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NAŠE NEJMODERNĚJŠÍ 3D TISKÁRNA JE JEŠTĚ LEPŠÍ



VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Přečtěte si pozorně obsah této instalační a uživatelské příručky.

Pokud si tuto příručku pečlivě nepřečtete, může to vést ke zranění, nekvalitním výsledkům nebo k poškození 

tiskárny Ultimaker 2+. Vždy se ujistěte, že každý, kdo používá 3D tiskárnu, obsahu příručky rozumí, aby byl 

schopen tiskárnu Ultimaker 2+ využívat co nejlépe.

Podmínky nebo metody použité pro montáž, manipulaci, skladování, používání nebo likvidaci zařízení jsou mimo naši 

kontrolu a mohou být nad rámec našich znalostí. Z tohoto a dalších důvodů nepřebíráme zodpovědnost a výslovně 

se zříkáme zodpovědnosti za ztráty, zranění, poškození nebo výdaje, které jsou důsledkem nebo jakýmkoli způsobem 

související s montáží, manipulací, skladováním, použitím nebo likvidací výrobku.

Informace v tomto dokumentu byly získány ze zdrojů, u kterých věříme, že jsou spolehlivé. Nicméně pokud jde o jejich 

správnost, poskytují se informace bez jakékoli záruky, výslovně uvedené nebo předpokládané.

Copyright © 2016 Ultimaker. Všechna práva po celém světě vyhrazena.

Tato jazyková verze příručky je ověřena výrobcem (původní příručka).

Žádná část tohoto vydání, včetně obrázků, nesmí být reprodukována nebo zveřejňována, a to formou tisku, fotokopií, mikrofilmů nebo jiným 

způsobem, bez předchozího písemného schválení společností Ultimaker.
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PŘEDMLUVA

Toto je instalační a uživatelská příručka pro vaši tiskárnu Ultimaker 2+. Příručka obsahuje kapitoly o instalaci, provozu a 

údržbě tiskárny Ultimaker 2+.

Tato příručka obsahuje důležité informace a pokyny týkající se bezpečnosti, instalace a použití. Přečtěte si všechny 

informace, a instrukce a pokyny v této příručce dodržujte. Dosáhnete tím vynikající kvality tisku a zabráníte možným 

nehodám a úrazům. Zajistěte, aby měl každý, kdo používá tiskárnu Ultimaker 2+, k této příručce přístup.

Bylo vynaloženo maximální úsilí, aby byla tato příručka přesná a co nejúplnější. Informace uvedené výše se pokládají za 

správné, ale nejsou předkládány jako zcela vyčerpávající, a měly by se používat pouze jako orientační. Pokud objevíte 

jakékoli chyby nebo opomenutí, upozorněte nás na to, abychom mohli sjednat nápravu. Umožní nám to zlepšovat naši 

dokumentaci a služby, které vám poskytujeme. 
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

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

Bezpečnost zařízení 
Vyzařované emise třídy A
Odolnost vůči radiaci
Elektrostatický výboj
Vysokofrekvenční elektromagnetické pole
Elektrický rychlý přechodový jev
Odolnost vůči přepětí 
Vedená radiofrekvence 
Poklesy napětí a přerušení

Produkt
Modely

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

Tímto na naší výhradní zodpovědnost prohlašujeme, že výše uvedený výrobek odpovídá základním požadavkům směrnice o strojních 
zařízeních (2006/42/ES), směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/ES), OEEZ (2002/96/ES), RoHS (2002/95/ES), RoHS II 
(2011/65/EU) a REACH (1907/2006/EU). 

S použitím:

Technická dokumentace je uložena na adrese výrobce. 

Elektrická bezpečností hlediska viz ES prohlášení o shodě společnosti Mean Well pro napájecí adaptéry GS220AX.

Siert Wijnia / technický ředitel / spoluzakladatel

Datum vydání: 17-11-2015
Místo vydání: Geldermalsen

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

PRO NÁSLEDUJÍCÍ

VÝROBCE

ROK PŘIDĚLENÍ OZNAČENÍ CE: 2013

NORMA NÁZEV
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BEZPEČNOST A SHODA

Bezpečná práce s tiskárnou Ultimaker 2+ je velmi důležitá. Tato kapitola pojednává 

o bezpečnosti a rizicích. Přečtěte si pečlivě všechny informace, abyste zabránili 

možným nehodám a zraněním.

1
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BEZPEČNOSTNÍ HLÁŠENÍ

Tato příručka obsahuje upozornění a poznámky k bezpečnosti.

Poskytuje dodatečné informace, které jsou užitečné pro provedení úkolu nebo předcházení problémům.

Upozorňuje na situace, které mohou v případě nedodržování bezpečnostních pokynů způsobit

materiální škody nebo zranění.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tiskárna Ultimaker 2+ generuje vysoké teploty a má horké pohyblivé části, které mohou způsobit zranění. Dovnitř 

tiskárny Ultimaker 2+ nikdy nezasahujte, pokud je v provozu. Tiskárnu Ultimaker 2+ vždy ovládejte pomocí tlačítka 

vpředu nebo vypínačem vzadu. Než budete do tiskárny Ultimaker 2+ zasahovat, nechejte ji po dobu 5 minut 

vychladnout.

Na tiskárně Ultimaker 2+ nic neměňte ani neupravujte, pokud není takováto změna povolena výrobcem.

Do tiskárny Ultimaker 2+ nic neukládejte.

Tiskárna Ultimaker 2+ není určena pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými a/nebo duševními schopnostmi nebo 

pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nemají instrukce týkající se použití 

zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

 

Při používání tiskárny Ultimaker 2+ by měly být děti pod neustálým dohledem.

Před prováděním údržby nebo modifikací vždy tiskárnu odpojte.
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ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC)

U digitálních nebo periferních zařízení třídy A musí pokyny pro uživatele obsahovat následující nebo podobné 

prohlášení, které je uvedeno na předním místě v textu této příručky:

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a odpovídá limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. 

Tyto limity jsou navrženy tak, aby zajistily přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, pokud je zařízení provozováno 

v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není 

instalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. 

Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech může způsobovat škodlivé rušení a v takovémto případě bude uživatel 

požádán, aby toto rušení na vlastní náklady napravil.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tiskárna Ultimaker 2+ pracuje na napětí 24 voltů (velmi nízké napětí), a je tudíž mimo oblast působnosti směrnice pro 

nízké napětí. Napájecí zdroj odpovídá všem předpisům pro označení CE a je chráněn proti zkratu, přetížení, přepětí a 

přehřátí. Další informace týkající se elektrických bezpečnostních hledisek naleznete v  

ES prohlášení o shodě společnosti Mean Well pro napájecí adaptéry GS220AX. Tiskárnu Ultimaker 2+ vždy používejte 

s napájecími zdroji a kabely dodávanými společností Ultimaker B.V.

MECHANICKÁ BEZPEČNOST

Tiskárna Ultimaker 2+ obsahuje mnoho pohyblivých částí, ale krokové motory nemají dostatečnou sílu, aby způsobily 

závažná zranění, a pohyblivá ozubená kola jsou zakryta. Přesto se doporučuje zasahovat do zařízení pouze, pokud je 

vypnuto.

RIZIKO POPÁLENÍ

Existuje potenciální riziko popálení, protože tisková hlava může dosahovat teplot až 260 °C a vyhřívané lůžko může 

dosahovat teplot až 120 °C. Tryska tiskové hlavy má z větší části hliníkový kryt, aby se zabránilo kontaktu, ale přesto 

doporučujeme do zařízení nezasahovat, pokud jsou tisková hlava a/nebo vyhřívané lůžko horké.

Před prováděním údržby nebo modifikací nechte tiskárnu vždy vychladnout minimálně po dobu 30 minut.

ZDRAVÍ

Tiskárna Ultimaker 2+ je určena pro tisk s filamenty PLA a ABS. Použití jiných materiálů je na vaše vlastní riziko.

Při tisku s ABS se mohou uvolňovat malé koncentrace výparů styrenu. V některých případech to může způsobovat 

bolest hlavy, únavu, závratě, zmatenost, ospalost, nevolnost, ztrátu koncentrace a pocity intoxikace. Z tohoto důvodu 

se vyžaduje dobré větrání a je třeba se vyhnout dlouhodobé expozici. Doporučuje se použití bezodtahové digestoře s 

filtrací s aktivním uhlíkem. Při použití v kancelářích, učebnách atd. je odsávání povinné.

Tisk s čistým PLA je považován za bezpečný, i když se přesto doporučuje dobrá ventilace z důvodu možného 

uvolňování neznámých výparů z barviv v barevném PLA.

Svou tiskárnu používejte pouze na dobře větraném místě.

RIZIKA
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ÚVOD

Seznamte se s 3D tiskárnou Ultimaker 2+, která produkuje vysoce kvalitní 3D tisk.

2
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ULTIMAKER 2+ V KOSTCE

1 Konstrukční deska 4 Kabel tiskové hlavy 7 Displej

2 Tisková hlava 5 Svorky konstrukční desky 8 Slot na SD kartu

3 Bowdenová trubice 6 Tlačítko pro stisk/otáčení 9 Šrouby konstrukční desky
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1 Bowdenová trubice 4 Vypínač 7 Držák cívky

2 Kabel tiskové hlavy 5 USB konektor

3 Podavač 6 Konektor napájení

6 5 4

3

1

2

7
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SPECIFIKACE

Technologie tavení filamentu (FFF)

Vyměnitelná tryska

223 x 223 x 205 mm

2,85 mm

Tryska 0,25 mm: 150 až 60 mikronů

Tryska 0,4 mm: 200 až 20 mikronů

Tryska 0,6 mm: 400 až 20 mikronů

Tryska 0,8 mm: 600 až 20 mikronů

12,5; 12,5; 5 mikronů

30 až 300 mm/s

Tryska 0,25 mm: až 8 mm3/s

Tryska 0,4 mm: až 16 mm3/s

Tryska 0,6 mm: až 23 mm3/s

Tryska 0,8 mm: až 24 mm3/s

Vyhřívaná skleněná konstrukční deska (20 °C až 100 °C)

PLA, ABS, CPE, CPE+, PC, Nylon, TPU 95A (Otevřený systém filamentu) *

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

180 °C až 260 °C

50 °C až 100 °C

~ 1 minuta

< 4 minuty

50 dBA

Samostatný 3D tisk z SD karty

Manuální podporovaný proces vyrovnávání

* Tiskárny Ultimaker mohou být používány s filamentem jiných výrobců. Nicméně pro nejlepší výsledky tisku doporu-
čujeme použít PLA, ABS nebo CPE dodávané společností Ultimaker.

Technologie tisku

Tisková hlava

Konstrukční objem

Průměr filamentu

Rozlišení vrstev

Přesnost os X, Y, Z

Rychlost pohybu tiskové hlavy

Rychlost vytlačování

Konstrukční deska

Podporované materiály

Průměr trysky

Teplota trysky

Teplota konstrukční desky

Zahřívací doba trysky

Zahřívací doba konstrukční desky

Průměrná provozní hlučnost

Přenos souborů

Vyrovnání konstrukční desky

VLASTNOSTI TISKÁRNY A TISKU

100 – 240 V

4 A, 50 – 60 Hz

221 W max.

24 V DC, 9,2 A

Cura – oficiální software společnosti Ultimaker (zdarma)  

 (připravený pro výběr velikosti trysky) 

Mac OS X, Windows, Linux

STL, OBJ, DAE

15 °C až 32 °C

0 °C až 32 °C

Vstup

Výstup

Příprava tisku

Podporovaný OS

Podporované typy souborů

Provozní okolní teplota

Neprovozní teplota

FYZICKÉ ROZMĚRY

POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ

SOFTWARE

OKOLNÍ PODMÍNKY

357 x 342 x 388 mm

493 x 342 x 588 mm

11,3 kg

18,5 kg

Rozměry (mimo bowdenové trubice a držák cívky)

Rozměry (včetně bowdenové trubice a držáku cívky)

Čistá hmotnost

Přepravní hmotnost
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VYBALENÍ A INSTALACE

Tiskárnu Ultimaker 2+ opatrně rozbalte a nastavte ji podle pokynů uvedených v  

této kapitole.

3
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Tiskárna Ultimaker 2+ je dodávána v opakovaně použitelných, odolných obalech, které jsou speciálně konstruované k 

ochraně tiskárny Ultimaker 2+. Postupujte podle následujících kroků a tiskárnu Ultimaker 2+ vybalte.

1 Otevřete lepenkovou krabici, uchopte pásek a tiskárnu Ultimaker 2+ opatrně vytáhněte z krabice.

2 Pásek uvolněte a vyjměte krabici s příslušenstvím. 

3 Z pěny vyjměte cívku s filamentem PLA a zkušební tisk provedený na vaší tiskárně Ultimaker 2+.

4 Odstraňte pěnový obal.

5 Tiskárnu Ultimaker 2+ umístěte na rovný povrch.

6 Zvedněte konstrukční desku a odstraňte obalový materiál pod deskou.

7 Odřízněte upevnění, které zajišťuje tiskovou hlavu.

Při přenášení uchopte tiskárnu Ultimaker 2+ za rám, nedržte ji za pásy nebo osy.

ROZBALENÍ
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1 0,75 kg filamentu

2 Napájení a kabel

3 Skleněná deska

4 USB kabel

5 Sada trysek

6 Lepicí tyčinka

7 Mazivo

8 Kalibrační karta

9 Šestihranné klíče (1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm)

10 Zkušební tisk

11 Skleněná deska

SOUČÁSTI DODÁVKY

Tiskárna Ultimaker 2+ se dodává s SD kartou v 3D tiskárně a dalším příslušenstvím.  

Předtím, než budete pokračovat, zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství obsaženo.

2

3

11

1

4

10

6

9

7

5

8
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Instalace tiskárny Ultimaker 2+:

UMÍSTĚNÍ DRŽÁKU CÍVKY

1. Vezměte držák cívky a vložte horní část do otvoru v zadní části tiskárny Ultimaker 2+.

2. Zatlačte držák cívky dolů, dokud nezapadne na své místo.

UMÍSTĚNÍ SKLENĚNÉ DESKY

1. Otevřete dvě svorky konstrukční desky na přední straně konstrukční desky.

2. Jemně zasuňte skleněnou desku na konstrukční desku a ujistěte se, že zapadne do svorek konstrukční desky na 

zadní straně.

3. Uzavřete dvě svorky konstrukční desky na přední straně, abyste zajistili skleněnou desku.

INSTALACE
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PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU NAPÁJENÍ

1. Připojte napájecí kabel k napájecí kostce.

2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a připojte druhou stranu napájení do Ultimaker 2+. Plochá strana kabelu 

musí směřovat nahoru.

Před připojením se ujistěte, že je vypínač v poloze „vypnuto“. 

Používejte pouze napájecí zdroj, který byl dodán s vaší tiskárnou Ultimaker 2+.
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PROVOZ

Po dokončení instalace zapněte tiskárnu Ultimaker 2+ a spusťte tisk.  

Tato kapitola obsahuje informace o displeji, prvním použití, jak vyrovnat lůžko, jak 

zavést a změnit filament, informace o softwaru Cura a jak změnit trysky.

4
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Displej na přední straně tiskárny Ultimaker 2+ zobrazuje veškeré potřebné informace pro nastavení a používání tiskárny 

Ultimaker 2+. Otáčením a/nebo stiskem tlačítka na pravé straně displeje můžete procházet nabídky. Pro volbu nebo 

ovládání činnosti otočte tlačítkem a pro potvrzení činnosti stiskněte. Při stisknutí tlačítka uslyšíte při potvrzení činnosti 

„pípnutí“. Blikající tlačítko znamená, že tiskárna Ultimaker 2+ čeká na zadání uživatele.

Po zapnutí tiskárny Ultimaker 2+ po prvním použití se nejdříve vždy zobrazí logo Ultimaker a poté se objeví hlavní 

nabídka. Hlavní nabídka nabízí tři možnosti: Print (Tisk), Material (Materiál) a Maintenance (Údržba).

TISK

Nabídka Print (Tisk) vám umožňuje vybrat jeden z tiskových souborů z SD karty. Pro spuštění stiskněte tlačítko.

MATERIÁL

V nabídce Material (Materiál) můžete na vaší tiskárně Ultimaker 2+ měnit buď filament, nebo nastavení profilů materiálů. 

Při volbě Change (Změna) spustí tiskárna Ultimaker 2+ postup, jak je popsáno v “ZAVÁDĚNÍ A VÝMĚNA FILAMENTU” 

na straně 22. V nabídce Settings (Nastavení) můžete zvolit profily materiálů a v nabídce Customize (Upravit) měnit 

jejich nastavení.

ÚDRŽBA

Nabídka Maintenance (Údržba) nabízí různé možnosti. Zvolením Build plate (Konstrukční deska) budete provedeni kroky 

pro vyrovnávání lůžka. V nabídce Advanced (Rozšířené) můžete zvolit několik možností k provedení některých kroků 

manuálně nebo ke změně nastavení zařízení. Možnosti jsou:

• LED settings (Nastavení LED)    Změnit nastavení LED ve vaší tiskárně Ultimaker 2+.

• Heatup nozzle (Nahřátí trysky)   Nastavit vlastní teplotu k manuálnímu ohřevu trysky.

• Heatup buildplate (Nahřátí konstrukční desky) Nastavit vlastní teplotu k manuálnímu ohřevu vyhřívaného  

       lůžka.

• Home head (Základní poloha hlavy)   Přesun hlavy do základní polohy do levého zadního rohu   

       tiskárny Ultimaker 2+.

• Lower buildplate (Snížení konstrukční desky)  Přesune konstrukční desku ke spodní části tiskárny Ultimaker  

       2+.

• Raise buildplate (Zvýšení konstrukční desky)  Přesune konstrukční desku k horní části tiskárny Ultimaker 2+.

• Insert material (Vložení materiálu)   Ohřeje trysku, a poté můžete vložit filament.

• Move material (Posunutí materiálu)   Ohřeje trysku, a poté můžete použít posouvací kolečko pro  

       posuv materiálu.

• Set fan speed (Nastavení rychlosti ventilátoru) Nastaví rychlost dvou ventilátorů po stranách tiskové hlavy.

• Retraction settings (Nastavení retrakce)  Přizpůsobení nastavení pro retrakci.

• Version (Verze)     Zobrazuje aktuální verzi firmwaru na tiskárně Ultimaker 2+.

• Runtime stats (Statistiky doby chodu)   Zobrazuje, jak dlouho byla tiskárna Ultimaker 2+ zapnuta a  

       tiskla.

• Factory reset (Obnovení továrního nastavení)  Kompletní obnovení tiskárny Ultimaker 2+, pomocí kterého ji  

       můžete úplně překalibrovat.

DOLADĚNÍ

Nastavení můžete doladit během procesu tisku. To vám umožní získat úplnou kontrolu nad procesem tisku a pomůže 

vám dosáhnout nejlepších výsledků tisku. Lze je provádět během tisku prostřednictvím nabídky Tune (Ladění). Nabídka 

Tune (Ladění) zobrazuje stejná nastavení jako v nabídce Advanced (Rozšířené), což znamená, že můžete změnit 

nastavení, jako je teplota nebo rychlost tisku. Dále je možné zvolit položku Pause (Pauza), poté můžete změnit filament 

uprostřed tisku a znovu pokračovat.

DISPLEJ A OVLADAČ
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Když zapnete tiskárnu Ultimaker 2+ poprvé, na displeji se zobrazí Welcome (Vítejte). Tiskárna Ultimaker 2+ vás provede 

některými kroky kalibrace konstrukční desky. Postupujte podle pokynů na displeji. Tiskárna Ultimaker 2+ nejdříve přejde 

do „základní pozice“. To znamená, že přemístí tiskovou hlavu do levého zadního rohu a konstrukční desku směrem dolů 

tak, aby se nastavila do počátečního bodu. Poté můžete zahájit vyrovnání plochy.

Pokud se průvodce konfigurací nezobrazí, přejděte do Maintenance (Údržba) > Advanced (Rozšířené) a 

potvrďte Factory reset (Obnovení továrního nastavení).

PRVNÍ POUŽITÍ
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Pro tisk je velmi důležité, aby byla první vrstva na skleněnou desku správně přitisknuta a dobře držela. Pokud je 

vzdálenost mezi tryskou a konstrukční deskou příliš velká, nebude tisk na skleněné desce správně držet. Na druhou 

stranu, pokud je tryska příliš blízko ke konstrukční desce, můžete to bránit filamentu vycházet z trysky. K získání správné 

vzdálenosti mezi konstrukční deskou a tryskou musíte konstrukční desku vyrovnat. Musí se to provést před prvním 

použitím tiskárny Ultimaker 2+ a poté pravidelně.

Pokud zjistíte, že plast není na skleněné desce rozmístěn rovnoměrně, vždy konstrukční desku znovu vyrovnejte. Po 

přepravě vaší tiskárny Ultimaker 2+ se také doporučuje konstrukční desku znovu vyrovnat, aby se zajistilo, že na  

konstrukční desce budou 3D tisky dobře držet. 

Pro vyrovnání konstrukční desky:

1. Pro zahájení procesu vyrovnání plochy přejděte do položky Maintenance (Údržba) > Build plate (Konstrukční deska). 

(Při prvním použití tiskárny Ultimaker 2+ můžete tento krok přeskočit.)

2. Počkejte, dokud tiskárna Ultimaker 2+ neprovede přesun hlavy do základní polohy, a pokračujte, když je tisková 

hlava ve středu zadní části konstrukční desky.

3. Otáčejte tlačítko na přední části, dokud není mezi tryskou a konstrukční deskou vzdálenost přibližně 1 mm.  

Ujistěte se, že tryska je blízko konstrukční desky, aniž by se ji dotýkala.

4. Nastavte přední levý a přední pravý šroub konstrukční desky, abyste přibližně vyrovnali konstrukční desku na 

přední straně. Vzdálenost mezi tryskou a konstrukční deskou by měla být opět přibližně 1 mm.

5. Mezi trysku a konstrukční desku vložte kalibrační kartu.

6. Nastavujte šrouby konstrukční desky na přední levé straně, přední pravé straně a středu zadní části, dokud 

neucítíte při pohybu kartou lehké tření.

7. Stiskněte tlačítko Continue (Pokračovat). Tisková hlava se přesune do druhého bodu.

8. Opakujte krok 4 „vložte kalibrační kartu“ a krok 5 „nastavení konstrukční desky“.

9. Stiskněte znovu tlačítko Continue (Pokračovat). Tisková hlava se přesune do třetího bodu. 

10. Opakujte krok 4 „vložte kalibrační kartu“ a krok 5 „nastavení konstrukční desky“.

Při dolaďování s kalibrační kartou na konstrukční desku netlačte. Způsobuje to nepřesnosti.

VYROVNÁNÍ LŮŽKA
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ZAVÁDĚNÍ

Pro zavádění filamentu:

1. Umístěte cívku s filamentem na držák cívky. Ujistěte se, že ji vkládáte s filamentem proti směru hodinových ručiček 

tak, aby filament mohl vstupovat do podavače zespodu. Narovnejte filament tak, aby mohl snadno vstupovat do 

podavače.

2. Chvíli počkejte, než se tisková hlava nahřeje. Nahřátí zajišťuje, že se filament při průchodu tryskou nataví.

3. Vložte konec filamentu do spodní části podavače a tlačte jej, dokud není filament podavačem zachycen.

4. Počkejte, až filament dosáhne první černé svorky bowdenové trubice a poté pro pokračování stiskněte tlačítko. 

Tiskárna Ultimaker 2+ automaticky zavede filament přes bowdenovou trubici do tiskové hlavy.

5. Počkejte, dokud filament nevyjde z trysky.

Během tohoto postupu se nedotýkejte konce trysky, protože se bude zahřívat.

Ujistěte se, že spínač na pravé straně podavače je uprostřed. Poté je pnutí na podavači  

nastaveno správně.

Nebuďte překvapeni, pokud filament, který na začátku vyjde z trysky, nemá barvu, kterou očekáváte. V trysce 

pravděpodobně zůstaly zbytky z testovacího tisku. Počkejte, dokud neuvidíte vycházet z trysky filament barvy, 

kterou jste zavedli.

VÝMĚNA 

Pokud chcete přepnout mezi různými materiály (barvami), musíte nejprve vyndat filament, který je již v tiskárně 

Ultimaker 2+, a poté můžete vložit nový filament. 

Pro odstranění starého filamentu:

1. Přejděte do položky Material (Materiál) > Change (Změna) v hlavní nabídce.

2. Chvíli počkejte, než se tisková hlava nahřeje. Nahřátí tiskové hlavy zajišťuje, že se filament při průchodu tryskou 

nataví.

3. Když je tryska horká, tiskárna Ultimaker 2+ automaticky spustí otáčení kola podavače, čímž se filament navine zcela 

zpět. Pokud filament z podavače úplně nevyjde, můžete jej vytáhnout ručně.

4. Zaveďte nový filament, jak je popsáno výše.

ZAVÁDĚNÍ A VÝMĚNA FILAMENTU
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SPUŠTĚNÍ TISKU

Když byla konstrukční deska vyrovnána a filament zaveden, můžete spustit (první) tisk. Na SD kartu jsme umístili několik 

tiskových souborů, se kterými lze začít. Jednoduše zvolte jeden ze souborů a stiskněte tlačítko pro spuštění.

Poté, co byl soubor tisku vybrán, se tiskárna Ultimaker 2+ sama nastaví přesunutím tiskové hlavy a konstrukční desky 

do základní polohy a nahřeje konstrukční desku a trysku. Upozorňujeme, že to může trvat až 5 minut.

Během tisku displej zobrazí postup tisku a čas do dokončení. Po dokončení tisku počkejte až konstrukční deska 

vychladne a tisk z konstrukční desky odeberte.

Při nahřívání, tisku nebo ochlazování se nedotýkejte tiskové hlavy/trysky. Teploty mohou dosahovat až 260 °C. 

Pro dobrou adhezi platformy je doporučeno na skleněnou desku aplikovat tenkou vrstvu lepidla. K tomuto 

účelu můžete použít lepicí tyčinku dodanou s tiskárnou Ultimaker 2+. Podrobné pokyny viz “POUŽITÍ LEPIDLA” 

na straně 25.

SPUŠTĚNÍ TISKU
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U tiskárny Ultimaker 2+ doporučujeme k přípravě vašich 3D tiskových souborů náš bezplatný software Cura. Software 

Cura rychle a přesně během několika sekund převádí 3D modely do 3D tiskových souborů, zobrazuje náhled tisku, 

takže si můžete být jisti, že všechno je tak, jak chcete.

INSTALACE

Software Cura najdete na stránce www.ultimaker.com/software. Po stažení otevřete instalační program a spusťte 

průvodce instalací k dokončení instalace. Při prvním otevření softwaru Cura budete vyzváni k výběru 3D tiskárny 

Ultimaker 2+. Nevyžaduje se žádná další konfigurace a software Cura můžete přímo začít používat.

POUŽITÍ SOFTWARU CURA

Pro převedení 3D modelu do tiskového souboru v softwaru Cura:

1. Načtěte do softwaru Cura pomocí tlačítka Load (Načíst) 3D model (soubory STL, OBJ, DAE nebo AMF).

2. Zvolte požadované nastavení a počkejte, než software Cura model rozvrství.

3. Poté, co software Cura soubor převede, uložte tiskový soubor (GCode) pomocí tlačítka Save (Uložit). Soubor bude 

uložen přímo na SD kartu, pokud byla SD karta vložena.

4. Odeberte z vašeho počítače SD kartu - ujistěte se, že ji odebíráte bezpečně - a pro zahájení tisku ji vložte do 

tiskárny Ultimaker 2+.

Při prvním použití softwaru Cura se zobrazí profily Quickprint (Rychlý tisk). To je ideální pro začátečníky, ale  

pokud jste zkušenější uživatel a chcete mít nad nastavením tisku větší kontrolu, můžete také přepnout do 

režimu Advanced (Rozšířené). Další informace o použití softwaru Cura viz stránky podpory softwaru Cura:  

www.ultimaker.com/support/software

AKTUALIZACE FIRMWARE

Pravidelně je vydávána nová verze softwaru Cura, včetně nové verze firmwaru. Ujistěte se, že jste nainstalovali 

nejnovější verzi softwaru Cura a firmwaru, která je dostupná, abyste disponovali aktuálním softwarem. Nejnovější verzi 

softwaru Cura vždy naleznete na stránce www.ultimaker.com/software.

Instalace nejnovějšího firmwaru do tiskárny Ultimaker 2+:

1. Připojte tiskárnu Ultimaker 2+ k vašemu počítači pomocí USB kabelu.

2. Připojte k napájení a tiskárnu Ultimaker 2+ zapněte.

3. Spusťte software Cura a přejděte do položky Machine (Zařízení) > Install default firmware (Nainstalovat výchozí 

firmware) (ujistěte se, že jste v nabídce Machine (Zařízení) zvolili Ultimaker 2+). Software Cura bude nyní do tiskárny 

Ultimaker 2+ automaticky nahrávat nejnovější firmware.

SOFTWARE CURA
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POUŽITÍ LEPIDLA

I když teplo vyhřívaného lůžka zajistí přilnavost tisku ke skleněné desce, není to vždy dostatečné. Pro ještě lepší 

přilnavost je v některých případech žádoucí použít na skleněnou desku také lepidlo.

KDY POUŽÍT LEPIDLO?

Použití lepidla závisí na materiálu, který používáte, a velikosti a tvaru modelu. 

U ABS a CPE doporučujeme použít lepidlo vždy, protože se tyto materiály více „deformují“. To znamená, že se plast 

kroutí. Deformace v podstatě vznikají kvůli vlastnostem plastu. Plasty mají tendenci se rychlým ochlazením smršťovat 

(některé plasty více než jiné), což může nakonec vést ke kroucení tisku v rozích. Vzhledem k tomu, že se ABS a CPE 

relativně hodně smršťují, budete potřebovat lepidlo, abyste zabránili deformacím.

PLA se naopak smršťuje mnohem méně, a proto se méně deformuje. Proto je často možné tisknout PLA přímo na 

skleněnou desku bez lepidla. V tomto případě se musíte ujistit, že je skleněná deska zcela bez prachu a oleje, protože 

plast na mastném povrchu nedrží dobře. Nicméně existují situace, kdy je lepidlo na skleněné desce žádoucí. Pokud 

chcete vytisknout model s velkou stopou nebo s velmi tenkými díly ve spodní části, doporučuje se použít lepidlo, aby se 

zabránilo uvolnění.

JAK JE POUŽÍVAT?

Na skleněnou desku se může používat lepicí tyčinka, která byla dodána s tiskárnou Ultimaker 2+. Chcete-li použít 

lepidlo, jednoduše naneste na skleněnou desku tenkou, rovnoměrnou vrstvu. Lepidlo je potřeba nanést pouze na 

oblast tisku.

Pro lepší roznesení lepidla na platformu můžete použít vlhký hadřík. Tímto způsobem zůstane na skleněné 

desce velmi tenká vrstva lepidla.

POUŽITÍ LEPIDLA
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S tiskárnou Ultimaker 2+ je dodávána sada trysek. Tato sada obsahuje tři velikosti trysek (0,25 mm, 0,6 mm a 0,8 mm).  

Na tiskárně Ultimaker 2+ je již nainstalována tryska 0,4 mm.

Pro výměnu trysky:

ODSTRANĚNÍ AKTUÁLNÍ TRYSKY

1. Z tiskárny Ultimaker 2+ odstraňte filament (pomocí nabídky Material (Materiál) > Change (Změna)). Viz “ZAVÁDĚNÍ A 

VÝMĚNA FILAMENTU” na straně 22.

2. Před odstraněním aktuálně nainstalované trysky proveďte atomickou metodu. Tím se minimalizuje množství 

zbytkového plastu, který blokuje trysku a usnadní odstranění. Tryska musí být vyčištěna také před skladováním, 

aby se zajistilo, že v trysce nezůstaly žádné zbytky filamentu, které by mohly ovlivnit budoucí tisky. Viz “ATOMICKÁ 

METODA” na straně 31.

3. Ponechte nastavení teploty na poslední teplotě, která byla použita pro vytahování filamentu během atomické 

metody. (Např. 90 °C pro PLA.)

4. Pomocí klíče odšroubujte trysku z bloku ohřevu. Abyste ji odšroubovali, musíte ji točit proti směru hodinových 

ručiček.

INSTALACE NOVÉ TRYSKY

1. Vyberte požadovanou trysku a přišroubujte ji manuálně do bloku ohřevu. Pozor, blok ohřevu je stále teplý.

2. K úplnému dotažení trysky použijte klíč. Otáčejte jím ve směru hodinových ručiček a nepoužívejte příliš velkou sílu 

(pokud ji utáhnete příliš, může se zlomit).

NASTAVENÍ V SOFTWARU CURA

Předtím, než bude možné tisknout s nově nainstalovanou tryskou, je třeba změnit nastavení v softwaru Cura. Do pole 

Nozzle size (Velikost trysky) zadejte velikost vámi instalované trysky v milimetrech.

VÝMĚNA TRYSEK
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ÚDRŽBA

Aby tiskárna Ultimaker 2+ pracovala hladce, je důležité ji správně udržovat. Tato 

kapitola popisuje nejdůležitější tipy údržby. Pečlivě si je přečtěte, abyste s tiskárnou 

Ultimaker 2+ dosáhli nejlepších výsledků.

5
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ČIŠTĚNÍ SKLENĚNÉ DESKY

Po větším množství tisků může na skleněné desce zůstat příliš mnoho přebytečného lepidla. To může způsobit nerovný 

povrch tisku, a proto se doporučuje jednou za čas skleněnou desku vyčistit. Při tom se vždy ujistěte, že je tiskárna 

Ultimaker 2+ vypnuta a konstrukční deska zchlazena.

Pro vyčištění skleněné desky:

1. Manuálně přesuňte konstrukční desku do spodní části tiskárny Ultimaker 2+. Tímto způsobem je možné předcházet 

poškození tiskové hlavy nebo trapézového vodicího šroubu Z.

2. Otevřete svorky konstrukční desky na přední straně.

3. Posunujte skleněnou desku k přední části konstrukční desky tak dlouho, až ji bude možné z tiskárny Ultimaker 2+ 

odebrat.

4. Veškeré přebytečné lepidlo odstraňte teplou vodou a hadříkem. Je-li to nutné, můžete také k vyčištění použít 

mýdlo.

5. Posunujte skleněnou desku na konstrukční desce, dokud nezapadne na místo v zadní části konstrukční desky.

6. Manuálně uzavřete svorky konstrukční desky na přední straně, abyste ji zajistili.

Skleněná deska je umístěna v oblasti elektrického ohřevu, proto se před jejím vložením zpět ujistěte, že je 

zcela suchá.

K zajištění dalšího úspěšného tisku doporučujeme po vložení skleněné desky konstrukční desku znovu 

vyrovnat.

SKLENĚNÁ DESKA
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Správné používání podavače a jeho čištění je důležité pro dobré vytlačování. Toto jsou tipy pro údržbu podavače.

PNUTÍ PODAVAČE

Aby procházel filament podavačem do bowdenové trubice a tiskové hlavy řádně, je důležité, aby bylo pnutí podavače 

nastaveno správně. Je-li pnutí příliš velké, znamená to, že bude rýhované kolečko podavače zasahovat do filamentu, 

čímž se filament zploští nebo se zasekne. Tomu se říká obrušování.

Aby se zabránilo obrušování filamentu, zajistěte, aby byla bílá vkládací svorka na pravé straně podavače nastavena na 

střed.

PODAVAČ
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Aby tiskárna Ultimaker 2+ fungovala správně a plynule, doporučuje se pravidelně ošetřovat osy mazivem.

OSY X A Y

Pokud si všimnete, že na povrchu vašich vytištěných 3D objektů jsou malé rýhy nebo máte pocit, že jsou osy X a Y 

suché, doporučuje se nanést na osy X a Y jednu kapku oleje na šicí stroje. Díky tomu bude tiskárna Ultimaker 2+ běžet 

hladce. Olej na šicí stroje není v balení Ultimaker 2+ dodáván, ale na mazání os X a Y doporučujeme používat pouze 

tento  

olej.

TRAPÉZOVÝ VODÍCÍ ŠROUB Z

Jednou za 6 měsíců musí být namazán trapézový vodící šroub Z pomocí maziva Magnalube. Jedná se o zelené mazivo, 

které bylo dodáno s tiskárnou Ultimaker 2+. Rozetřete 10 kapek maziva na celou závitovou tyč. U dalšího tisku tiskárna 

Ultimaker 2+ pohybem nahoru a dolů osu promaže.

Mazivo Magnalube by mělo být aplikováno pouze na trapézový vodící šroub Z. Neaplikujte jej na žádné další 

osy.

MAZÁNÍ OS
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Po delším používání tiskárny Ultimaker 2+ si můžete všimnout, že již nedochází k vytlačování dostatečného množství 

plastu. Toto nedostatečné vytlačování se obvykle projevuje velmi tenkými nebo chybějícími vrstvami v tisku. Ve většině 

případů je to způsobeno nečistotou nebo karbonizovaným materiálem v trysce nebo jiné horké koncové části, která 

způsobuje (částečné) zablokování. Když se objeví nedostatečné vytlačování, doporučuje se pro vyčištění trysky a jiných 

horkých koncových částí používat atomickou metodu. Níže jsou popsány kroky této metody.

Také se doporučuje použít atomickou metodu při přepnutí z materiálu, který vyžaduje vyšší teplotu tisku, na 

jiný, který využívá nižší teplotu tisku, aby se zajistilo, že jsou odstraněny zbytky z předchozího filamentu.

ODSTRANĚNÍ FILAMENTU

1. Pro odstranění filamentu přejděte na položku Material (Materiál) > Change (Změna). Místo vložení nového materiálu 

zvolte Cancel (Zrušit).

ODSTRANĚNÍ BOWDENOVÉ TRUBICE

1. Odstraňte (modrou nebo červenou) upínací svorku.

2. Spojovací objímku trubice stlačte dolů a vytáhněte bowdenovou trubici z tiskové hlavy.

OHŘEV A PŘÍPRAVA

1. Přejděte do položky Maintenance (Údržba) > Advanced (Rozšířené) > Heatup Nozzle (Nahřívání trysky) a teplotu 

nastavte na 260 stupňů.

2. Uřízněte přibližně 20 cm filamentu rovným řezem a filament se snažte maximálně narovnat.

3. Když je teploty dosaženo, vložte narovnaný kus filamentu manuálně až dolů do trysky.

4. Jemně zatlačte, dokud nebude z trysky vycházet nový filament nebo dokud nebude možné filament zatlačit dál.

ATOMICKÁ METODA
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ODSTRANĚNÍ NOVÉHO FILAMENTU

1. Teplotu snižte na 90 stupňů (pro PLA) nebo 110 stupňů (pro ABS).

2. Jakmile byla teplota dosažena, vytáhněte rychlým pevným tahem filament ven.

3. Zkontrolujte barvu a tvar konce filamentu, cílem je mít hladký, kuželovitý konec.

4. Zopakujte postup „ohřev a příprava“ a „odstranění nového filamentu“, dokud nebude filament vycházet bez zbytků 

a nebude mít kuželovitý konec.

KOMPLETACE

1. Vložte bowdenovou trubici skrze spojovací objímku trubice až ke spojce TFM.

2. Umístěte upínací svorku kolem spojovací objímky trubice tak, aby byla bowdenová trubice zajištěna.
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POMOC A PODPORA

Při používání tiskárny Ultimaker 2+ se může objevit několik pro tiskárnu 

specifických problémů. Pokud narazíte na jeden z těchto problémů, můžete jej 

vyřešit sami pomocí informací na dalších stránkách.

Samozřejmě v případě, kdy potřebujete pomoci, máme také k dispozici místní týmy 

podpory.

6
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Tato kapitola popisuje nejběžnější problémy a jak je vyřešit. Další stránka poskytuje přehled možných chybových 

hlášení tiskárny Ultimaker 2+. Pro další informace navštivte naše webové stránky: www.ultimaker.com/support.

PROBLÉMY S VYTLAČOVÁNÍM

Problémy s vytlačováním mohou mít několik důvodů. Tryska by mohla být zablokována, a proto nevychází žádný 

materiál. Také by to mohlo znamenat, že tiskárna Ultimaker 2+ nevytlačuje dostatečné množství plastu, což vede k velmi 

tenkým nebo chybějícím vrstvám v tisku. To se nazývá „nedostatečné vytlačování“.

Ve většině případů jsou problémy s vytlačováním způsobeny nečistotou nebo karbonizovaným materiálem v trysce 

(nebo jiné horké koncové části), co způsobuje (částečné) zablokování. K vyřešení můžete provést následující:

• Zkontrolujte, zda se filament v podavači neobrušuje. Pokud ano, nejdříve jej ze zařízení odstraňte.

• Ujistěte se, že bílá vkládací svorka pro nastavení pnutí na podavači je ve středu.

• Zkuste nějaký materiál vytlačit manuálně pomocí volby Move material (Posunutí materiálu) v nabídce Advanced 

(Rozšířené). Při manuálním vytlačování materiálu u podavače můžete vyvinou větší sílu.

• Pro odstraňovaní jakékoli nečistoty nebo karbonizovaného materiálu z horkého konce použijte atomickou metodu.

Po delším používání tiskárny Ultimaker 2+ by se mohla spojka TFM deformovat a způsobovat tření filamentu. Tento 

spotřební materiál má tendenci se v průběhu času vlivem tepla a tlaku z  

horkého konce opotřebovávat. Pokud žádná z výše popsaných možností nefunguje, doporučuje se blíže se podívat na 

spojku TFM.  

Deformovaná spojka TFM může být rozpoznána pomocí (malého) lemu na vnitřní straně spodní části.

NELZE SE PŘIPOJIT K SOFTWARU CURA

Pokud software Cura nerozpozná vaši tiskárnu Ultimaker 2+, když chcete nahrát firmware, existuje problém s připojením 

v důsledku chyby softwaru nebo hardwaru. K vyřešení můžete provést následující:

• Ujistěte se, že je vše správně připojeno (napájení a USB kabel) a že tiskárna Ultimaker 2+ je při nahrávání firmwaru 

zapnuta. Můžete také vyzkoušet jiný USB kabel.

• Zkontrolujte, zda je ve vašem počítači nainstalována nejnovější verze softwaru Cura.

• Zkuste se připojit k jinému počítači, nejlépe s jiným operačním systémem.

TISK NEDRŽÍ NA KONSTRUKČNÍ DESCE

Pokud tisky na konstrukční desce nedrží, může to mít několik příčin. Mohlo by to znamenat buď, že první vrstva nedrží 

dostatečně dobře, nebo že se tisky uvolňují z důvodu „deformování“ plastu. Deformace v podstatě vznikají kvůli 

vlastnostem plastu. Plasty mají tendenci se rychlým ochlazením smršťovat (některé plasty více než jiné), což může 

nakonec vést ke kroucení tisku (v rozích). Toho si můžete především všimnout při tisku ABS, který se relativně hodně 

smršťuje.

Za účelem snížení množství deformací a pro dobrou první vrstvu můžete:

• Zkontrolovat, zda je vyhřívané lůžko nastaveno na správnou teplotu (60 °C pro PLA a 90 °C pro ABS).

• Ujistit se, že je konstrukční deska správně vyrovnána.

• Zcela vyčistit skleněnou desku.

• Nanést na skleněnou desku vrstvu lepidla.

• Použít v softwaru Cura funkci Brim (Okraj), aby se zabránilo deformaci. Funkce Brim (Okraj) umístí jednu silnou 

plochou vrstvu kolem objektu, což vytvoří větší adhezi povrchu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
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To se vztahuje na problém s čidlem PT100 B, což je čidlo, které měří teplotu trysky. To 

znamená, že čidlo registruje nesprávné hodnoty a z bezpečnostních důvodů zabrání 

trysce v nahřívání. Nejpravděpodobnějším důvodem je problém připojení, který 

mohl nastat buď v důsledku špatného připojení k základní desce, nebo poškozením 

samotného čidla.

Tato chyba se vztahuje k problému s čidlem vyhřívaného lůžka. To znamená, že čidlo 

registruje nesprávné hodnoty a z bezpečnostních důvodů zabrání vyhřívanému lůžku 

v nahřívání. Nejpravděpodobnějším důvodem je problém připojení, který mohl nastat 

v důsledku špatného připojení k vyhřívanému lůžku nebo základní desce nebo 

poškozením samotného čidla.

Chyba ohřívače se může objevit, když čidlo nezaregistruje rovnoměrnou teplotu 

(zvýšení). To by mohlo znamenat, že vložka ohřívače není správně připojená, a aby 

nedošlo k přehřátí trysky, bude tudíž vložka ohřívače vypnuta.

Pokud se objeví jedna z těchto chyb, znamená to, že je problém s koncovým 

spínačem Z. Buď vám sdělí, že koncový spínač Z nelze stisknout, nebo něco brání 

páčce spínače, aby se přepnul zpět.

Tato chyba se objevuje, pokud není aktivován koncový spínač X nebo Y, když se 

tisková hlava přesouvá do základní polohy.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

ERROR - STOPPED TEMP SENSOR (CHYBA 

- ZASTAVENO ČIDLEM TEPLOTY)

ERROR - STOPPED TEMP SENSOR (CHYBA 

- ZASTAVENO ČIDLEM TEPLOTY LŮŽKA)

ERROR - HEATER ERROR (CHYBA - CHYBA 

OHŘÍVAČE)

Z-SWITCH BROKEN or 

Z-SWITCH STUCK (SPÍNAČ Z POKAŽEN 

nebo SPÍNAČ Z ZASEKNUT)

X OR Y SWITCH BROKEN (SPÍNAČ OSY X 

NEBO Y POKAŽEN)
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PODPORA

V případě, že se u tiskárny Ultimaker 2+ objeví jakékoli problémy, nebo budete potřebovat poradit s používáním 

tiskárny Ultimaker 2+, navštivte naše webové stránky: www.ultimaker.com/support.

Webové stránky jsou výborným zdrojem informací pro odstraňování závad, řešení problémů vlastními silami a získání 

dalších zkoušeností s 3D tiskem. Máme také velmi aktivní online komunitu se zkušenými uživateli, kteří jsou ochotni se 

podělit o tipy a řešení a mohou vám pomoci získat z vaší tiskárny Ultimaker 2+ co nejvíce.

Pokud budete někdy s vyřešením problému týkajícího se tiskárny Ultimaker 2+ potřebovat osobní pomoc, můžete také 

kontaktovat jednoho z našich místních partnerů podpory. Kontaktní údaje viz naše webové stránky.



www.ultimaker.com


