyakoriságát a nyomtató határozza meg a tárgyasztal utolsó szintezése óta eltelt nyomtatási 

üzemórák száma alapján)

A szintbe állítás gyakoriságát bármikor módosíthatja a System (Rendszer) g Build plate (Tárgyasztal) g Frequency (Gyakoriság) 

menüpontoknál.



34

Karbantartás6

Az Ultimaker 3 készülék problémamentes 

működésének fontos feltétele a helyes karbantartás. 

Ebben a fejezetben ismertetjük a karbantartásra 

vonatkozó legfontosabb információkat. Az Ultimaker 3 

leghatékonyabb kihasználása érdekében figyelmesen 

olvassa el az itt leírtakat.



35

A készülékszoftver frissítése

Időközönként új készülékszoftver kerül kiadásra az Ultimaker 3 nyomtatóhoz. Az Ultimaker 3 naprakészen tartása érdekében ajánlott 

a készülékszoftver frissítését rendszeresen elvégezni. Ez az Ultimaker 3 nyomtatón (ha hálózatra csatlakozik) vagy USB-n keresztül is 

elvégezhető.

Frissítés a nyomtatón keresztül

1. Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózatra WiFi vagy Ethernet segítségével.

2. Lépjen a System (Rendszer) g Maintenance (Karbantartás) g Update firmware (Készülékszoftver frissítése) menübe.  

Az Ultimaker 3 letölti és telepíti a legfrissebb készülékszoftver-verziót. Ez néhány percig tart.

Frissítés USB-n keresztül

1. Töltse le az új készülékszoftver-fájlt a következő weboldalról: www.ultimaker.com/firmware.

2. Másolja a teljes készülékszoftver-mappát egy USB-meghajtóra.

3. Helyezze az USB-meghajtót az Ultimaker 3 nyomtatóba.

4. Lépjen a System (Rendszer) g Maintenance (Karbantartás) g Update firmware (Készülékszoftver frissítése) menübe.

5. Az Ultimaker 3 érzékeli, ha készülékszoftver-fájl található az USB-meghajtón. Válassza ki a fájlt a készülékszoftver-frissítés 

elindításához.

http://www.ultimaker.com/firmware


36

A tengelyek kenése

Az Ultimaker 3 megfelelő karbantartásának és problémamentes működésének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a tengelyeket 

rendszeres időközönként kenje meg. Az Ultimaker 3 tartozékokat tartalmazó dobozában az X és Y tengelyek kenéséhez Unilube, a 

Z tengely kenéséhez Magnalube kenőanyag található.

   Különösen olyan országokban, ahol magas a páratartalom, vagy nagyon száraz a levegő, a tengelyek kenését rendszeresen 

el kell végezni.

X és Y tengelyek

Ha a 3D nyomatok felületén finom bordák jelennek meg, vagy úgy tűnik, hogy az X és az Y tengelyek szárazon futnak, érdemes egy 

kis Unilube olajat kenni az X és az Y tengelyre. Tegyen egy-egy cseppet az X és Y tengelyre, majd kézzel mozgassa a nyomtatófejet, 

hogy eloszlassa az olajat a tengelyeken.

 Csak Unilube olajat használjon az X és Y tengelyeken. Egyéb olaj vagy Magnalube használata kikezdheti a tengelyek   

 bevonatát.

Z tengely

A Z tengely kenéséhez Magnalube (az Ultimaker 3 nyomtatóhoz mellékelt kenőzsír) használható. Erre körülbelül hathavonta 

van szükség. Osszon el körülbelül tíz csepp zsírt a menetes szár teljes hosszában, majd mozgassa a tárgyasztalt fel-le a zsír 

eloszlatásához.

 Ne használjon Magnalube zsírt a többi tengelyen, mivel ez hátrányosan befolyásolja az Ultimaker 3 működését.
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A nyomtató tisztán tartása

A legjobb nyomtatási eredmény elérése érdekében fontos, hogy használat közben folyamatosan tisztán tartsák az Ultimaker 3 

készüléket. Ezért nem ajánlott olyan helyiségben használni az Ultimaker 3 nyomtatót, ahol könnyen belepheti a por, és tanácsos 

eltávolítani az esetlegesen a nyomtatóban maradt apró anyagdarabokat.

Ezen kívül az Ultimaker 3 nyomtatónak van pár olyan alkatrésze, amelyek rendszeres tisztítást igényelnek. Erre vonatkozóan az 

alábbiakban talál utasításokat.

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 3 

készüléket, és várja meg, amíg a tárgyasztal lehűl.

Az üveglap tisztításához végezze el az alábbi lépéseket:

1. Tolja kézzel az üveglapot az Ultimaker 3 aljára.

2. Nyissa ki a tárgyasztal elülső részén lévő leszorítókat.

3. Előrefelé csúsztatva és kivéve távolítsa el az üveglapot a tárgyasztalról.

4. Tisztítsa meg az üveglapot langyos vízzel, majd törölje szárazra egy ruhával. Szükség esetén szappant is használhat.

5. Helyezze vissza az üveglapot a tárgyasztalra, és zárja le a tárgyasztal elülső részén lévő leszorítókat a rögzítéséhez.

A fúvókák tisztítása

Az Ultimaker 3 használata közben előfordulhat, hogy a z egyik nyomtatómag fúvókája elkoszolódik a fúvókába ragadt 

nyomtatóanyag miatt. Bár ez nem károsítja a nyomtatót, mégis azt javasoljuk, hogy a lehető legjobb nyomtatási eredmény érdekében 

próbálja tisztán tartani a fúvókát.

A műanyagnak a fúvóka külső részéről történő eltávolításához a következő lépéseket javasoljuk:

1. Melegítse fel a fúvókát 150 °C-ra, hogy a külsején lévő műanyag meglágyuljon. Ezt úgy teheti meg, hogy a  

Material/Print core (Nyomtatóanyag/Nyomtatómag) g Print core [x] (Nyomtatómag [x]) g Set temperature (Hőmérséklet 

beállítása) menübe lép, és a tekerőgomb segítségével módosítja a hőmérsékletet.

2. Ha a fúvóka már forró, óvatosan távolítsa el a nyomtatóanyagot egy csipesszel.

 A fúvóka forró, ezért ne érjen hozzá és legyen óvatos a tisztítása során.

Az adagolók tisztítása

Sok üzemórányi nyomtatás után, vagy ha a nyomtatóanyag morzsolódott, előfordulhat, hogy anyagmaradvány található az 

adagolókban. Annak elkerülése érdekében, hogy ezek az anyagrészecskék a szálvezető csövekbe és a nyomtatómagokba jussanak, 

ilyen esetben fontos az adagolók tisztítása. Ez a részecskék adagolókból történő kifúvatásával vagy kiporszívózásával végezhető.
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A BB nyomtatómag karbantartása

A BB nyomtatómag megfelelő állapotban tartása érdekében fontos 250 üzemóránként megtisztítani azt. Így elkerülheti a BB 

nyomtatómagnak a PVA nyomtatóanyag morzsolódása miatti eltömődését. A BB nyomtatómag tisztítása a PLA nyomtatóanyag 

meleghúzásával és hideghúzásával történik.

 Ügyeljen arra, hogy ne legyen nyomtatóanyag a nyomtatómagban, amikor elkezdi ezt az eljárást.

 

Előkészítés

1. Lépjen a Material/PrintCore (Nyomtatóanyag/Nyomtatómag) g PrintCore 2 (BB print core) (2. nyomtatómag (BB nyomtatómag)) 

g Set temperature (Hőmérséklet beállítása) menübe, és állítsa a hőmérsékletet 230 °C-ra.

2. Távolítsa el a nyomtatófej tetején található szorítókapcsot.

3. A szálvezető cső csatlakozóhüvelyét lenyomva tartva lazítsa meg és húzza ki a szálvezető csövet.

4. Állítsa a nyomtatófejet a jobb első sarokba, nehogy az XY tengelyek meggörbüljenek, amikor nyomást gyakorol a 

nyomtatóanyagra a meleghúzás vagy a hideghúzás során.

Meleghúzás

1. Egyenes metszéssel vágjon le egy kb. 30 cm-es darabot a PLA nyomtatóanyagból, és próbálja kiegyenesíteni, amennyire csak 

lehet.

2. A mikor a fúvóka eléri a 230 °C célhőmérsékletet, finoman nyomja a PLA-darabot a nyomtatófejbe, amíg ellenállást nem érez.

3. Tartsa a PLA-darabot egy fogóval, és óvatosan fejtsen ki nyomást az anyagra ±2 másodpercig, hogy az kibukkanjon a fúvókából.

 A fogó azért szükséges, nehogy megsérüljön a keze, ha a nyomtatóanyag eltörik.

  Szinte lehetetlen túl erősen nyomni az anyagot, az Ultimaker 3 nem fog megsérülni. Ha nem bukkan ki az anyag a 

fúvókából, nyomja erősebben a nyomtatóanyagot.

4. A 2 másodperc elteltét követően gyors, határozott mozdulattal húzza ki a nyomtatóanyagot.
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5. Ellenőrizze a kihúzott anyag végének formáját és színét. Hasonlítsa össze az alábbi képen láthatóval, hogy ellenőrizze, 

megfelelő-e. Ha nem, ismételje meg a folyamatot.

Hideghúzás

1. Helyezzen kézzel egy új PLA-darabot a nyomtatófejbe, amíg nem érez egy kis ellenállást.

2. Tartsa a PLA-darabot egy fogóval, és óvatosan fejtsen ki rá nyomást, hogy egy kis anyag kibukkanjon.

3. Csökkentse a nyomtatómag hőmérsékletét 75 °C-ra. Nyomja tovább az anyagot a fogóval, amíg a nyomtatómag hőmérséklete 

eléri a 120 °C-ot.

  Lehűlés közben kissé nyomni kell az anyagot, nehogy levegő kerüljön a fúvókába.

4. Várjon a 75 °C-os célhőmérséklet eléréséig.

5. Fogja meg az anyagot egy fogóval, és gyors, határozott mozdulattal húzza ki. Az anyagnak így kell kinéznie.

Összeszerelés

1. Helyezze a szálvezető csövet a nyomtatófejbe.

2. Rögzítse vissza a szorítókapcsot, miközben lenyomva tartja a szálvezető csövet.
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Súgó és támogatás7

Van néhány, az Ultimaker 3 készülékre jellemző 

probléma, amely a nyomtatás közben előfordulhat. 

Ha ilyet tapasztal, a következő oldalakon ismertetett 

lépéseket követve maga is elháríthatja a problémát.
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Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben az Ultimaker 3 nyomtatónál leggyakrabban előforduló problémákat ismertetjük. Az egyes problémák teljes 

leírását és a megoldásukra vonatkozó tudnivalókat az Ultimaker weboldalán találja.

A nyomtatóanyag vége nem bukkan ki a nyomtatófejből

Hosszú, felügyelet nélkül végzett nyomtatási feladatnál, ha a nyomtatóanyag kifogy vagy elakad, előfordulhat, hogy a nyomtatómag 

hosszú ideig nyomtatóanyag nélkül üzemel. Ennek következtében a forró oldalon a nyomtatóanyag szétolvad és eltömíti 

a nyomtatómagot. Különösen PVA anyag esetén áll fenn az esélye az anyag elmorzsolódásának, ha a nyomtatómag nincs 

rendszeresen tisztítva.

Ha a nyomtatóanyag eltömődést okoz, a nyomtatómagot meg kell tisztítani. Ehhez a 38. oldalon ismertetett tisztítási eljárás 

alkalmazható. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a következő dolgok fontosak, és a nyomtatómag eltömődésekor a szokásos teendők 

helyett az alábbiakat kell tenni:

• Távolítsa el a szálvezető csövet a nyomtatófejből, miután a nyomtatómag teljesen bemelegedett.

• Addig ismételje a meleghúzási eljárást, amíg már nem jön ki több égett anyag, és az anyag vége egyenletes formájú.

• Engedjen át egy kis anyagot a fúvókán, majd hideghúzással ellenőrizze a fúvóka tisztaságát.

• Mindig azzal az anyaggal tisztítsa az AA nyomtatómagot, amelyet a nyomtatáshoz használt.

• A BB nyomtatómagot (PVA) mindig PLA anyaggal tisztítsa.

A nyomat nem tapad rá a tárgyasztalra

Ha a nyomat tárgyasztalra tapadásával kapcsolatos problémát észlel, a következőket teheti:

• Ellenőrizze, hogy a megfelelő anyagbeállításokat és tapadási módszert választotta (lásd 5. fejezet, A készülék üzemeltetése).

• Végezze el a tárgyasztal kézi újrakalibrálását, majd az aktív szintezést (lásd 5. fejezet, A készülék üzemeltetése).

• Ellenőrizze a Cura szoftver használatban lévő beállításait, és próbáljon meg nyomtatni az egyik alapértelmezett Cura profillal.

Az adagoló nem továbbítja a nyomtatóanyagot

Többféle oka lehet annak, hogy az adagoló betöltéskor vagy a nyomtatás során nem továbbítja a nyomtatóanyagot. Ezt a következők 

okozhatják:

• Az anyagot betöltéskor nem helyezte be eléggé az adagolóba.

• Az adagoló darálja a nyomtatóanyagot. További információkat ezen az oldalon talál.

• Túl kis mértékű az adagoló feszítése.

A készülék nem ismeri fel a nyomtatómagot

Ha az Ultimaker 3 nem ismeri fel a nyomtatómagot, akkor a nyomtató tájékoztatja Önt erről. Ennek fő oka, hogy elkoszolódtak 

a nyomtatómag hátoldalán található chip érintkezési pontjai. Ilyenkor tisztítsa meg az érintkezési pontokat egy fültisztítóval és 

alkohollal.

https://ultimaker.com/en/resources/troubleshooting
https://ultimaker.com/en/resources/troubleshooting
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Hibaüzenetek

Az alábbiakban az Ultimaker 3 kijelzőjén megjeleníthető összes hibaüzenet listája olvasható. Ezen hibaüzenetek elhárításával 

kapcsolatban további tájékoztatást az Ultimaker weboldalának az adott hibát ismertető fejezetében találhat.

• An unspecified error has occurred (Ismeretlen hiba történt). Indítsa újra a nyomtatót, vagy keresse fel az ultimaker.com/ER11 

weboldalt.

• Max temp. error on PrintCore (Max. hőm. hiba a nyomtatómagnál) {display_hotend_nr}. Keresse fel az ultimaker.com/ER12 

weboldalt.

• Min temp. error on PrintCore (Min. hőm. hiba a nyomtatómagnál) {display_hotend_nr}. Keresse fel az ultimaker.com/ER13 

weboldalt.

• Max temp. error on the build plate sensor (Max. hőm. hiba a tárgyasztal érzékelőjénél). Keresse fel az ultimaker.com/ER14 

weboldalt.

• Heater error on PrintCore (Fűtőegység hibája a nyomtatómagnál) {display_hotend_nr}. Keresse fel az ultimaker.com/ER15 

weboldalt.

• The Z axis is stuck or the limit switch is broken (A Z tengely beragadt, vagy a végálláskapcsoló meghibásodott). Keresse fel az 

ultimaker.com/ER16 weboldalt.

• The X or Y axis is stuck or the limit switch is broken (Az X vagy Y tengely beragadt, vagy a végálláskapcsoló meghibásodott). 

Keresse fel az ultimaker.com/ER17 weboldalt.

• There is a communication error with the print head (Kommunikációs hiba a nyomtatófejjel). Keresse fel az ultimaker.com/ER18 

weboldalt.

• There is an I2C communication error (I2C kommunikációs hiba). Keresse fel az ultimaker.com/ER19 weboldalt.

• There was an error with the safety circuit (Meghibásodás történt a biztonsági áramkörben). Keresse fel az ultimaker.com/ER20 

weboldalt.

• There was a sensor error within the print head (Érzékelőhiba történt a nyomtatófejben). Keresse fel az ultimaker.com/ER21 

weboldalt.

• Active leveling correction failed (Aktív szintezéskorrekció sikertelen). Végezze el a tárgyasztal kézi szintezését, vagy keresse fel 

az ultimaker.com/ER22 weboldalt.

• An incorrect print temperature is specified (Helytelen nyomtatási hőmérséklet került megadásra). Keresse fel az  

ultimaker.com/ER23 weboldalt.

• An incorrect build plate temperature is specified (Helytelen tárgyasztal-hőmérséklet került megadásra). Keresse fel az  

ultimaker.com/ER24 weboldalt.

• The motion controller failed to be updated (A mozgásvezérlő frissítése sikertelen). Keresse fel az ultimaker.com/ER25 weboldalt.

• This print job is not suitable for this printer (Ez a nyomtatási feladat nem végezhető el ezzel a nyomtatóval). Keresse fel az 

ultimaker.com/ER26 weboldalt.
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