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Vždy se prosím podívejte na https://www.prusa3d.com/drivers/
pro aktualizovanou verzi této příručky pro 3D tisk (stažení PDF).

Přeložené verze příručky jsou k dispozici na adrese:

Čeština: www.prusa3d.cz/ovladace/ 
Francouzština: www.prusa3d.fr/drivers/ 
Němec: www.prusa3d.de/treiber/ 
Polština: pl.prusa3d.com/sterowniki/ 
Italština: www.prusa3d.it/driver/
Španělština: www.prusa3d.es/drivers-y-manuales/

RYCHLÝ PRŮVODCE PRVNÍM TISKEM

1. Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny ( strana 7 )

2. Umístěte tiskárnu na rovný a stabilní povrch ( strana 10 )

3. Stáhněte a nainstalujte ovladače ( strana 44 )

4. Kalibrujte tiskárnu podle našeho postupu kalibrace / průvodce ( strana 11 )

5. Vložte SD kartu do tiskárny a vytiskněte svůj první model ( strana 27 )

Důležité upozornění, tip, rada nebo informace, které vám pomohou snadno tisknout.

Čtěte pozorně! Tato část textu má největší význam - ať už pro bezpečnost uživatele, 
nebo pro správný servis tiskárny.

Tento symbol označuje text týkající se pouze sady tiskárny.

Jak kontaktovat technickou podporu Prusa Research:

Nejprve se podívejte do posledních kapitol této příručky, kde naleznete průvodce odstraňováním problémů, 
nebo navštivte stránku https://help.prusa3d.com  pro úplný seznam běžných problémů, řešení problémů s 
kvalitou tisku a další příručky. Pokud zde váš problém není uveden nebo řešení nefunguje, zašlete prosím e-
mail na adresupodpora@prusa3d.com nebo použijte Live chat nahttps://shop.prusa3d.com . Pokuste se 
vysvětlit svůj problém co nejdůkladněji.

Příručka verze 3.11 ze dne 20. května 2019 © Prusa Research sro
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O autorovi

Josef Prusa(narozená 23.2rd, 1990) se o fenomén 3D tisku začal zajímat před nástupem na 
pražskou VŠE v roce 2009 - zpočátku to byl koníček, nová technologie otevřená změnám a 
vylepšení. Z koníčka se brzy stala vášeň a Josef vyrostl v jednoho z předních vývojářů 
mezinárodního open source projektu RepRap Adriena Bowyera. Dnes můžete design Prusa 
vidět v různých verzích po celém světě, jde o jednu z nejoblíbenějších tiskáren a díky ní 
výrazně vzrostly znalosti o technologii 3D tisku mezi veřejností.

Joova práce na samoreplikačních tiskárnách (ostatní části tiskárny můžete vytisknout 
pomocí své tiskárny) stále probíhá a na trhu je aktuálně nejnovější model Prusa i3 MK3S – 
je to vylepšená verze třetí iterace původní 3D tiskárny. Je neustále aktualizován o 
nejnovější inovace a právě jste si zakoupili jeho nejnovější verzi. Kromě upgradu 
hardwaru tiskárny je hlavním cílem učinit technologii dostupnější a srozumitelnější pro 
všechny uživatele.

Josef Prusa také pořádá workshopy pro veřejnost, účastní se odborných konferencí 
věnovaných popularizaci 3D tisku. Přednášel například na konferenci TEDx v Praze a Vídni, 
na World Maker Faire v New Yorku, Maker Faire v Římě nebo na Open Hardware Summit 
pořádaném MIT. Josef také vyučuje Arduino na Karlově univerzitě a byl také lektorem na 
Akademii umění v Praze.

Podle vlastních slov si představuje, že 3D tiskárny budou v nepříliš vzdálené budoucnosti dostupné v každé 
domácnosti. „Pokud je něco potřeba, můžete to jednoduše vytisknout. V tomto oboru prostě každý den 
posouváte hranice... Jsme rádi, že jste toho s námi součástí!“

3



Obsah

2 Podrobnosti o produktu 6

3 Úvod - Glosář , Vyloučení odpovědnosti, Bezpečnostní pokyny, licence 6

4 Originální tiskárna Prusa i3 MK3S 8

5 Originální sada tiskárny Prusa i3 MK3S 9

6 První kroky
6.1 Vybalení tiskárny a správná manipulace

6.2 Sestavení tiskárny

6.3 Nastavení před tiskem

6.3.1 Průběh kalibrace a průvodce

6.3.2 Příprava povrchu pružného ocelového plechu

6.3.3 Zvýšení adheze
6.3.4 Autotest (pouze sada)

6.3.4.1 Chybové zprávy a rozlišení autotestu (pouze sada)

6.3.5 Kalibrace XYZ (pouze sada)

6.3.6 Kalibrace Z
6.3.7 Vyrovnání pletiva
6.3.8 Zavádění filamentu do extrudéru
6.3.9 Kalibrace první vrstvy (pouze sada)

6.3.9.1 Korekce úrovně postele (pouze sada)

6.3.10 Jemné doladění první vrstvy

6.3.10.1 Tisk loga Prusa
6.3.10.2 Kontrola výšky sondy (pouze sada)

10
10
11
11
11
13
16
17
17
19
21
22
23
25
26
26
26
27

7 Tisk
7.1 Odstranění objektů z tiskárny
7.2 Ovládání tiskárny

7.2.1 LCD obrazovka

7.2.2 Ovládání obrazovky LCD
7.2.3 Tisk statistik
7.2.4 Statistiky selhání

7.2.5 Normální vs. Stealth režim

7.2.6 Obnovení továrního nastavení

7.2.7 Třídění SD karet

7.2.8 Testování, zda je soubor (.gcode) úplný

7.2.9 Uspořádání LCD

7.2.10 Rychlost tisku versus kvalita tisku

7.2.11 USB kabel a Pronterface
7.2.12 Panika napájení

7.2.13 Detekce havárie

7.2.14 Teploty
7.2.15 Napětí
7.2.16 Bezpečnostní časovač

7.2.17 Nastavení bzučáku

7.2.18 Nastavení jazyka
7.3 Doplňky tiskárny

7.3.1 Různé trysky
7.3.2 Původní Prusa Multi Material Upgrade 2S

7.3.3 Připojení Raspberry Pi Zero W

27
27
28
28
29
29
30
30
30
31
31
32
34
35
36
37
37
37
38
38
38
39
39
40
41

4



8 Pokročilá kalibrace
8.1 PID ladění pro Hotend (volitelné)

8.2 Kalibrace sondy PINDA / Temp. kalibrace (experimentální/volitelná)
8.3 Zobrazení podrobností o kalibraci XYZ (Volitelné)

8.4 Lineární postup

8.5 Informace o extrudéru

8.6 Informace o senzoru

42
42
42
43
43
44
45

9 Ovladače tiskárny 45

10 Vytváření a tisk vlastních modelů
10.1 Kde můžete získat 3D modely?

10.1.1 PrusaPrinters
10.1.2 Přibalené 3D modely

10.2 V jakém programu můžete vytvářet své vlastní modely?

10.3 Modelování s ohledem na 3D tisk

10.3.1 Přesahy a nosný materiál
10.3.2 Zaoblení vs. zkosení

10.3.3 Tenké stěny a minimální velikost prvku

10.3.4 Rozdělení modelu na více částí
10.3.5 Tolerance

45
45
46
46
46
47
47
48
48
48
49

11 Krájení
11.1 PrusaSlicer
11.2 Tisk nestandardních modelů

11.2.1 Tisk s podpůrným materiálem

11.2.2 Tisk velkých objektů
11.3 Barevný tisk pomocí ColorPrint

49
50
51
51
51
53

12 Materiály
12.1-12.15 CHKO, PET ,  ASA ,  Flex ,  CPE,  Nylon ,  XT , H T, C různé materiály, HIPS ,PVA/BVOH,  nGen, PP, T-Glase
12.16 Vytváření profilů pro nové materiály

55
55
63

13 FAQ - Údržba tiskárny a problémy s tiskem
13.1 Pravidelná údržba  -  Ložiska ,  Ventilátory ,  Pohonné kolo extruderu ,  Elektronika ,  Omlazení PEI

13.2 Příprava povrchu tisku
13.3 Snímač vlákna

13.3.1 Dochází vlákno
13.3.2 Nesprávné hodnoty senzoru a ladění

13.4 Ucpaný / zaseknutý extrudér

13.5 Čištění trysek
13.6 Výměna / výměna trysky
13.7 Problémy s tiskem

13.8 Problémy s hotovými modely
13.8.1 Model se rozbije a/nebo se snadno poškodí

13.9 Aktualizace firmwaru tiskárny

13.10 Korekce linearity

64
64
65
66
66
66
67
68
69
71
71
71
71
72

14 Nejčastější dotazy – běžné problémy při sestavování sady tiskárny

14.1 Tiskárna se kývá - YZ rám - kontrola geometrie

14.2 Tiskárna přestane tisknout krátce po spuštění

14.3 Tiskárna nemůže číst kartu SD

14.4 Uvolněné řemeny osy X a/nebo Y

14.5 Kabely odpojené od vyhřívací podložky

73
73
74
74
74
76

15 FAQ - Chybové zprávy 76

5



2 Podrobnosti o produktu

Název: Original Prusa i3 MK3S / Original Prusa i3 MK3S (kit), Filament: 1,75 mm Výrobce: 
Prusa Research sro, Partyzánská 188/7A, Praha, 170 00, Česká republika Kontakty: tel. +420 
222 263 718, e-mail: info@prusa3d.com
Skupina EEE: 3 (IT a/nebo telekomunikační zařízení), Použití zařízení: pouze 
uvnitř Napájení: 90-135 VAC, 3,6 A / 180-264 VAC, 1,8 A (50-60 Hz)
Rozsah pracovních teplot: 18 °C (PLA)-38 °C, pouze pro vnitřní použití 
Pracovní vlhkost: 85 % nebo méně

Hmotnost sady (brutto / netto): 9,8 kg / 6,3 kg, hmotnost sestavené tiskárny (brutto / netto): 12 
kg / 6,3 kg. Sériové číslo se nachází na rámu tiskárny a také na obalu.

3 Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 3D tiskárnuOriginál Prusa i3 MK3S od Josefa Průsy buď jako 
sestavená  tiskárna  nebo  tiskárna  - svým nákupem nás podpoříte v jejím dalším vývoji. 
Přečtěte si prosím pečlivě příručku, protože všechny kapitoly obsahují cenné informace pro 
správný servis tiskárny.  Originál Prusa i3 MK3S je nástupcem Original Prusa i3 MK3 s četnými 
hardwarovými a softwarovými upgrady, které vedou ke zvýšení spolehlivosti a snadnějšímu 
použití a montáži.

Zkontrolujte prosím http://prusa3d.com/drivers stránku pro aktualizovanou verzi této 
příručky pro 3D tisk (stažení PDF).

V případě jakéhokoli problému souvisejícího s tiskárnou nás neváhejte kontaktovat na adreseinfo@prusa3d.com .
Jsme rádi, že dostáváme všechny vaše cenné komentáře a tipy. Důrazně doporučujeme 
navštívit naše oficiální fórum na adreseforum.prusa3d.com  , kde kromě aktuálních 
informací o vývoji tiskárny Original Prusa i3 najdete řešení běžných problémů, tipy, rady a 
tipy.

3.1 Slovník pojmů

Postel, Vyhřívaná podložka, Printbed-Běžně používaný termín pro tiskovou podložku - vyhřívaná 
oblast 3D tiskárny, kde se tisknou 3D objekty.
Extrudér-Tisková hlava známá také jako extruder je součástí tiskárny, která se skládá z trysky, 
odvalovací kladky, napínací kladky a ventilátoru trysky.
Vlákno-Termín pro plast uvedený na cívce. Používá se v celé této příručce a také v 
nabídce LCD na tiskárně.
Ohřívač, Hotend-Jiné názvy pro tiskařské trysky.
1,75-3D tiskárny používají dva různé průměry (tloušťku) vlákna: 2,85 mm (běžně nazývané 3 
mm) a 1,75 mm. Celosvětově se více používá 1,75mm verze, i když v kvalitě tisku není žádný 
rozdíl.
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3.2 Vyloučení odpovědnosti

Nepřečtení této příručky může vést ke zranění osob, horším výsledkům nebo poškození 3D 
tiskárny. Vždy zajistěte, aby každý, kdo obsluhuje 3D tiskárnu, znal a rozuměl obsahu 
návodu. Nemůžeme ovlivnit podmínky, ve kterých sestavujete Original Prusa i3. Z tohoto a 
dalších důvodů nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, 
zranění, poškození nebo náklady vzniklé v souvislosti s montáží, manipulací, skladováním, 
používáním nebo likvidací produktu . Informace v této příručce jsou poskytovány bez 
jakékoli záruky, vyjádřené nebo předpokládané, týkající se jejich správnosti.

3.3 Bezpečnostní pokyny

Při jakékoli interakci s tiskárnou buďte velmi opatrní. Tato tiskárna je elektrické 
zařízení s pohyblivými částmi a oblastmi s vysokou teplotou.

1. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte tiskárnu dešti nebo sněhu. Vždy 
udržujte tiskárnu v suchém prostředí ve vzdálenosti minimálně 30 cm od ostatních předmětů.
2. Tiskárnu vždy umístěte na stabilní místo, kde nemůže spadnout nebo se převrátit.
3. Napájení tiskárny je domácí síťová zásuvka 230 VAC, 50 Hz nebo 110 VAC / 60 Hz. Nikdy 
nepřipojujte tiskárnu k jinému zdroji napájení; může to způsobit poruchu nebo poškození 
tiskárny.
4. Umístěte napájecí kabel tak, abyste na něj nemohli zakopnout nebo na něj nešlápnout nebo jej jinak 
vystavit možnému poškození. Také se ujistěte, že napájecí kabel není mechanicky nebo jinak poškozen. 
Pokud ano, přestaňte okamžitě používat poškozený napájecí kabel a vyměňte jej.
5. Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky tahejte spíše za zástrčku než za kabel, abyste 
snížili riziko poškození zástrčky nebo síťové zásuvky.
6. Nikdy nerozebírejte napájecí zdroj tiskárny; neobsahuje žádné díly, které by mohl 
opravit nekvalifikovaný pracovník. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný technik. 7. 
Nedotýkejte se trysky nebo vyhřívaného lože, když tiskárna tiskne nebo se zahřívá. 
Všimněte si, že teplota trysky je 210-300 °C (410-572 °F); teplota vyhřívaného lože může 
dosáhnout více než 100 °C (212 °F). Teploty nad 40 °C (104 °F) mohou poškodit lidské tělo.

8. Nesahejte do tiskárny, pokud je stále v provozu. Jeho pohyblivé části mohou způsobit 
zranění.
9. Zabraňte dětem v přístupu k tiskárně bez dozoru, i když tiskárna netiskne.

10. Nenechávejte tiskárnu bez dozoru, pokud je stále zapnutá!
11. Plast se při tisku taví, což vytváří zápach. Umístěte tiskárnu na dobře větrané 
místo.

3.4 Licence

Original Prusa i3 MK3S  tiskárna  je součástí projektu RepRap, prvního open source projektu 3D 
tiskárny  zdarma k použití pod licencí  GNU   GPL  v3
(www. gnu .org/ licenses / gpl -3.0.en.html  ). Pokud vylepšíte nebo upravíte jakoukoli část 
tiskárny a jste ochotni ji prodat, musíte publikovat zdrojový kód pod stejnou licencí. 
Všechny 3D tištěné prvky tiskárny, které lze vylepšit, naleznete na https://
www.prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/  .
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4 Originální tiskárna Prusa i3 MK3S

Na rozdíl od sady tiskárny se tiskárna dodává kompletně sestavená a téměř připravená k tisku. 
Po zapojení a provedení potřebné kalibrace můžete  vytisknout  3D objekt během několika minut 
po vybalení tiskárny . Mějte na paměti, že při nákupu sestavené tiskárny můžete použít náš e-
mail podpory. Neváhejte nám napsat, pokud potřebujete s něčím poradit nebo pomoci. S 
konkrétními potisky rádi pomůžeme.

3D tiskárny používají dva různé průměry vlákna: 2,85 mm a 1,75 mm (více najdete v 
kapitole  Materiály) . Verze 1,75 mm se celosvětově používá více, i když v kvalitě 
tisku není žádný rozdíl. Filament je dodáván na cívce, kde naleznete základní 
informace - výrobce vlákna, materiál (ABS, PLA atd.) a průměr vlákna. Vlákno 2,85 

mm se běžně nazývá 3 mm.

Tento tiskárna podporuje pouze 1,75 mm vlákno. Zkontrolujte prosím, zda je průměr vlákna

Obr. 1 - Originál Prusa i3 MK3S strpopis tiskárny
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5 Originální sada tiskárny Prusa i3 MK3S

Originální sada Prusa i3 MK3S je zobrazena na obr. 2.  Podrobné  informace a popis sestavení 
naleznete v kapitole  6.2 Sestavení tiskárny . Nabízíme technickou  podporu  uživatelům, kteří si 
zakoupili sadu tiskárny prostřednictvím našeho oficiálního fóra. Pokud potřebujete pomoc, 
neváhejte navštívit naše fórum na adreseforum.prusa3d.com  . Najdete tam odpovědi na svůj 

problém. Pokud ne, napište svůj dotaz přímo tam.

Obr. 2 - Originální sada tiskárny Prusa i3 MK3S rozbalená
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6 První kroky

6.1 Vybalení tiskárny a správná manipulace

Zatímco držíte horní rám, vezměte tiskárnu a vytáhněte ji z krabice. Při manipulaci s 
tiskárnou buďte opatrní, abyste nepoškodili elektroniku a tím i správnou funkčnost tiskárny. 
Kdykoli přemístíte tiskárnu, vždy držte horní rám s pařeništěm svisle směřujícím od vás, jak 
je znázorněno na obrázku. 3.Při rozbalováníplně sestavená verze, odstraňte horní pěnu z 
krabice a jemně zvedněte tiskárnu. Části tiskárny jsou zajištěny větším množstvím pěny, 
kterou je potřeba odstranit. Některé části jsou navíc zajištěny bílými zipy, ty také 
odstřihněte.

Obr. 3 -  Správné zacházení s p tiskárna

Sestavená verze i verze sady se dodávají s několika věcmi, které byste mohli potřebovat při 
používání tiskárny.

- USB kabel-slouží k nahrání nového firmwaru nebo alternativně k tisku z 
počítače.

- Akupunkturní jehla-používá se k čištění ucpané trysky. Viz kapitola13.5 Čištění 
trysek Pro více informací.

- Lepidlo-Používá se pro lepší přilnavost Nylonu, nebo jako separátor pro Flex materiály. 
Viz kapitola12 Materiály Pro více informací.

- Zkušební protokol-Všechny součásti každé tiskárny jsou testovány. Elektronické části jsou připojeny 
(jako v konečné montáži) a je spuštěna baterie testů. Nálepky se sériovým číslem a zkušební 
protokol se vytisknou pouze tehdy, když komponenty projdou všemi testy. V testovacím protokolu 
jsou uvedeny všechny výsledky testu.
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6.2 Sestavení tiskárny

U sady Original Prusa i3 MK3S  tiskárna  doporučujeme postupovat podle pokynů a 
sestavovat sadu podle  online  návodu na adrese  manual.prusa3d.com  . ( Online  
manuál je k dispozici v několika jazycích na webových stránkách). Stavba tiskárny 
by neměla trvat déle než jeden pracovní den. Po úspěšném

dokončení, pokračujte na kapitolu6.3 Nastavení před tiskem  .

6.3 Nastavení před tiskem

● Umístěte  tiskárnu  do vodorovně stabilní polohy; nejlepším místem je pracovní 
stůl, kde nehrozí průvan.

● Připevněte držáky vláken k hornímu rámu.
● Připojte cívkuVlákno k držákům. Ujistěte se, že se cívka vlákna nezasekává a může se 

volně pohybovat.
● Zapojte napájecí kabel a zapněte vypínač.
● Zkontrolujte verzi firmwaru (v nabídce Podpora prostřednictvím panelu LCD) a aktualizujte na 

nejnovější verzi z našich webových stránekwww.prusa3d.com/drivers  .

Vlákno je běžný termín proplastová tyč-materiál  poskytnutý na cívce, ze které se 
tisknou 3D objekty.

6.3.1 Průběh kalibrace a průvodce
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Při prvním spuštění vaší čerstvě sestavené tiskárny vás provede všemi testy a kalibracemi, 
které musíte provést, abyste mohli začít tisknout.

Průvodce lze také spustit ručně z  LCD menu - Kalibrace - Průvodce. Nezapomeňte si přečíst 
kapitolu6.3.2 Příprava povrchu pružného ocelového plechu  před spuštěním průvodce.

Sleduje průběh kalibrace a pomáhá vám s následujícími kroky:

● Autotest-Kapitola 6.3.4
● Kalibrujte XYZ-Kapitola 6.3.5
● Vložení vlákna-Kapitola 6.3.8
● Kalibrace první vrstvy-Kapitola 6.3.9

Jeho použití není povinné a průvodce můžete zrušit hned na začátku. Pak byste měli 
pouze sledovat kalibrační tok ručně.

Obr. 4 - Nastavení průvodce
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Existuje jen málo zvláštních příležitostí, kdy budete muset kalibraci nebo její část zopakovat.

● Aktualizace firmware-Kompletní návod je v kapitole13.9 Aktualizace firmwaru 
tiskárny  .

● Přenastavení sondy PINDA-Běh6.3.6 Kalibrace Z  pro uložení nových hodnot referenční 
výšky Z.

Po celou dobu kalibrace je důležité odpojit USB tiskárny od libovolného počítače nebo 
OctoPrint běžící na Raspberry Pi, protože během kalibrace tiskárna nebude reagovat na 
žádný požadavek od hostitele připojeného přes USB a komunikace vyprší. Takový 
časový limit by způsobil, že by hostitel resetoval připojení, což by způsobilo

restartovat tiskárnu (uprostřed kalibrace) a může skončit v podivném stavu vyžadujícím  7.2.6 
Obnovení továrního nastavení .

6.3.2 Příprava povrchu pružného ocelového plechu

Vyhřívaná podložka MK52 má vestavěné magnety s vysokou teplotou Curie. Tyto magnety jsou schopny 
pevně držet odnímatelné plechy z pružinové oceli. Na konci vyhřívaného lůžka jsou dva kolíky, které 
dokonale zapadnou do vyříznutých štěrbin v plechu z pružinové oceli.  Ujistěte se, že je lůžko čisté a nejsou 
na něm žádné nečistoty než nasadíte ocelový plech.  Nikdy netiskněte přímo

Obr. 5 - Základna HeatBed MK52 a povrch z ocelového plechu s práškovým nástřikem

Pro dosažení nejlepší přilnavosti na novém povrchu je důležité udržovat povrch čistý. 
Čištění povrchu je velmi snadné. Nejlepší možností jeIsopropylalkohol k dostání v 
drogeriích, který je nejlepší pro ABS, PLA a další (kromě PETG v kombinaci s hladkou PEI 
fólií, kde může být adheze příliš silná. Viz kapitola  12.2 PET pro pokyny). Nalijte malé 
množství na neparfémovaný papírový ručník a otřete povrch tisku. Postel by měla být 
čištěna za studena, abyste dosáhli nejlepších výsledků, ale lze ji vyčistit i tehdy, když
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již předehřáté na PLA, jen dávejte pozor, abyste se nedotkli ložné plochy nebo trysky. Při čištění 
při vyšších teplotách se alkohol odpaří dříve, než stihne cokoliv vyčistit. Případně můžete postel 
vyčistit pomocíteplou vodou a několika kapkami saponátu na papírový ručník.  
Denaturovaný alkohol je ještě další možnost.

Spotřební díly, jako jsou desky PEI (hladké, texturované atd.), nejsou kryty zárukou, 
protože povlaky jsou navrženy tak, aby se časem snižovaly, pokud nedojde k poruše v 
důsledku vady materiálu nebo zpracování. Záruka se také nevztahuje na kosmetické 
poškození, včetně, ale nejen, škrábanců, promáčklin, prasklin nebo jiných 
kosmetických poškození. Záruka se vztahuje pouze na vadné listy při dodání.

Kalibrace se může mírně lišit pro různé ocelové tiskové listy, protože se mění tloušťka 
povlaku. Je dobrým zvykem zkontrolovat první vrstvu a podle toho ji upravit pomocí  
Živá úprava Z při přechodu mezi různými typy ocelových plechů.

Povrch se nemusí před každým tiskem čistit! Důležité je jennedotýkat se ocelový 
plech stvé ruce nebošpinavé nářadí.  Vyčistěte své nástroje stejným roztokem 
stejně jako list a budete moci okamžitě začít s dalším tiskem.

Obr. 6 - Ocelové tiskové listy - hladký PEI list a texturovaný práškově lakovaný PEI

Všechny originální tiskové plochy od Prusa Research jsou opatřeny povrchovou úpravou z obou stran.
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.
Obr. 7 - Hladký PEI list (nahoře) vs. texturovaný práškově lakovaný PEI (spodní) efekt na první vrstvě

6.3.2.1 Oboustranně strukturovaný plech z pružinové oceli PEI s práškovým nástřikem

Odolné proti poškrábání, těžko poškoditelné Výtisky PLA s malou kontaktní plochou 
mohou vyžadovat okraj

Přenáší texturu na výtisky Výtisky PLA s velkým otiskem (jedna strana 18 
cm+) se mohou deformovat

Pokud také vlastníte list Smooth PEI, 
musíte změnit Live Adjust ZShovívavější nastavení Live Adjust Z

Není potřeba Windex s PETG

S FLEXem není potřeba lepicí tyčinka

Nikdy nečistěte acetonem

Po vychladnutí listu se výtisky 
automaticky odpojí

První vrstva může být více 
zmáčknutá než hladké plechy

Práškové lakování přímo na kov velmi ztěžuje poškození této stavební desky. Pokud do ní narazila 
zahřátá tryska, kov může odvádět teplo. Práškové lakování také dodává povrchu výrazný 
strukturovaný vzhled, který bude viditelný na vašich výtiscích.

Texturovaný povrch skryje většinu mechanického poškození způsobeného nástroji. 
Poškrábat lze pouze vršek malých boulí, které se neotisknou na spodek modelu.

Nikdy vyčistěte strukturovaný práškově lakovaný list acetonem! Pokud tak učiníte, 
vytvoří se v PEI textuře mikrofraktury, které způsobí, že se povrch časem zhorší.

Tento povrch se používá na naší tiskové farmě, podívejte se na vytištěné díly, které máte na 
tiskárně.
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6.3.2.2 Plech z pružinové oceli s hladkým oboustranným PEI

Ideální pro PLA Nečistěte pomocí IPA, dokud nebude 
nutné použít separační prostředek PETG

Skvělá přilnavost téměř ke všem 
materiálům

Při tisku Flex musíte použít 
lepicí tyčinku

Potřebujete změnit Live Adjust Z, pokud 
také vlastníte texturovaný list PEI

Hladká spodní část potisků

Drobné detaily budou skvěle držet

Čas od času omlaďte acetonem

Používá stejné fólie PEI jako na MK2/S.

Pomocí trysky nebo nástrojů můžete na povrchu tisku zanechat malé stopy, obvykle budou 
lesklejší než ostatní. Nemá vliv na funkčnost ani přilnavost. Pokud však chcete mít stejný 
povrchový vzhled na celé potiskovací podložce, můžete ji omladit. Nejjednodušší je vzít 
tvrdou stranu suché kuchyňské houbičky a párkrát jemně otřít postižené místo krouživými 
pohyby.

Samotné průmyslové lepidlo, které drží PEI fólii na vyhřívané podložce, měkne 
při použití teplot vyšších než 110 °C. Při použití vyšších teplot může lepidlo 
migrovat pod PEI a vytvářet na povrchu mírné hrbolky.

6.3.2.3 Poprodejní listy

MK3S je plně open source, takže očekáváme, že ostatní výrobci budou vyrábět kompatibilní listy pro trh s 
náhradními díly. Před nákupem si vyhledejte reference online nebo se obraťte na naši online podporu.

Plechy musí být opatřeny nátěrem z obou stran! Pokud je potažena pouze jedna strana, 
může kovový okraj na spodní straně poškodit vyhřívanou ložnou plochu při seškrábání 
ochranného laku.

6.3.3 Zvýšení adheze

Při některých zvláštních příležitostech, jako je tisk vysokého předmětu s velmi malou kontaktní 
plochou (s povrchem tisku), může být nutné zvýšit přilnavost. Naštěstí je PEI chemicky velmi 
odolný polymer a můžete dočasně aplikovat různé adhezní roztoky, aniž byste jej poškodili. To 
platí také pro materiály, které by se jinak k PEI nepřilepily, jako je nylon atd.
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Před aplikací čehokoli na postel zvažte použitíMožnost Brim v PrusaSlicer, který zvětšuje 
povrch první vrstvy.

U nylonových směsí stačí jednoduchá lepicí tyčinka. Lepidlo lze později snadno odstranit buď 
pomocí čističe oken, nebo saponátu na nádobí.

Pro ABS tisky lze použít ABS šťávu a později vyčistit čistým acetonem. Při aplikaci šťávy buďte 
velmi šetrní a udělejte to, dokud je postel studená. Výtisky přilnou velmi pevně.

Hotový džus lze také zakoupit v našem e-shopu. Služba UPS nám bohužel 
neumožňuje dodávat žádné produkty na bázi acetonu z důvodu přepravních 
omezení. V takovém případě získáte pouze láhev a ABS z našeho e-shopu a aceton 

musíte získat lokálně.

6.3.4 Autotest (pouze sada)

Účelem autotestu je zkontrolovat nejčastější chyby při montáži a připojování elektroniky a 
pomoci indikovat případné chyby po montáži. Můžete spustitAutotest odKalibrace menu 
na LCD panelu. U sestavených tiskáren by to nemělo být nutné, protože ty jsou předem 
testovány.

Tato rutina se skládá ze série testů. Průběh a výsledky každého kroku se zobrazují na LCD. V 
případě, že jsou nalezeny chyby, autotest se přeruší a zobrazí se důvod chyby, který uživatelům 
pomůže při odstraňování problémů.

Autotest je pouze diagnostický nástroj, tiskárna se bude stále pokoušet tisknout, i 
když test selže. Pokud jste si absolutně jisti, že je dotčená část správná, můžete 
pokračovat v procesu tisku.

Test se skládá z
● Extruder a tiskový ventilátor test

● Vyhřívaná postel ahotend správné zapojení

● motory XYZ správné zapojení a funkčnost
● osa XY délka
● XY pásů napětí
● Uvolněná řemenice test
● Senzor vlákna test

6.3.4.1 Chybové zprávy a rozlišení autotestu (pouze sada)

Přední tiskový ventilátor / levý horký ventilátor - Netočí se:

Zkontrolujte správné zapojení kabelů tisku a ventilátoru hotend. Ujistěte se, že 
jsou oba správně připojeny k elektronice EINSY a že nejsou zaměněny.
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Zkontrolujte prosím/ Nepřipojeno - Topení/ Termistor:
Zkontrolujte správné zapojení napájecích kabelů hotendu a kabelů termistoru. 
Ujistěte se, že jsou oba správně připojeny k elektronice EINSY a že nejsou 
zaměněny.

Postel/ohřívač – chyba zapojení:

Zkontrolujte, zda nejsou prohozeny napájecí kabely vyhřívací podložky a topné podložky nebo 
zda nejsou v elektronice EINSY zaměněny kabely termistoru od vyhřívané podložky a topné 
podložky.

Uvolněná kladka - Kladka {XY}:
Řemenice je uvolněná a klouže na hřídeli motoru. Je důležité utáhnout první stavěcí 
šroub na plochém kusu hřídele a poté pokračovat druhým stavěcím šroubem.

Délka osy- {XY}:
Tiskárna změří délku osy dvojitým pohybem tiskové hlavy z jednoho konce na 
druhý. Pokud se naměřená hodnota liší od fyzické délky, vaše tisková hlava může 
být zablokována v pohybu. Rukou zkontrolujte, zda se tisková hlava pohybuje 
hladce, když je tiskárna vypnutá.

Koncové zarážky - Chyba zapojení - Z:

Zkontrolujte správnou kabeláž sondy PINDA. Rutina indikuje, že sonda PINDA má 
poruchu nebo nereaguje správně. Zkontrolujte správné připojení v elektronice 
EINSY.

Koncový doraz není zasažen - Motor Z:

Zkontrolujte, zda lze tiskovou hlavu posunout úplně dolů v ose Z, aby se spustila 
sonda PINDA nad lůžkem.

Zkontrolujte prosím: Senzor vlákna - Chyba zapojení:
Zkontrolujte kabeláž kabelu snímače vlákna, zda není poškozená. Ujistěte se, že 
jeden konec je připojen ke snímači vlákna a druhý ke správnému slotu na desce 
EINSY.
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6.3.5 Kalibrace XYZ (pouze sada)

Original Prusa i3 MK3S je dodáván s funkcí vyrovnávání lože s celou síťovinou, ale 
aby to fungovalo, musíme nejprve zkalibrovat vzdálenost mezi špičkou trysky a 
PINDA ( PrusaINDaukceAutonivelační) sonda. Proces je poměrně přímočarý; tak 
jdeme na to.

Účelem kalibrační rutiny X/Y/Z je změřit zešikmení os X/Y/Z a najít polohu 4 kalibračních 
bodů na tiskovém lůžku pro správné vyrovnání lože. Můžete spustitXYZ kalibrace z
Kalibrace...menu na LCD panelu. U sestavených tiskáren by to nemělo být nutné, protože 
ty jsou zkalibrovány z výroby.

Umístěte list běžného kancelářského papíru (například kontrolní seznam 
dodávaný s každou objednávkou) a držte jej pod tryskou během prvního kola 
(kontrolují se první 4 body) kalibrace. Pokud se tryska během procesu zachytí o 
papír, vypněte tiskárnu a mírně spusťte sondu PINDA. Více informací viz v
6.3.10.2 Zkontrolujte výšku sondy . Papír neovlivní proces kalibrace. Tryska se 
nesmí žádným způsobem dotýkat tiskové plochy ani vychylovat lože. Pokud vše 
proběhlo správně, pokračujte v procesu kalibrace.

Zahájení této rutiny provede sérii měření ve třech kolech: V prvním kole bez 
nainstalovaného ocelového plechu , 4 senzorové body na tiskovém lůžku jsou pečlivě 
prohledány, aby se nedotýkaly tiskového lůžka tryskou. Ve druhém kole se vylepšují 
umístění bodů. V posledním kole,s nasazeným ocelovým plechem  je změřena výška 
nad 9 senzorovými body a uložena do energeticky nezávislé paměti pro referenci. Tím je 
kalibrace osy Z ukončena.

Na začátku procesu kalibrace XYZ tiskárna umístí osu X a Y. Poté se osa Z začne 
pohybovat nahoru, dokud se obě strany nedotknou tištěných částí nahoře.

Ujistěte se prosím, že tisková hlava vyjela úplně nahoru po ose Z a že jste slyšeli rachotivý 
zvuk, když krokové motory Z přeskakovaly kroky. Tento postup zajišťuje, že 1) osa X je 
dokonale vodorovná, 2) tisková tryska je ve známé vzdálenosti od tiskového lože. Pokud 
ano, tisková hlavane dotkněte se koncových zarážek v horní části osy Z, tiskárna nemohla 
znát vzdálenost tiskové trysky od tiskového lože a mohla by proto narazit do tiskového lože 
během prvního kola kalibrační procedury X/Y .

Tiskárna také kontroluje teplotu sondy PINDA.

Kalibrační postup XYZ vás také vyzve, abyste  "Prosím vyčistěte trysku pro 
kalibraci. Po dokončení klikněte."
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Pokud tato rada není dodržena a na tiskové trysce jsou plastové úlomky, mohou se 
úlomky dotýkat tiskového lůžka nebo dokonce tlačit tiskové lůžko od sondy PINDA, takže 
se sonda PINDA nespustí správně a kalibrace se nezdaří.

Stav sondy PINDA můžete zkontrolovat v  Nabídka LCD - Podpora - Informace o senzoru.

Po dokončení kalibrace lze hodnoty zkontrolovat pro pozdější úpravy. Pokud máte osy
kolmý nebomírně zkosený , není třeba nic upravovat, protože tiskárna bude fungovat s 
nejlepší přesností. Více se dozvíte v kapitole8.3 Zobrazení podrobností o kalibraci XYZ 
(Volitelné)  pod8 Pokročilá kalibrace .

6.3.5.1 Kalibrace XYZ e chybové zprávy a rozlišení (pouze sada)

1)Kalibrace XYZ se nezdařila. Kalibrační bod postele nebyl nalezen.

Kalibrační rutina nenalezla bod snímače postele. Tiskárna se zastaví v blízkosti 
bodu lože, který se jí nepodařilo detekovat. Zkontrolujte, zda je tiskárna správně 
sestavena, zda se všechny osy volně pohybují, řemenice nekloužou a tisková tryska 
je čistá. Pokud vše vypadá dobře, spusťte znovu X/Y kalibraci a pomocí listu papíru 
mezi tryskou a tiskovou podložkou ověřte, že se tisková tryska během kalibrace 
nedotýká tiskové plochy. Pokud cítíte tření trysky o list papíru a tryska je čistá, 
musíte sondu PINDA zašroubovat o něco níže a znovu spustit X/Y kalibraci.

2)Kalibrace XYZ se nezdařila. Přečtěte si prosím manuál.

Kalibrační body byly nalezeny v polohách vzdálených od toho, co lze očekávat od 
správně sestavené tiskárny. Postupujte prosím podle pokynů k případu 1).

3)Kalibrace XYZ v pořádku. Osy X/Y jsou kolmé. Gratulujeme!

Gratulujeme, postavili jste svou tiskárnu přesně; vaše osy X/Y jsou kolmé.

4)XYZ kalibrace v pořádku. Osy X/Y jsou mírně zkosené. Dobrá práce!

Dobrá práce, osy X/Y nejsou přesně kolmé, ale stále celkem v pořádku. Firmware 
opraví zkosení X/Y během normálního tisku, takže krabice budou vytištěny v 
pravých úhlech.

5)XYZ kalibrace v pořádku. Zešikmení bude automaticky opraveno.

Můžete zvážit opětovné zarovnání os X/Y (jak je popsáno v kapitole  6.3.5.1 
Zarovnání osy Y ). Firmware přesto napraví zešikmení během normálního tisku, a 
pokud se osy X a Y volně pohybují, tiskárna bude tisknout správně.
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Během postupu vyrovnávání síťového lože mohou být na displeji hlášeny následující chyby.

1)Vyrovnání postele se nezdařilo. Senzor odpojený nebo přerušený kabel. Čekání na reset.

Ověřte, zda je kabel sondy PINDA správně zapojen do desky EINSY RAMBo. V 
takovém případě je sonda PINDA rozbitá a je třeba ji vyměnit.

2)Vyrovnání postele se nezdařilo. Senzor se nespustil. Nečistoty na trysce? Čekání na reset. 
Jedná se o bezpečnostní kontrolu, aby nedošlo k nárazu trysky do tiskového lože, pokud přestane 
fungovat senzor PINDA nebo se něco pokazí s mechanikou tiskárny (například prokluzuje kladka). 
Tato bezpečnostní kontrola může být také spuštěna, pokud byla tiskárna přemístěna na nerovný 
povrch. Než uděláte cokoliv jiného,   vyrovnejte osu Z tak, že půjdete úplně nahoru a zkuste to 
znovu.

Na konci X/Y kalibrace tiskárna změří referenční výšku nad každým z 9 senzorových 
bodů lůžka a uloží referenční výšky do energeticky nezávislé paměti. Při normálním 
urovnávání lože se očekává, že sonda PINDA se spustí ne více než 1 mm od 
referenční hodnoty, proto se tryska během kalibrace lože nesmí posunout o více 
než 1 mm pod referenční hodnotu.

Pokud jste tiskárnu přemístili, možná budete muset znovu spustit kalibraci Z, abyste 
navzorkovali nové referenční hodnoty výšky Z odrážející zkroucení a ohyb povrchu stolu, 
na kterém tiskárna sedí. Pokud to nepomůže, ověřte, že je sonda PINDA během 
kalibrace Z lůžka zarovnána se senzorovými body na tiskovém lůžku. Vyrovnání musí být 
zajištěno automatickou X/Y kalibrační rutinou. Pokud se sonda PINDA během Z kalibrace 
časem nevyrovná, je možné, že prokluzuje kladka nebo se něco na rámu stroje uvolní.

3)Vyrovnání postele se nezdařilo. Senzor aktivován příliš vysoko. Čekání na reset.

Podobně jako v případě 2). Tentokrát se senzor PINDA aktivoval více než 1 mm nad 
referenční výškou. Než uděláte cokoliv jiného,   vyrovnejte osu Z tak, že půjdete úplně 
nahoru a zkuste to znovu.

6.3.6 Kalibrace Z

Kalibrovat Z se nachází vNabídka LCD - Kalibrace - Kalibrace Z.  Provádí se vždy s 
nasazeným ocelovým plechem. Mělo by být provedeno vždy, když přemístíte tiskárnu na jiné 
místo. Ukládá výšky všech 9 kalibračních bodů do energeticky nezávislé paměti. Uložené 
informace se použijí pokaždé, když je během tisku vyvoláno vyrovnání lože sítě. Když se 
naměřené hodnoty výrazně liší od uložených hodnot, tisk se zruší, protože je to dobrý indikátor, 
že něco není v pořádku. Kalibrace Z je součástí rutiny Kalibrace XYZ, takže ji není třeba spouštět 
po úspěšné kalibraci XYZ.

Je dobrým zvykem spustit tento postup pokaždé, když s tiskárnou cestujete nebo když je tiskárna 
expedována, geometrie se může mírně změnit a způsobit chybu.
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Na začátku procesu kalibrace Z tiskárna vrátí osu X a Y. Poté se osa Z začne pohybovat 
nahoru, dokud se obě strany nedotknou tištěných částí nahoře.

Ujistěte se, že osa Z šla úplně nahoru a že jste slyšeli rachotivý zvuk, když krokové motory Z 
přeskakovaly kroky. Tento postup zajišťuje, že 1) osa X je dokonale vodorovná, 2) tisková 
tryska je ve známé vzdálenosti od tiskového lože. V případě, že kočár Z anone dotýkat 
koncových zarážek, tiskárna by nemohla znát výšku tiskové trysky nad tiskovým lůžkem a 
mohla by tedy narazit do tiskového lůžka během procesu Z kalibrace.

Postup kalibrace Z vás také vyzve k tomu"Prosím vyčistěte trysku pro kalibraci. Po 
dokončení klikněte."

Pokud tato rada není dodržena a na tiskové trysce jsou plastové úlomky, mohou se 
úlomky dotýkat tiskového lože nebo dokonce tlačit tiskové lože od sondy PINDA, takže 
sonda PINDA se nespustí správně a kalibrace se nezdaří. .

6.3.7 Vyrovnání pletiva

Síťové vyrovnání lůžka naleznete vNabídka LCD - Kalibrace. Tento postup se provádí 
před každým tiskem. Je to také stejný postup, který se děje ve druhém kole kalibrace XYZ.

Sonda PINDA prochází řadou bodů v mřížkovém vzoru rozprostřených po plechu (nezáleží 
na tom, zda se jedná o práškový nebo hladký PEI) a měří vzdálenost k plechu. Tyto body 
jsou interpolovány a slouží k vytvoření virtuální sítě postele. Je-li lože během tisku mírně 
zdeformované, bude sonda stále přesně sledovat povrch podle své naměřené sítě.

Nastavení vyrovnání lůžka ze síťoviny

Výchozí hustota mřížky je3x3 (9 bodů). Pokud však stále pociťujete nerovnoměrnou 
přilnavost první vrstvy, můžete zvýšit hustotuNastavení - Síťové vyrovnání lůžka - Síťka 
na 7x7. Navíc změnaZ-sonda č. můžete změnit, kolikrát bude každý bod zkoumán. 
Doporučujeme buď 3 nebo 5 měření, protože konečná hodnota se počítá jako průměrná 
hodnota. Změna těchto nastavení ovlivní, jak dlouho bude proces vyrovnávání síťoviny 
trvat. I ta nejpomalejší varianta však skončí pod minutu.

A konečně, s vyrovnáváním lůžka 7x7 Mesh si můžete vybrat, zda chcete použít nebo ne
Kompenzace magnetů. Odnímatelná pružná fólie výrazně tlumí magnetické pole. Přesto 
je 11 ze 49 bodů tak blízko k magnetům, že čtení může být až o 80 μm vzdáleno. 
Magnetická kompenzace ignoruje hodnoty z těchto 11 bodů a vypočítává je z okolních 
bodů. Doporučujeme tuto funkci opustitna.
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StallGuard pro osu Z je aktivní během vyrovnávání pletiva. V případě, že tryska narazí do lůžka 
dříve, než se spustí sonda PINDA, proces kalibrace se přeruší a uživatel je požádán, aby 
zkontroloval, zda tryska neobsahuje nějaký druh nečistot.

Obr. 8 - Vizualizace vyrovnání pletivového lože

6.3.8 Zavádění filamentu do extrudéru

Než budete moci vložit vlákno, musí být tiskárna předehřátá na správný typ vlákna.

Pokud máte deaktivovaný snímač vlákna nebo automatické načítání v nastavení můžete 
proces načítání spustit ručně z nabídky LCD.

1. Stisknutím ovládacího knoflíku na panelu LCD přejděte do hlavní nabídky.
2. Vložte vlákno do extrudéru.
3. VyberteZátěžové vlákno v nabídce a stisknutím tlačítka potvrďte.

A. Pokud není tryska předehřátá, automaticky se zobrazí nabídka předehřívání. 
Vyberte tedy typ vlákna a potvrďte stisknutím ovládacího knoflíku.

b. Počkejte, až tryska dosáhne cílové teploty předehřívání.
C. Vložte vlákno do extrudéru a potvrďte vložení stisknutím ovládacího 
knoflíku.

4. Vlákno je potom automaticky vloženo do extrudéru pomocí krokového zařízení extrudéru.

Pokud mátesenzor vlákna a automatické nabíjení povoleny , předehřejte tiskárnu a 
jednoduše vložte filament do extrudéru. Od tohoto okamžiku je vše automatizované. 
Ujistěte se, že konec vlákna je pěkný a špičatý. Osa Z se zvedne, pokud je aktuální 
souřadnice Z méně než 20 mm od tiskového lože. Tím zajistíte, že bude vždy dostatek místa 
pro čištění trysky.

Měli byste odříznout horní část vlákna, jak je znázorněno na dalším obrázku.
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Obr. 9 - Vložení filamentu do extrudéru

Vždy zkontrolujte, zda vlákno vytéká z trysky! Pokud vyměníte filament za 
jiný, nezapomeňte před tiskem úplně odstranit starý filament vytlačením 
filamentu z  Nabídka LCD - Nastavení - Pohyb osy - Extrudér dokud se barva 
úplně nezmění.

Pokud vám během tisku dochází filament, můžete jej snadno vyměnit za novou cívku. Stačí 
přejít do nabídky LCD a vybratNaladit podnabídky a stiskněteVyměňte vlákno. Tiskárna se 
pozastaví, tisková hlava vyjede z oblasti tisku, vyjme staré vlákno a LCD vás navede, co dělat. 
Můžete dokonce vložit vlákno jiné barvy a vaše výtisky budou barevnější. Podívejte se na 
kapitolu11.3 Barevný tisk pomocí ColorPrint  abyste zjistili, jak vytvořit složitější barevné 
modely.

Přečtěte si kapitolu o naší novince13.3 Senzor vlákna  a její funkce.

6.3.8.1 Vyjmutí vlákna

Tento postup je podobný operaci načítání. VyberteVyjměte vlákno možnost z nabídky. 
Pokud není tryska předehřátá, automaticky se zobrazí nabídka předehřívání. Vyberte typ 
vlákna a potvrďte svůj výběr stisknutím ovládacího knoflíku. Jakmile tiskárna dosáhne 
cílové teploty, stisknutím knoflíku vyjměte vlákno. Pokud byla tryska předehřátá, vlákno 
se okamžitě vyjme.
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6.3.9 Kalibrace první vrstvy (pouze sada)

Nyní konečně zkalibrujeme vzdálenost mezi špičkou trysky a sondou.

Zkontrolujte, zda je váš tiskový povrch čistý! Návod, jak jej vyčistit, najdete v 
kapitole  6.3.2 Příprava povrchu pružného ocelového plechu  . Nezapomeňte 
dokončit6.3.5 Kalibrace XYZ  kapitola popřymůžete trvale poškodit tisk
povrch !

Kalibraci můžete spustit zLCD Menu - Kalibrace - Kalibrace první vrstvy.

Tiskárna nasnímá lože a začne na tiskovou plochu tisknout cik-cak vzor. Tryska bude ve 
výšce dle nastavení PINDA sondy, nesmí se v žádném případě dotýkat tiskové plochy.

Obr. 10 - Jak vyladit výšku trysky naživo během zkušebního tisku. Poznámka: -0,640 mm je pouze pro
ilustrace. Vaše nastavení bude jiné!

Sledujte čáru, která se vytlačuje na tiskovou plochu. Automaticky se zobrazí nové menu, 
kde můžete v reálném čase ladit výšku trysky otáčením knoflíku. Cílem je nastavit výšku 
trysky tak, aby vytlačený plast pěkně přilnul k lůžku a bylo vidět, že se mírně mačká. 
Hodnota by neměla přesáhnout -2 000 mm.  Pokud ji musíte upravit více (např. -2.500), 
posuňte sondu PINDA o něco výše. V případě, že je třeba sondu PINDA znovu seřídit, 
nahlédněte do naší znalostní databáze.

25



Chcete-li provést nastavení, povolte šroub M3 na držáku sondy. Jemně zatlačte nebo zatáhněte za 
senzor, abyste upravili výšku a znovu utáhněte šroub M3.   Potom znovu spusťte Calibrate Z a poté 
znovu kalibraci první vrstvy.

Obr. 11 - Správně vyladěná první vrstva

Při tisku může motor extrudéru dosáhnout až 55°C, to je zcela v pořádkujsou 
určeny pro provoz do 100 °C.

6.3.9.1 Korekce úrovně postele (pouze sada)

Korekce úrovně postele je pokročilá funkce, která je navržena tak, aby umožnila pokročilým 
uživatelům opravit sebemenší nedokonalosti v první vrstvě. Tuto funkci najdete v Nabídka LCD - 
Kalibrace-Korekce úrovně postele. Pokud se například zdá, že první vrstva je na pravé straně o 
něco více zmáčknutá, můžete trysku virtuálně zvednout o  +20 mikronů na pravé straně. Nastavení 
jsou k dispozici pro levou, pravou, přední a zadní stranu. Limit je
+ - 100 mikronů a dokonce +-20 mikronů může znamenat obrovský rozdíl. Když používáte tuto funkci, 
provádějte malé postupné změny. Záporná hodnota bude působit jako snížení lůžka ve zvoleném 
směru.

6.3.10 Jemné doladění první vrstvy

6.3.10.1 Tisk loga Prusa

Po dokončení kalibrace g-kódu je dobré vytisknout jednoduchý objekt. Skvělým příkladem 
je logo Prusa z dodávané SD karty. TheŽivá úprava Z funkce (popsaná v
6.3.9. Kalibrace první vrstvy ) funguje při každém tisku, takže můžete kdykoli doladit. Správně 
vyladěnou první vrstvu můžete vidět na obr. 12.

Kalibrace se může mírně lišit pro různé ocelové tiskové listy, protože se mění tloušťka 
povlaku. Je dobrým zvykem zkontrolovat první vrstvu a podle toho ji upravit pomocí  
Živá úprava Z při přechodu mezi různými typy ocelových plechů.

26



Obr. 12 - První vrstva s logem Perfect Prusa

6.3.10.2 Kontrola výšky sondy (pouze sada)

Pokud se první vrstva zdá nekonzistentní mezi více tisky, může být sonda příliš 
vysoká. Mírně ji snižte. Povolte šroub M3 na držáku sondy a jemným 
zatlačením na snímač nastavte výšku a šroub M3 znovu utáhněte. Pak zkuste

znovuKalibrujte XYZ. Mějte na paměti, že sonda musí být vždy výše než hrot trysky, 
jinak se zachytí na výtiscích.

Nyní jste hotovi!

7 Tisk

Ujistěte se, že tryska a lůžko jsou zahřáté na požadovanou teplotu. Pokud zapomenete 
předehřát  tiskovou  trysku  a lože před tiskem,  tiskárna  automaticky zkontroluje teploty 
trysky a lůžka;  tisk  začne po dosažení požadované teploty – to může trvat několik minut. 
Doporučujeme však tiskárnu předem předehřát, jak je popsáno v kapitole6.3.8 Vkládání 
filamentu do extruderu  .

Nenechávejte předehřátou tiskárnu v nečinnosti. Když je tiskárna předehřátá a 
netiskne, materiál v extrudéru časem degraduje - může způsobit zaseknutí trysky.

● Pro jistotu sledujte několik prvních vytištěných vrstev vlákno správně přilnul k 
posteli (5 až 10 minut).

● Stiskněte ovladač LCD a vyberte  Tisk z SD možnost z nabídky, stisknutím potvrďte 
a vyberte požadovaný modelfile_name.gcode. Tiskárna začne tisknout objekt.

Thenázev_souboru (.gcode) nesmí obsahovat žádné speciální znaky jinak 
tiskárna nemůže zobrazit soubor na LCD.

7.1 Odstranění objektů z tiskárny

Odstranění výtisků ze stavební desky je mnohem jednodušší díky možnosti sejmout a ohnout 
stavební desku. Rozdílná tepelná roztažnost ocelového plechu a plastů používaných při 3D 
tisku také pomáhá s oddělováním výtisků po vychladnutí desky.
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● Po dokončení tisku nechejte trysku i vyhřívací podložku před vyjmutím tištěného 
předmětu vychladnout. S potištěnými předměty manipulujte vždy, když teplota lože a 
trysky klesne na pokojovou teplotu. Když je postel horká, předměty se velmi těžko 
odstraňují. Vyjměte ocelový plech z tiskárny a mírně jej ohněte; otisky by měly 
vypadnout.

Obr. 13 - Rodstranění modelu z tiskového povrchu PEI ohnutím ocelového plechu.

Pokud se výtisky stále nechtějí uvolnit nebo potřebujete list příliš ohnout (což 
byste neměli dělat), zkuste list ohnoutdovnitř.

7.2 Ovládání tiskárny

Existují dva způsoby ovládání tiskárny. Můžete použít LCD panel integrovaný s tiskárnou, 
nebo můžete počítač připojit pomocí USB kabelu. DoporučujemeLCD panel díky své 
rychlosti a spolehlivosti a navíc se nemusíte spoléhat na počítač.

7.2.1 LCD obrazovka

Hlavní obrazovka jeinformační obrazovka zobrazení nejdůležitějších detailů. Jsou to 
teplota trysky a vyhřívaného lože (1, 2), doba tisku (3) a aktuální poloha osy Z (5).

Obr. 14 - Uspořádání LCD

1. Teplota trysky (skutečná / požadovaná teplota)
2. Teplota vyhřívaného lože (skutečná / požadovaná teplota)
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3. Průběh tisku v % - zobrazuje se pouze během tisku
4. Stavový řádek (Prusa i3 MK3S připraven. /  Vytápění  / název_souboru.gcode atd.)
5. Poloha osy Z
6. Rychlost tisku
7. Odhad zbývajícího času

7.2.2 Ovládání obrazovky LCD

Ovládání LCD obrazovky se provádí jediným ovládacím prvkem: otočným knoflíkem, jehož 
stisknutím potvrdíte výběr.

Obr. 15 - LCD obrazovka a ovládací tlačítka

Jediným stisknutím ovládacího tlačítka na informační obrazovce vstoupíte do hlavní nabídky.

Resetovací tlačítko je umístěno přímo pod ovládacím knoflíkem. Stisknutí tlačítka reset se 
rovná rychlému přepnutí vypínače. Je to užitečné, když se tiskárna chová podivně nebo 
vidíte neúspěšný tisk, který vyžaduje okamžité zrušení.

Během některých funkcí LCD, jako je Průvodce kalibrací, se můžete setkat se speciálními symboly v 
pravém dolním rohu.

Dvojitá šipka dolů vás informuje, že zpráva obsahuje více obrazovek, které se 
automaticky přepínají a měli byste počkat.

Zatržítko vás informuje, že pro pokračování musíte stisknout ovládací knoflík.

Zkratka: Rychlý přístup k funkci Přesunout osu Z – stiskněte a podržte ovladač po dobu 3 
sekund

7.2.3 Tisk statistik

Tiskárna sleduje statistiky tisku. Když přistoupíte k této možnosti během tisku, uvidíte statistiku 
probíhajícího tisku. Pokud tak učiníte, když je tiskárna nečinná, zobrazí se statistika životnosti. 
Sledována je jak spotřeba vlákna, tak doba tisku.
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Obr. 16 - Tisk statistik

7.2.4 Statistiky selhání

Tiskárna uchovává statistiky o chybách, ke kterým došlo a které se zotavila během posledního 
tisku. Je to užitečné pro posouzení dlouhého tisku, například přes noc nebo víkend, pokud vše 
proběhlo hladce. Statistiky selhání jsou umístěny ve spodní části nabídky LCD.

Zjištěné poruchy:

● Házení vlákna
● Moc panika
● Ztracené kroky / posunuté vrstvy

7.2.5 Normální vs. Stealth režim

Tiskárna nabízí dva režimy tisku.  Normální mód je vyžadován pro detekci ztracených 
kroků (posunuté vrstvy), přičemž je stále tišší než tichý režim na MK2/S. Druhý se jmenuje 
Stealth režim a využívá technologii Trinamic StealthChop, díky níž je tiskárna téměř 
neslyšitelná, přičemž chladicí ventilátor tisku je nejhlučnější částí tiskárny. Nicméně,
Stealth režim neposkytuje detekci ztraceného kroku. Dále tisk vStealth režim je o 5-20% 
pomalejší(závisí na konkrétním modelu) než tisk v normálním režimu.

Tyto režimy lze změnit dvěma způsoby:
1. VNabídka LCD - Nastavení - [Normální/ Stealth]
2. Během tiskuNabídka LCD – Tune – [Normální/ Neviditelné]

7.2.6 Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení se používá při odstraňování problémů s tiskárnou a jejím resetování do továrního stavu.

Vstup do nabídky obnovení továrního nastavení:

1.Stiskněte a uvolněte resetovací tlačítko(označené X a umístěné pod ovládacím 
knoflíkem na LCD panelu)

2.Stiskněte a podržte ovládací knoflík dokud neuslyšíte pípnutí
3. Uvolněte ovládací knoflík

Možnosti:
● Jazyk možnost resetuje předvolbu jazyka.
● Statistika vymaže veškerý zaznamenaný čas tisku a materiál z paměti.
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● Příprava na expedici který resetuje pouze výběr jazyka tiskárny. Všechna kalibrační 
data včetně Live adjust Z zůstávají nedotčena. I když jsou kalibrační data stále 
přítomná a funkční, tiskárna jednou vyzve uživatele ke spuštění funkce Calibrate Z. 
Tento „lehký“ tovární reset se používá hlavně pro resetování sestavených tiskáren 
před expedicí z továrny, aby si uživatelé mohli vybrat svůj jazyk a spustit Calibrate Z 
po vybalení.

● Všechny data čímž se resetuje vše včetně všech kalibračních dat a vyčistí 
se celá EEPROM. Po tomto resetu se očekává, že uživatel znovu projde 
kalibračním tokem, kromě nastavení výšky sondy.

Pokud po aktualizaci firmwaru nebo po aktualizaci tiskárny zaznamenáte náhodné závady, použijte 
Všechny data volba.

7.2.7 Třídění SD karet

Seznam souborů na SD kartě lze třídit; můžete změnit typ řazení vLCD - Nastavení - Seřadit:[
Type] můžete vybrat řazení podle názevpodledatum nebožádné třídění. Nejlepší je podle 
času, kdy se nejnovější soubory zobrazí nahoře.
Složky se zobrazí v horní části nabídky karty SD a poté následují další soubory.
Maximální počet souborů, které lze zobrazit, je 100. Pokud je na SD kartě více než 100 
souborů, zobrazí se pouze prvních 100.

Obr. 17 - Třídění SD karet

7.2.8 Testování, zda je soubor (.gcode) úplný

Tiskárna automaticky hledá běžné g-kódy, které označují konec vygenerovaného souboru. Pokud 
nejsou detekovány, dostanete varování. Pokud chcete, můžete stále pokračovat v tisku, ale 
pravděpodobně byste měli soubor prozkoumat.

Obr. 18 - Upozornění na neúplný soubor
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7.2.9 Uspořádání LCD

Položky , které nejsou uvedeny níže, se nepoužívají pro běžné nastavení tisku - neměli byste 
měnit žádnou z nezmíněných položek, pokud si nejste absolutně jisti, co děláte.

❏ Informační obrazovka

❏ Živá úprava Z(pouze během procesu tisku)
❏ Naladit(pouze během procesu tisku)

❏ Rychlost

❏ Tryska
❏ Postel

❏ Rychlost ventilátoru

❏ Tok
❏ Vyměňte vlákno
❏ Režim

❏ Pozastavit tisk(pouze během procesu tisku)
❏ Zastavit tisk(pouze během procesu tisku)
❏ Předehřejte

❏ CHKO - 215/60
❏ PET - 230/85
❏ ABS - 255/100
❏ BOKY - 220/100
❏ PP - 254/100
❏ FLEX - 230/50
❏ Cooldown

❏ Tisk z SD
❏ Automatické nabíjení vlákna(Načtěte vlákno, pokud je automatické načítání vlákna vypnuto)

❏ Vyjměte vlákno
❏ Nastavení

❏ Teplota
❏ Tryska
❏ Postel

❏ Rychlost ventilátoru

❏ Posunout osu

❏ Přesuňte X

❏ Přesuňte Y

❏ Pohyb Z
❏ Extrudér

❏ Zakázat steppery
❏ Snímač vlákna - On / Off
❏ F. autoload - On / Off / N/A
❏ Kontrola ventilátorů - Zapnuto / Vypnuto

❏ Režim - Normální / Stealth
❏ Detekce havárie - Zapnuto / Vypnuto

❏ Vyrovnání lůžka ze síťoviny

❏ Síťovina 3x3 / 7x7
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❏ Z-sonda č. 1/3/5
❏ Magnety komp. - Zapnuto vypnuto

❏ Lin. oprava
❏ Kalibrace teploty - On / Off
❏ RPi port - Zapnuto / Vypnuto

❏ Živá úprava Z
❏ Zvolte jazyk
❏ SD karta - Normal / FlashAir
❏ Seřadit - Čas / Abeceda / Žádné
❏ Zvuk - Ztlumit / Hlasitě / Jednou / Tichý

❏ Kalibrace
❏ kouzelník

❏ Kalibrace první vrstvy
❏ Auto domů
❏ Autotest
❏ Kalibrujte XYZ
❏ Kalibrovat Z
❏ Síťové vyrovnání lůžka
❏ Korekce úrovně postele
❏ Kalibrace PID
❏ Resetujte XYZ kalibraci
❏ Kalibrace teploty

❏ Statistika
❏ Statistiky selhání

❏ Poslední tisk

❏ Celkový

❏ Podpěra, podpora

❏ Verze firmwaru
❏ Detail kalibrace XYZ
❏ Informace o extruderu

❏ Informace o senzoru

❏ Stav pásu
❏ Teploty
❏ Napětí

33



7.2.10 Rychlost tisku versus kvalita tisku

Tisk malého předmětu trvá několik minut, ale větší modely jsou časově náročnější. Existují 
tisky, jejichž dokončení trvá desítky hodin. Celkový čas tisku lze změnit různými metodami. 
Prvním způsobem je změnit výšku vrstvy v PrusaSlicer pomocí  Nastavení tisku možnost v 
pravém horním rohu. Výchozí nastavení je0,15 mm (KVALITNÍ). Volbou vyšších výšek vrstev 
můžete výrazně zkrátit dobu tisku (0,20 mm nebo 0,30 mm) za cenu viditelnějších vrstev. Na 
druhou stranu výběr
0,10 mm(DETAIL) povede k dalším detailům za cenu delší doby tisku.  Obecně 
nedoporučujeme jít níže než 0,10 mm protože zlepšení kvality tisku s 0,07 nebo 0,05 mm 
vrstvami je relativně malé s výrazně delší dobou tisku.

Naše nejpoužívanější profily0,15 mm a0,20 mm přicházejí ve dvou různých verzích.

● Kvalita-pomalejší obvody a výplně, poskytují lepší kvalitu povrchu
● Rychlost-rychlejší obvody a výplně bez velké oběti na kvalitě povrchu

Obr. 19 - Kvalita tisku versus doba tisku

Rychlost lze měnit i během tisku. Na LCD se zobrazí položka FR 100 % - je to skutečná rychlost 
tisku (rychlost podávání). Otáčením ovladače LCD ve směru hodinových ručiček můžete zvýšit 
rychlost tisku až na 999 %. Nedoporučujeme však zvyšovat rychlost nad 200 %. Sledujte výsledky 
zvýšené rychlosti na tištěném modelu a podle toho upravte rychlost.

Při zvyšování rychlosti vždy zkontrolujte, zda je model správně chlazen – zvláště při tisku 
malého předmětu z ABS způsobuje zvýšená rychlost deformaci (někdy nazývanou „warping“) 
modelu. Tomuto problému můžete předejít tiskem více podobných objektů dohromady – 
interval tisku vrstvy je dostatečně dlouhý, aby tomu zabránil

problém.

34



Pokud model vykazuje nižší kvalitu, než je požadováno, můžete snížit rychlost tisku - otočte knoflíkem 
LCD proti směru hodinových ručiček. Minimální použitelná rychlost tisku je kolem 20 % jmenovité 
rychlosti.

7.2.11 USB kabel a Pronterface

Důrazně doporučujeme používat LCD panel / SD kartu při tisku na Original Prusa i3 
MK3S - Pronterface nepodporuje všechny funkce nového firmwaru (např. výměnu 
filamentu během tisku).

Mějte na paměti, že při tisku z Pronterface  počítač musí být připojen k tiskárně během 
celé tisk proces-musí být zabráněno přechodu počítače do režimu spánku, hibernace nebo 
vypnutí. Odpojením počítače během tisku se tisk ukončí bez možnosti dokončit objekt.

● Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB.

Obr. 20 - USB port naleznete zde

● Vyberte port připojení v Pronterface (stažení je k dispozici s ovladači tiskárny; viz kapitola9 
Ovladače tiskárny ): Uživatelé počítačů Mac používají/usbmodemport, PC Porty Windows 
jsou COM1, COM2 atd.; ve správci zařízení se zobrazí správný port, uživatelé systému 
Linux  připojí  tiskárnu  pomocí virtuálního sériového portu. Když je tiskárna připojena, 
klikněte naPřipojit knoflík. Pravý sloupec zobrazuje informace o připojení.

● Dalším krokem je načtení  modelu  pomocíZatížení Modelka a výběrem 
file_name.gcode(žádné speciální symboly v názvu souboru).

● Pomocí ovládací oblasti můžete ovládat pohyb všech os tiskárny.
● Dále můžete  předehřát   tiskárnu  a připravit ji k tisku . Nastavte teploty pro  trysku  (ohřívač) a  

ohřívací podložku  (lůžko) a klikněte  Soubor knoflík. Tiskárna se začne zahřívat
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okamžitě nahoru.  Vždy zkontrolujte, zda jsou teploty nastavené v Pronterface správné 
podle našeho materiálového průvodce!

● V Pronterface můžete zkontrolovat skutečné teploty trysky a lůžka.
● Po načtení  modelu  se v pravém sloupci zobrazí  odhadovaná   trvání tisku : 

Odhadovaný trvání (pesimistické)

Obr. 21 - Pronterface

1.Načíst soubor tlačítko se používá k načtení požadovaného m odel Model musí být v *.gcode
formát souboru.

2. Vyberte port, kterým je tiskárna připojena k počítači (většinou /usbmodem
pro Mac, COM1, COM2 atd. pro Windows PC).

3Tisk tlačítko spustí proces tisku.
4Odpojit tlačítko odpojí tiskárnu od počítače.
5. Ovládací prvky tiskárny. Zde můžete manipulovat s osami tiskárny.
6. Nastavení teploty trysky a lože.
7.Teploměr.
8. Potvrzením nastavených teplot se spustí ohřev.
9. Náhled procesu 2D tisku.
10. Informační panel. Po načtení modelu se zobrazí odhadovaný čas tisku, poloha osy a 

další informace.

7.2.12 Panika napájení

Tiskárna se dokáže plně zotavit z úplné ztráty napájení bez potřeby baterií. Speciální senzor 
detekuje síťové napětí a v případě přerušení okamžitě vypne ohřev vyhřívaného lože a 
extruderu a ponechá dostatek energie v kondenzátorech pro uložení
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umístěte a zvedněte tiskovou hlavu z výtisku. V případě velmi krátkého výpadku napájení se tiskárna 
pokusí okamžitě pokračovat v tisku, aniž by čekala na zásah uživatele. Tiskárna se dokáže zotavit z 
po sobě jdoucích výpadků napájení nebo dokonce z velmi krátkých výpadků napájení (<50 ms).

Po obnovení napájení vám tiskárna nabídne možnost pokračovat v tisku. Mějte na paměti, 
že při delším výpadku proudu se lůžko ochladí a tisk se může oddělit od archu. Pokud 
přerušíte tisk vypínačem napájení, panika z napájení nefunguje.

7.2.13 Detekce havárie

Ovladače Trinamic na desce EINSY dokážou detekovat přeskočené kroky a posun vrstvy. Funguje 
pouze vnormální režim (ne v utajeném režimu). Prahové hodnoty pro detekci srážky jsou 
nastaveny na vyšší rychlosti, protože k posunu vrstvy dochází většinou tehdy, když se extrudér rychle 
pohybuje mezi objekty a narazí na kus zkrouceného tisku. Ujistěte se, že vašeřemen a řemenice 
jsou napnuté. Pokud by se některý z nich uvolnil, může to způsobit přeskakování řemene přes 
řemenici nebo otáčení řemenice kolem hřídele motoru a tiskárna to nebude schopna detekovat. 
Podívejte se na kapitolu14.4 Uvolněné řemeny osy X a/nebo Y  .

Pokud chcete otestovat detekci nárazu, stačí sevřít hladké tyče a nechat extruder zasáhnout 
vaši ruku. Detekce pádu nefunguje, pokud tlačíte na extruder ve směru jeho pohybu. To 
není skutečný scénář a obvykle se to během tisku nikdy nestane.

7.2.14 Teploty

Ve výchozím nastavení tiskárna zobrazuje teploty vyhřívaného lože a horkého konce na 
obrazovce LCD. Pokud chcete také zkontrolovat okolní teplotu a teplotu naměřenou uvnitř 
sondy PINDA, můžete tak učinit v  Nabídka LCD – Nabídka – Podpora – Teploty. Stejné 
menu je dostupné i během tisku.

Tiskárna používá odečet okolní teploty k rozlišení mezi MINTEMP způsobenou nízkou 
okolní teplotou (pod 16 °C) a skutečným problémem buď s termistorem nebo topným 
článkem. Termistor zapuštěný do hrotu sondy PINDA 2 se používá ke kompenzaci 
teplotního driftu, aby byla zajištěna perfektní první vrstva bez ohledu na materiál.

7.2.15 Napětí

Pokud narazíte na opravdu dlouhé doby předehřívání nebo se tiskárna chová podivně, můžete 
zkontrolovat výstupní napětí zdroje v  Nabídka LCD - Podpora - Napětí Jídelní lístek. Měli byste 
vidět hodnotu PWR (napájení) kolem 24V (+- 0,5V). Pokud vidíte výrazně odlišnou hodnotu, 
zkontrolujte spojení mezi PSU a deskou EINSY a pokud problém přetrvává, kontaktujte naši 
podporu. Napětí BED (heatbed) by mělo být téměř stejné jako napětí PWR. Pokud vidíte 
hodnotu kolem 0V, zkontrolujte 15A pojistku na spodní straně desky EINSY.
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7.2.16 Bezpečnostní časovač

Tato funkce vypne ohřívače trysky a lůžka, pokud je tiskárna nečinná déle než 30 
minut.

7.2.17 Nastavení bzučáku

K dispozici jsou 4 úrovně akustické signalizace:Hlasité, Jednou, Tiché a Tiché. Uživatel si 
může vybrat mezi každou úrovní v tiskárněNabídka LCD -> Nastavení -> Zvuk. Můžete 
také změnit nastavení zvuku během tisku v  Nabídka LCD -> Vyladit.

Popis úrovně:

● Hlasitý-tiskárna použije akustickou signalizaci při poruše nebo v případě potřeby potvrzení
● Jednou-tato úroveň je podobná jako nahlas, ale všechna pípnutí se přehrají pouze jednou

● Tichý-většina pípání je ztlumena, uživatel je informován pouze v případě závažné 
chyby

● Ztlumit-tiskárna zůstane ztlumená bez ohledu na závažnost chyby

7.2.18 Nastavení jazyka

Firmware 3.3.0 zavedl možnost přepínání mezi různými jazyky. V současnosti jsou 
podporovány tyto jazyky: angličtina, čeština, němčina, španělština, italština, polština a 
francouzština.

Přejděte do tiskárnyNabídka LCD - Nastavení - Jazyk a vyberte některý z dostupných 
jazyků. Seznam jazyků bude dále rozšířen o budoucí aktualizace firmwaru.

K flashování firmwaru musíte použít vestavěný flasher firmwaru PrusaSlicer. Podívejte se prosím na 
kapitolu13.9 Aktualizace firmwaru tiskárny  .
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7.3 Doplňky tiskárny

7.3.1 Různé trysky

Musíte použít správná přednastavená nastavení pro různé trysky v PrusaSlicer.

Podívejte se prosím, jak vyměnit trysku v sekci  13.6 Výměna /
výměna trysky .

Obr. 22 - Různé velikosti trysek mají velký vliv na rychlost tisku

7.3.1.1 0,6 tryska od E3D

E3D, britská společnost, která dodává hotendy pro Original Prusa i3 MK3S, má celý 
ekosystém upgradů a doplňků. Podporujeme některé z nich, včetně trysek 0,6, 0,25 a 
tvrzené oceli.

0,6mm tryska je vhodná pro jakýkoli tisk, který nespoléhá na drobné detaily. Stojany na sluchátka, různé 
držáky, stojánky nebo květináče… to vše lze vytisknout za polovinu obvyklého času. PrusaSlicer je dodáván 
s předvolbami pro trysku 0,6 mm, jednoduché přepínání  Tiskárna nastavení na „Originální tryska Prusa 
i3 MK3S 0,6“.

7.3.1.2 Tryska 0,25 od E3D

Průměr trysky má znatelný vliv na rozlišení tisku roviny rovnoběžné s tiskovou plochou. Chcete-li získat 
jemnější detaily při nastavení tisku 0,1 mm nebo 0,05 mm, můžete použít trysku 0,25 mm. Používejte jej 
však pouze pro velmi malé předměty, např. o velikosti několika centimetrů. Doba tisku může být 
podstatně delší ve srovnání s 0,4 mm. Ideální využití je na šperky. PrusaSlicer je dodáván s předvolbami 
pro trysku 0,25 mm, jednoduché přepínání  Tiskárna nastavení na „Originální tryska Prusa i3 MK3S 0,25“.
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7.3.1.3 Tryska z kalené oceli od E3D

Trysky z tvrzené oceli jsou nutnostívysoce abrazivní materiály.Běžné mosazné trysky 
velmi rychle degradují a ztrácejí své vlastnosti.

Většina abrazivních materiálů jsou kompozity, plasty s přísadami. Některé příklady jsou 
ColorFabb XT CF20, ColorFabb Bronzefill, ColorFabb Brassfill a některá vlákna svítící ve tmě. 
Pokud si nejste jisti, vždy se zeptejte svého prodejce filamentů. Mírnou nevýhodou je, že 
některé standardní materiály jako ABS nelze tisknout tak rychle jako běžnou tryskou.

7.3.1.4 Tryska Olsson Ruby

Podobně jako tryska z tvrzené oceli je Olsson Ruby navržena pro tisk vysoce abrazivních materiálů. 
Protože je však většina vyrobena z mosazi, zachovává si vynikající tepelnou vodivost a průchodnost 
zásobní mosazné trysky. I když je drahokam rubín vysoce odolný proti opotřebení, je také křehký. 
Pokud máte nastavení Live Z nastaveno nesprávně (extrémně nízké - velké záporné číslo) nebo 
pokud špatně vyrovnáte sondu PINDA a tryska narazí na odnímatelný ocelový plech, může 
prasknout. Trysku příliš neutahujte (max. 1 Nm).

7.3.2 Původní Prusa Multi Material Upgrade 2S

Multi Material Upgrade 2S je nástupcem druhé generace našeho unikátního doplňku, 
který umožňuje vaší 3D tiskárně tisknout až 5 barvami současně.

MMU2S je nyní kompatibilní s originálními 3D tiskárnami Prusa i3 MK2.5S a MK3S a prošel 
velkou revizí, jejímž výsledkem je jednodušší a spolehlivější design. Počet současně 
podporovaných filamentů se zvýšil na celkových pět, což uživatelům umožňuje tisknout i 
složitější a barevnější předměty.

Jednotky MMU2 a MMU2S jsou téměř stejné, ale extrudér tiskárny je vybaven novým 
mechanismem snímače vlákna, který zlepšil spolehlivost jednotky MMU2S. Díky nové 
konstrukci a umístění snímače vlákna má nyní jednotka MMU2S zpětnou vazbu, že vlákno je 
vloženo do ozubených kol Bondtech. Kromě toho již není nutná kalibrace délky vlákna.

MMU2S přichází s přepracovaným tělem a novým mechanismem nakládání vláken. Namísto 
předchozího bowdenového systému na MMU1 používá nová jednotka přímý pohon a jedinou 
PTFE trubici k vedení vybraného vlákna do extrudéru. Motorizovaná hlava voliče má snímač 
vlákna FINDA a vestavěnou čepel, která zabraňuje zaseknutí vlákna.

Chcete-li odemknout plný potenciál MMU2S, použijte náš nejnovější krájecí software PrusaSlicer, který 
přichází s novými funkcemi, jako je Smart Wipe tower, Wipe into infill nebo Wipe into object.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte oficiální webhttps://www.prusa3d.com
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Obr. 23 - Multi Material Upgrade 2S namontovaný na Original Prusa i3 MK3S

7.3.3 Připojení Raspberry Pi Zero W

Raspberry Pi Zero W lze připojit k hlavičce příslušenství základní desky tiskárny (EINSY), která 
zajistí napájení a sériovou datovou linku pro komunikaci. Po připojení můžete spouštět 
aplikace jako OctoPrint ( octoprint.org ) nebo Repetier Server (www.repetier-server.com/  ) pro 
ovládání tiskárny přes rozhraní webového prohlížeče.

Funkce PowerPanic nebude s OctoPrint nyní fungovat, ale Prusa 
Research spolupracuje s vývojáři OctoPrint na její implementaci.

Vždy můžete najít aktuální,podrobné pokyny pro připojení Raspberry Pi Zero W v
manual.prusa3d.com  v sekci manuálu MK3. Tento návod obsahuje informace o nákupu 
nezbytných součástí, demontáži, sestavení a konfiguraci tiskárny.

Článek je také nahelp.prusa3d.com  který vám pomůže skonfigurace Octoprint a 
pokročilá nastavení. Najdete ho v sekci Tisk.
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8 Pokročilá kalibrace

K dispozici jsou další kalibrační nástroje a nastavení pro pokročilé uživatele, ale jsou zcela 
volitelné a některé z nich jsou dokonce experimentální.

8.1 PID ladění pro Hotend (volitelné)

Pokud zaznamenáváte velké výkyvy teplot vaší trysky (např. +/- 5  C°),musíte provést ladění 
PID na tiskárně.  Pokud zaznamenáváte větší výkyvy teploty, nejprve zkontrolujte, zda je 
váš hotend termistor správně usazen v bloku topení a zapojen do vaší desky EINSY.

Tuto funkci najdete vNabídka LCD - Kalibrace - Kalibrace PID . V tomto menu máte 
možnost zvolit teplotu, pro kterou bude PID spuštěn. Nastavte teplotu, se kterou nejvíce 
tisknete, protože se sama ideálně vyladí na zvolenou teplotu. Obecná stabilita se však zlepší 
pro všechny teploty (PLA/ABS/PETG). Poté se tryska v 5 cyklech zahřeje na nastavenou 
teplotu. Během cyklů ovládá množství energie potřebné k dosažení teploty a její udržení.

Během tohoto procesu se nedotýkejte trysky, dokud není proces zcela dokončen, 
protože dosáhne vysokých teplot!

Uvědomte si, že ladění PID není řešením všech problémů s kolísáním teploty. Vždy se 
ujistěte, že je tiskárna umístěna v místnosti se stabilní okolní teplotou; více informací 
najdete naTepelný únik a poklesy teploty v help.prusa3d.com . 

8.2 Kalibrace sondy PINDA / Temp. kalibrace 
(experimentální/volitelná)

Všechny indukční přibližovací sondy posunují snímanou vzdálenost se zvýšenou teplotou. 
To může ovlivnit kvalitu první vytištěné vrstvy. Sonda PINDA v2, která je součástí MK3S, 
má ve svém těle zabudovaný termistor pro měření teploty a plně kompenzuje drift. V 
tiskárně je uložena předkalibrovaná tabulka dat a kalibrace teploty je standardně aktivní.

Tabulku dat můžete znovu zkalibrovat z nabídky; lze to najít vNabídka LCD - Kalibrace - Tepl. 
kalibrace - Kalibrovat . Než tak učiníte, ujistěte se, že vaše tryska a vyhřívané lože jsou 
dokonale čisté, protože extruder se bude během tohoto procesu pohybovat kolem ohřívacího 
lože.

Tento postup musí být proveden na místě s normální pokojovou teplotou kolem 21°C/69°F.
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Během tohoto procesu se nedotýkejte trysky nebo vyhřívaného lože, dokud proces není zcela 
dokončen, protože dosáhne vysokých teplot!

Po zkalibrování bude vaše sonda PINDA porovnávat své údaje
různé teploty a navíc bude zahrnovat vaše data Live Z. To by vám mělo pomoci ke 
stabilnímu Live Z.

Přesto se ujistěte, že vaše 1. vrstva je provedena správně. Více o tom v
6.3.10. Jemné doladění první vrstvy .

8.3 Zobrazení podrobností o kalibraci XYZ (Volitelné)

Tuto funkci lze nalézt vLCD Menu - Podpora - XYZ cal. Podrobnosti a poskytuje přístup k 
podrobnějším informacím o výsledcích kalibrace XYZ. 1. obrazovka vám sdělí vzdálenost 
„dokonalé“ polohy vašich dvou předních kalibračních bodů. V ideálním případě jsou všechny 
kladné a mají alespoň 10 mm nebo více.  Když jsou vaše osy kolmé nebo mírně zkosené, 
není třeba nic upravovat, protože tiskárna bude fungovat s nejlepší přesností.

Obr. 24 - Vzdálenost předního kalibračního bodu od začátku osy.

Stisknutím tlačítka se dostanete na 2. obrazovku. Tato obrazovka určí, jak daleko jste od 
dokonalé kolmosti. Měří zešikmení vaší osy X/Y.

Až 0,25° =Kompenzace těžkého zkreslení pro offset 1,1 mm na délce 250 mm Až 
0,12° =Kompenzace mírného zkreslení pro offset 0,5 mm na délce 250 mm Pod 
0,12° =Není třeba kompenzovat , osy X/Y jsou kolmé. Gratulujeme!

8.4 Lineární postup

Lineární postup je technologie, která předpovídá nárůst tlaku v extrudéru při tisku vyšší 
rychlostí. Firmware tiskárny používá tuto předpověď ke snížení množství vytlačovaného 
vlákna těsně před zastavením a zpomalením, což zabraňuje vzniku kapek nebo artefaktů v 
ostrých rozích.  Pokud používáte PrusaSlicer, Linear Advance je již nastaven v profilech 
vláken.

Pokud používáte různé slicery od PrusaSlicer, nebo si jen chcete vyladit a pohrát si s 
různými hodnotami, můžete ručně změnit nastavení ve skriptu g-code. Nicméně i 
Pokud konceptu g-kódů ještě nerozumíte nebo jste si nikdy nehráli s jeho úpravou, 

přestaňte číst zde a přeskočte na jinou kapitolu.
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Naměřené a testované hodnoty K (parametr ovlivňující, jak moc Linear Advance ovlivňuje 
tisk) jsou následující:

● PLA:M900 K30
● ABS:M900 K30
● PET:M900 K45
● Tiskárna na více materiálů:M900 K200 pro všechny materiály

Obr. 25 - Jak hodnota K ovlivňuje tisk

Tyto hodnoty jsou přednastaveny v našem PrusaSlicer. Hodnota K se nastavuje v sekci vlastního kódu g 
v  Karta Nastavení vlákna,NEpod vlastním g-kódem specifickým pro tiskárnu.

Zjednodušte 3D, Cura , … uživatelé stačí přidat „M900 K??“ do počátečního skriptu g-code. 
Mějte na paměti, že to musíte ručně změnit pro různé materiály vlákna. Pouze PrusaSlicer má 
vlastní g-kód pro každou předvolbu vlákna, a proto se hodnota K automaticky změní.

Nastavte požadovanou rychlost a něco vytiskněte (něco dostatečně velké, aby se rychlost 
projevila). Pokud mají ostré rohy skvrny,zvýšit hodnotu K. Pokud vidíte, že vlákno chybí,snížit 
hodnotu K.

Upozorňujeme, že různé značky a barvy stejného materiálu mohou vyžadovat mírně 
odlišnou hodnotu K při tisku extrémními rychlostmi, nicméně naše předvolby by měly 
být v pořádku se všemi.

8.5 Informace o extrudéru

Informace o extruderu najdete vNabídka LCD - Podpora - Informace o extrudéru. Poskytuje 
ladicí informace o funkci ventilátorů.

● Otáčky VENTILÁTORU trysky

● Tisk RPM VENTILÁTORU
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8.6 Informace o senzoru

Toto menu najdete vNabídka LCD - Podpora - Informace o senzoru. Poskytuje informace 
o:
PINDA- [0, 1] Indukční snímač umístěný na těle extrudéru. Pokud senzor detekuje kovový 
předmět (např. ocelový plech), zobrazí hodnotu 1 (spuštěno).
NAJDI- [0, 1, N/A] Indukční snímač použitý na voliči jednotky MMU. Hodnota 1 znamená, že je 
detekována přítomnost vlákna. Pokud MMU2S není připojeno, stavová hodnota je N/A.
IR- [0, 1] Infračervený filamentový senzor umístěný na těle extrudéru. Hodnota 0 znamená, že vlákno 
nebylo detekováno. Hodnota 1 znamená, že je detekována přítomnost vlákna.

9 Ovladače tiskárny

Nejnovější ovladače a informace najdete na  www.prusa3d.com/drivers  .

Balíček ovladače obsahuje následující nastavení a programy: 
PrusaSlicer-převod 3D modelů do formátu .gcode pro tisk.
Pronterface-starší tisk  z počítače (v případě, že nechcete tisknout  z SD karty)

NetFabb-oprava poškozených nebo netisknutelných modelů
Nastavení-optimalizace nastavení tisku pro Cura, Simplify3D a KISSlicer 
Ovladače pro tiskárnu prusa i3-Ovladače pro Windows a Mac Testovací 
objekty

10 Vytváření a tisk vlastních modelů

10.1 Kde můžete získat 3D modely?

Nejlepší způsob, jak začít s vlastním 3D tiskem, je najít již vytvořené modely na internetu – 
měly by být v.stl nebo.obj formát. Naštěstí existuje mnoho fanoušků a existují stránky, ze 
kterých si můžete stáhnout širokou škálu hotových 3D modelů - od jednoduchého držáku 
na holicí strojek až po detailní model leteckého motoru.

3D modely jsou obecně zdarma ke stažení pod  Creative Commons – Uvedení autora – 
Ne Komerční(modely  nelze komerčně použít, při sdílení modelu uveďte autora). Vybrali 
jsme ty nejzajímavější stránky s vysoce kvalitními  modely :

1.https://www.prusaprinters.org/
2.http://www.thingiverse.com/
3.https://www.myminifactory.com/
4.https://pinshape.com/
5.https://www.youmagine.com/
6.https://cults3d.com/
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10.1.1 PrusaPrinters

PrusaPrinters je jediná databáze G-kódů na celém internetu! S databází dokonale 
upravených G-kódů připravených ke stažení můžete přeskočit krájení a rovnou se pustit do 
tisku. Pokročilí uživatelé si mohou stáhnout STL a 3MF soubory, sami rozdělit objekt a 
nahrát G-kód do projektů jiných lidí. Více se dozvíte na
https://www.prusaprinters.org  .

10.1.2 Přibalené 3D modely

Požádali jsme několik známých 3D designérů, aby pro vás připravili nějaké tisknutelné objekty k tisku. 
Jsou ideální pro první výtisky na vaší nové tiskárně. Soubory STL a G-code jsou k dispozici po instalaci 
balíčku ovladačů ve složce „3D Objects“ nebo přibalené na vaší SD kartě. Můžete je zkontrolovat nah

Obr. 26 – 50mikronová stromová žába se běžně používá jako měřítko 3D tisku.

10.2 V jakém programu můžete vytvářet své vlastní modely?

Abyste si sami vytvořili 3D model, potřebujete speciální program. Nejjednodušší způsob, jak rychle 
vytvořit  model , je  TinkerCad  (w www. tinkercad .com  ) – online editor (není nutná instalace)
- kde vytvoříte svůj 3D model přímo v okně prohlížeče. Je zdarma, snadno se ovládá a 
najdete v něm i základní videonávody, takže po pár minutách vám nic nebrání vytvořit si 
svůj první 3D objekt.

Dalším oblíbeným nástrojem pro vytváření modelů jeFusion 360
(https://www.autodesk.com/products/fusion-360/  ) pro PC, Mac a iPad. Webová stránka poskytuje rychlého 
průvodce spolu s podrobnými výukovými videoukázkami, takže je ideální volbou pro začínající nadšence.

Existuje velké množství 3D programů – bezplatných nebo placených – váš výběr závisí spíše na vašem 
osobním vkusu a preferencích. Níže je uveden seznam dalších programů používaných pro tvorbu 3D 
modelů : OpenScad, DesignSpark  Mechanical , Blender, Maya, 3DS Max, Autocad a mnoho dalších…
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Obr. 27 - Fusion 360

10.3 Modelování s ohledem na 3D tisk

Modelování pro 3D tisk představuje několik zajímavých výzev.

10.3.1 Přesahy a nosný materiál

Nejdůležitější věcí, kterou je třeba mít na paměti při modelování pro 3D tisk, je podpůrný materiál. 3D 
tiskárny nemohou tisknout ve vzduchu, každá vrstva musí být položena na předchozí vrstvu. Při 
navrhování mějte na paměti toto omezení a snažte se vyhnout vytváření strmých převisů. To znamená, že 
krátké horizontální můstky lze tisknout bez podpěr.

Obr. 28 - Model tisknutelný bez podpory vs. model, který potřebuje hodně podpory
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10.3.2 Zaoblení vs. zkosení

Při orientaci k tiskovému lůžku vytváří zaoblení velmi strmý přesah, který negativně ovlivňuje povrch 
objektu. Z tohoto důvodu,místo toho použijte zkosení pokud je prioritou dokonalé provedení součásti.

Obr. 29 - Zaoblení (vlevo) versus zkosení (vpravo)

10.3.3 Tenké stěny a minimální velikost prvku

Dalším omezením je průměr trysky. Výchozí velikost trysky je 0,4 mmšířka extruze 0,45 
mm. Mějte toto číslo na paměti, zvláště když navrhujete tenké stěny nebo drobné prvky.

tloušťka stěny Dá se to vytisknout?

Méně než jeden obvod

Jeden obvod

Více než jeden obvod, ale méně než dva obvody

Více než dva obvody

10.3.4 Rozdělení modelu na více částí

Vizuální i mechanické vlastnosti vašeho modelu lze zlepšit jeho rozdělením na více částí. 
Často je lepší rozdělit složitý objekt na více částí, které lze snadněji umístit na tiskovou 
platformu. Tímto způsobem můžete minimalizovat počet požadovaných podpor. Poté 
můžete předmět slepit.
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Obr. 30 - Koule vytištěná ve dvou samostatných částech slepených k sobě

10.3.5 Tolerance

Když navrhujete více dílů, které do sebe mají zapadat, musíte přidat malou toleranci 
(mezera). Pokud například chcete, aby se válec vešel do kruhového otvoru, průměr válce 
musí být alespoň o 0,1 mm menší. Dobrá věc na 3D tisku je, že můžete rychle opakovat a 
vyzkoušet, která tolerance je pro vaši aplikaci nejlepší.

Tolerance Vejít se

0,1 mm Velice úzké

0,15 mm Těsný

0,20 mm Volný

11 Krájení

Když si stáhnete 3D modely z internetu nebo vytvoříte své vlastní modely, budete muset 3D 
model (.stl, .obj.) převést na sadu pokynů pro tiskárnu   s názvem G-kód. G-code je souborový 
formát čitelný na 3D tiskárnách. Soubor obsahuje informace, jako je pohyb trysky, množství 
vytlačovaného vlákna, nastavení teploty nebo rychlosti ventilátoru.
K dispozici jsou desítky slicerů, z nichž každý má své výhody a nevýhody. Tři nejčastěji 
používané slicery mezi majiteli tiskáren prusa jsou:

● PrusaSlicer (doporučeno)
● Cura
● Zjednodušte 3D
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11.1 PrusaSlicer

Jak název napovídá, PrusaSlicer je náš vlastní vyvinutý slicer založený na open-source 
projektu  Slic3r. Má mnoho užitečných funkcí, jako jsou:

Připraveno k tisku, automaticky se aktualizují profily pro více než 3 tucty vláken

Variabilní výška vrstvy

Vlastní podpěry a modifikační sítě

Nastavení rozdílového tisku

Firmware flasher

Obr. 31 - Rozhraní PrusaSlicer

1Přidat tlačítko načte modely do PrusaSlicer
2.Vymazat aSmazat všechny tlačítka vyjměte model (y) od PrusaSlicer
3. Otevře podrobná nastavení tisku, vlákna a tiskárny
4. Nástroje pro přesun, změnu měřítka, otočení, umístění na plochu a řezání

5. Nakrájejte a vygenerujte.gcode knoflík
6. Nastavení kvality / rychlosti tisku
7. Výběr materiálu
8. Výběr tiskárny
9. Kliknutím pravým tlačítkem na model se otevře kontextová nabídka

10. Přepínání mezi 3D editorem a náhledem vrstev
11. Náhled modelu
12. Přepínání mezi jednoduchým / pokročilým / expertním režimem
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11.2 Tisk nestandardních modelů

PrusaSlicer má vestavěné nástroje pro tisk nestandardních modelů, jako jsou modely 
s přesahy a/nebo modely větší než tiskové lůžko.

11.2.1 Tisk s podpůrným materiálem

Pokud  tisknete  objekt s gradientem nižším než 45°, výsledný převis by bránil správnému 
tisku objektu. PrusaSlicer umožňuje  tisknout  takové objekty díky funkci ' Tisk  s  podporou  
. Nosný  materiál  je zvláštní struktura vytištěná jako lešení pro objekt – po dokončení tisku 
můžete nosný materiál sejmout.

Vyberte siNastavení tiskuzáložka(1) a klikněte naPodpůrný materiálmožnost(2) v levém sloupci. 
Nejprve musíte zkontrolovatVygenerovat podporu materiálníkrabice(3). Další položka -Převis
práh (4) umožňuje nastavit minimální úhel pro potisk podpůrného materiálu. Nastavení této položky na 
nulu umožňuje  tiskárně  automaticky detekovat problematické části a  tisknout   podpory tam, kde je to 
potřeba.  Vynutit si podporumožnost(5) se používá většinou u malých modelů nebo modelů s malou 
základnou, aby se zabránilo rozbití nebo vytržení předmětu z postele.

Obr. 32 -  Tisk  s  nabídkou podpory

11.2.2 Tisk velkých objektů

Dalším speciálním případem je situace, kdy chcete tisknout předměty větší než vyhřívaná podložka. 
První možností je změnit velikost objektu na tisknutelnou velikost. VyberteNástroj měřítko z levé 
nabídky (nebo stiskněte tlačítkoS klíč). Poté pomocí 3D věcičky změňte měřítko objektu. Pokud 
chcete změnit měřítko modelu jednotně, přetáhněte měřítko za jeden z jeho rohů. Můžete také 
změnit  velikost  modelu  podél jedné z os přetažením odpovídajících úchytů gizmo. Případně 
můžete použít okno manipulace s objektem v pravém dolním rohu k zadání přesné hodnoty 
měřítka.
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Obr. 33 -  Změna měřítka tištěného předmětu

Pokud potřebujete vytisknout předmět, který se nevejde do tiskárny v původním měřítku, musíte 
předmět rozřezat na menší kousky. VyberteŘezný nástroj z levé nabídky (nebo stiskněte tlačítkoC klíč). 
Umístěte rovinu řezu do požadované polohy nebo zadejte přesnou výšku do dialogového okna Řez. 
Můžete se rozhodnout, zda chcete zachovat horní, spodní nebo obě části objektu.

Obr. 34 - Řezání předmětu pomocí Cmožnost
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11.3 Barevný tisk pomocí ColorPrint

Existuje jednoduchý způsob, jak vytvořit vícebarevné 3D tisky na bázi vrstev buď přímo v PrusaSlicer  
nebo pomocí naší jednoduché online aplikace ColorPrint.

Obr. 35 - Vícebarevný objekt potištěný pomocí ColorPrint

Změna barvy v PrusaSlicer

1. Přepněte na náhled vrstvy pomocí tlačítka v levém dolním rohu
2. Pomocí posuvníku na pravé straně vyberte vrstvu, kde má dojít ke změně barvy
3. Klikněte naoranžová ikona plus
4. Okamžitě se zobrazí náhled. Změnu barvy můžete odstranit kliknutím na tlačítko se 

šedým křížkem, které se nyní zobrazuje místo oranžového tlačítka plus
5. Exportujte G-kód a jste připraveni k tisku!

Obr. 36 - Nastavení změny barev v PrusaSlicer
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Změna barev pomocí webové aplikace ColorPrint

1. Nejprve se musíte pravidelně připravovat  G-kód s běžným nastavením tisku a 
filamentu. Uložte soubor.

2. Poté přejděte nablog.prusaprinters.org/color-print/
3. Přetáhněte G-kód do rámečku a klikněte na  Přidat změnu knoflík.
4. Najdětevýška vrstvy, kde chcete změnit barvu. To lze snadno najít v PrusaSlicer na 

kartě „Vrstvy“. Měřítko na pravé straně zobrazuje výšku jednotlivých vrstev. Nastavte 
toto číslo do pole. Počet těchto změn je neomezený.

5. Až budete s úpravou hotovi, stáhněte si soubor. Tento soubor jepřipraveno k 
vytištění!

Vložte vlákno, se kterým chcete začít, do tiskárny a začněte tisknout soubor.

Když je změna barvy spuštěna z kódu g, tiskárna bude postupovat podle tohoto jednoduchého 
postupu:

● Zastavte pohyb a zatáhněte
● Zvedněte Z o 2 mm a rychle se přesuňte mimo tiskovou podložku
● Tiskárna začne pípat a vyzve uživatele k vyjmutí aktuálního vlákna
● Poté budete požádáni o vložení nového vlákna. Když tak učiníte a budete pokračovat, 

vlákno bude vtaženo do hotendu a na LCD se zobrazí  "Správně změněno?" se třemi 
možnostmi:

1.“Ano" Vše proběhlo v pořádku a tisk může pokračovat. Zkontrolujte, zda je nová  barva  čistá 
bez zbytků předchozího vlákna - pokud ano, zvolte tuto možnost, chcete-li pokračovat v 
tisku  s novou  barvou.

2.“Vlákno není zatíženo” Pokud nové vlákno nebylo vloženo správně, vyberte tuto 
možnost a tiskárna znovu spustí automatické zavádění vlákna. Když je vlákno 
správně vloženo, můžete zvolit možnost „Ano“ a tisk bude pokračovat s novou 
barvou.

3.“ Barva není jasné" Vlákno bylo vloženo, ale barva je stále smíchaná s předchozím 
vláknem. Stiskněte tlačítko s touto volbou a  tiskárna  vytlačí více vlákna z trysky. 
Když je barva čistá bez zbytků předchozího vlákna, můžete zvolit možnost „Ano“ a 
tisk bude pokračovat s novou barvou.

Po potvrzení se tiskárna vrátí do původní polohy a pokračuje v tisku.

Další možnost provícebarevný tisk je použít možnost výměny vlákna. Vyberte si
Naladit a pakZměna vlákno možnost během tisku. Tiskárna pozastaví proces 
tisku, vysune vlákno a dá vám signál, abyste vložili nové vlákno.

Postup je stejný jako výše.

Vždy byste měli používat stejný materiál nebo kombinovat materiály s podobnými 
teplotami tisku a nastavením.
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12 Materiály
Materiály v této kapitole jsou seřazeny od nejpoužívanějších po nejméně používané. Pokud s 
3D tiskem začínáte, váš první filament by rozhodně měl být PLA. Teprve když vás omezují 
některé nevýhody PLA, je čas vyzkoušet další vlákna jako PETG nebo ASA. Ostatní zde uvedené 
materiály jsou velmi specifické pro konkrétní aplikaci.

12.1 PLA

PLA je nejčastěji používaný materiál pro 3D tisk. to jebiologicky rozložitelné,snadno se s ním 
tisknea výtisky PLA jsouvelmi obtížné. Perfektní volba pro tisk velkých objektů díky nízké tepelné 
roztažnosti (výtisky se na vyhřívané podložce nekroutí) a pro tisk malých detailních modelů.  Je to 
jediný materiál, který je vhodný pro tisk 50 mikronových vrstev (ultratailové rozlišení).

Výhody Nevýhody

Snadno se tiskne

Detailní potisky malých modelů

Bezproblémový tisk velkých objektů

Tvrdá, nízká pružnost

Téměř bez zápachu

Cenově dostupné

Široký výběr barev

Křehký

Odolnost vůči nízkým teplotám (60 °C)

Náročné na následné zpracování

Nevhodné pro venkovní použití

Typické použití

● prototypy
● hračky
● postavy

● šperky (malé a detailní modely)
● modely architektury

Tipy a triky
Při následném zpracování PLA je lepší použít mokré broušení. Bez vody se plast rychle 
začne zahřívat třením, lokálně se roztaví a ztěžuje broušení. PLA je rozpustný pouze v 
chemikáliích, jako je chloroform nebo horký benzen. Takže při spojování více kusů je lepší 
použít superlepidlo nebo aceton.

● Teplota trysky: 215 °C
● Teplota postele: 50 - 60 °C
● Vyhřívaná podložka: Ujistěte se, že je povrch čistý, jak je popsáno v6.3.2 Kapitola Příprava povrchu 

pružného ocelového plechu

55



12.2 PET/PETG

PETG je dalším běžně používaným materiálem pro 3D tisk. Je to skvělá volba pro tisk 
mechanické součásti. Ve srovnání s PLA mávyšší teplotní odolnost, je vícetvárný a proto
méně křehké. Díky své nízké tepelné roztažnosti dobře drží na vyhřívané podložce a  
nekroutí se. Tisk s ním je téměř stejně snadný jako s PLA. Ale na rozdíl od PLA může 
nabídnout lepší mechanické vlastnosti. Díly pro naše tiskárny jsou tištěny z PETG!

Výhody Nevýhody

Odolnost vůči vysokým teplotám

Snadno se tiskne

Nízká tepelná roztažnost

Tažnost a pevnost

Snadné broušení

Téměř bez zápachu

Lesklý povrch

Perfektní přilnavost vrstvy

Neabsorbuje vodu 

Recyklovatelné

Nevhodné pro tisk malých modelů

Možné navlékání

Přemostění je problematické

Silná přilnavost k tiskové vrstvě

Nelze uhladit acetonem

Podpěry může být obtížné odstranit

Typické použití

● mechanické součásti
● držáky a pouzdra

● vodotěsné potisky (hrnce)

Tipy a triky
Na rozdíl od PLA nebo ABS má PETG tendenci trochu vytékat a může odcházetstruny z plastu na vašem 
tisku. Můžete s tím bojovat zvýšením retrakce a hraním s teplotou hotendu. Ale pokud používáte naše 
předvolby v PrusaSlicer, už jsme to udělali za vás a množství navlékání je minimální. Pokud se přesto 
stanete svědky nepatrného navlékání, můžete se ho zbavit rychlým otryskáním hotových výtisků 
horkovzdušnou pistolí. PETG je často označován jednoduše jako PET. Obecně se jedná o téměř stejný 
materiál (můžete dokonce získat čistý PET filament, ale je obtížné s ním tisknout).

● Teplota trysky: 240 °C
● Teplota postele: 80 - 100 °C
● Vyhřívaná postel: Ujistěte se, že je povrch čistý, jak je popsáno v6.3.2 Příprava povrchu 

pružného ocelového plechu  kapitola.  K čištění postele byste neměli používat 
isopropylalkoholmůže být adheze příliš silná. Pokud nemáte nic jiného po ruce, použijte po 
vyčištění přibalené lepidlo jako separátor. Windex nebo podobný čistič oken je skvělá volba 
pro čištění vyhřívané podložky pro PET.
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12.3 ASA/ABS

ASA a ABS jsou velmi podobné materiály. ASA je v mnoha ohledech ještě lepší než 
ABS a lze jej považovat za nástupce ABS. ASA je UV stabilní ve srovnání s ABS 
(méně žloutne) a při tisku se poněkud méně smršťuje. Jedinou výhodou ABS je 
snadnější povrchová úprava acetonem. Do budoucna se budeme bavit pouze o 
ASA, ale totéž platí o ABS.

ASA je pevný a všestranný materiál. Vyšší bod tání než PLA dává ASA vynikající tepelnou 
odolnost, vaše výtisky nebudou vykazovat známky deformace až do cca 100 °C. Bohužel 
ASA má oproti PLA velmi vysokou tepelnou roztažnost, což komplikuje tisk zejména u 
větších modelů. I při vyhřívaném lůžku nastaveném na 100 °C se tisk může začít kroutit a 
odlepovat od lůžka. Materiál také vytváří nepříjemný zápach během tisku.

Výhody Nevýhody

Vysoká odolnost proti nárazu a opotřebení

Velmi dobrá teplotní odolnost

Vhodné pro venkovní použití - UV stabilní

Obtížný tisk

Sklon k deformaci

Horší rozlišení detailů

Rozpustný v acetonu - snadno se 
lepí Nepříjemný zápach při tisku

Lze vyhladit parou acetonu

Typické použití

● kryty a ochranná pouzdra
● prototypy

● náhradní díly
● hračky a figurky

Tipy a triky
Tisk s ASA/ABS je mnohem jednodušší, když se provádí uvnitřOhrada. Vyhřívané lože 
rychle zahřeje pouzdro a sníží tepelný šok na vytlačované vlákno. V důsledku toho se 
výrazně sníží jak deformace, tak separace vrstev.
Aceton usnadňuje slepení více tisků dohromady. Stačí styčné plochy lehce potřít 
acetonem a díly k sobě přitlačit. Kromě toho lze výtisky vyhlazovat parou acetonu, aby byl 
povrch dokonale lesklý. Při manipulaci s acetonem musíte být opatrní, ale není zdaleka 
tak nebezpečný jako rozpouštědla PLA.

● Teplota trysky: 245 - 265 °C
● Teplota postele: 90 - 110 °C. (větší objekt vyžaduje vyšší teplotu)
● Vyhřívaná podložka: Ujistěte se, že je povrch čistý, jak je popsáno v6.3.2 Příprava povrchu pružného 

ocelového plechu  kapitola.
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12.4 Flex

Flex je velmi pevný a elastický materiál. Klasické tvrdé plasty nemusí být v mnoha případech 
vhodné pro potisk konkrétního modelu. Ať už tisknete kryt na telefon, pouzdro na akční 
kameru, nebo RC kolo do auta, je lepší použít pružný materiál.

Před tiskem z Flex očistěte trysku od veškerého předchozího materiálu. Začněte 
předehřátím na nejvyšší teplotu, na kterou jste v poslední době tiskli. Poté vložte PLA 
do extrudéru, abyste vytlačili veškerý předchozí materiál. Při vkládání Flex co nejvíce 
povolte tlak na volnoběžku.

Výhody Nevýhody

K vložení vlákna je třeba provést 
další krokyPružnost a elasticita

Náročnější na přípravu a tisk
Minimální deformace

Dobrá přilnavost vrstvy

Odolnost proti oděru

Musí se tisknout pomalu

Vyšší cena

Nutno skladovat v suchém prostředí

● Teplota trysky: 230 - 260 °C
● Teplota postele: 45 - 65 °C (větší objekt vyžaduje vyšší teplotu)
● Vyhřívaná postel: Ujistěte se, že je povrch čistý, jak je popsáno v6.3.2 Příprava povrchu 

pružného ocelového plechu  kapitola.  VAROVÁNÍ: Některé velmi měkké materiály mohou 
velmi silně přilnouthladký PEI list a vyžadují použití lepicí tyčinky jako separátor, aby 
nedošlo k poškození povrchu PEI. U strukturovaného PEI s práškovým nástřikem to není 
nutné.

12,5 CPE (kopolyester)

CPE (kopolyester) je speciální materiál podobný PETG. Materiál byl navržen pro snadný a 
kvalitní tisk s mechanickými vlastnostmi, které předčí standardní PETG materiál. Stejně jako 
PETG se při tisku nedeformuje a nezpůsobuje žádný nepříjemný zápach. Je chemicky odolný 
a má vynikající přilnavost vrstvy.

Výhody Nevýhody

Vysoká pevnost a pevnost v tahu

Skvělé pro mechanické díly

Výborná přilnavost vrstvy

Nerozpustný v acetonu

Poněkud abrazivní

Nutno skladovat v suchém prostředí

58



● Teplota trysky: 255 - 275 °C
● Teplota postele: 70 - 90 °C (větší objekt vyžaduje vyšší teplotu)
● Vyhřívaná postel: Ujistěte se, že je povrch čistý, jak je popsáno v6.3.2 Příprava povrchu pružného 

ocelového plechu  kapitola.

12.6 Nylon (Taulman Bridge)

Nylon je velmi pevný, tažný a všestranný materiál vhodný zejména pro mechanické součásti. Je 
pružný v tenkých vrstvách, ale s velmi dobrou přilnavostí mezi vrstvami. Nylon musí být skladován v 
suchém prostředí. Jinak rychle absorbuje vzdušnou vlhkost a v materiálu se tvoří bublinky. Suché 
nylonové vlákno tiskne hladké předměty s lesklým povrchem.

Výhody Nevýhody

Mechanické vlastnosti

Chemická odolnost

Pružné, ale silné

Nutno skladovat v suchém prostředí

Poněkud náročné na tisk

Může se deformovat

● Teplota trysky: 240 °C
● Teplota postele: 80 - 90 °C.
● Vyhřívaná postel: Na hladký PEI list naneste tenkou vrstvu lepicí tyčinky. U 

strukturovaného PEI s práškovým nástřikem to není nutné.

Typické použití

● šrouby, matice
● náhradní díly

● převodovky

12,7 XT (ColorFabb)

XT od ColorFabb je houževnatý a tvárný. Potisky se nekroutí, mají dobrou teplotní 
odolnost a lesklý povrch.

Výhody Nevýhody

Vyšší teplotní odolnost (až 80 °C)
Trochu horší přemostění

Bezpečné pro potraviny

Vysoká houževnatost a tažnost

Při tisku téměř bez zápachu

Vyšší cena

● Teplota trysky: 240 - 260 °C
● Teplota postele: 60 - 90 °C (větší objekt vyžaduje vyšší teplotu)
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● Vyhřívaná postel: Ujistěte se, že je povrch čistý, jak je popsáno v6.3.2 Příprava povrchu pružného 
ocelového plechu  kapitola.

12,8 HT (ColorFabb)

HT filament, Amphora kopolyester je vhodný pro náročné uživatele, kteří vyžadují trvanlivost a 
vysokou tepelnou odolnost materiálu do 100°C. Vhodné pro tisk funkčních prototypů.

Výhody Nevýhody

Vysoká teplotní odolnost (až 100 
°C) Vyšší cena

Vysoká pevnost a tažnost

Bez zápachu

Horší přilnavost k potiskované podložce

● Teplota trysky: 250 - 280 °C
● Teplota postele: 100 - 110 °C (větší objekt vyžaduje vyšší teplotu)
● Vyhřívaná postel: Ujistěte se, že je povrch čistý, jak je popsáno v6.3.2 Příprava povrchu pružného 

ocelového plechu  kapitola.

12.9 Kompozitní materiály

Kompozitní materiály (corkfill, měďfill, bronzefill, uhlíkové nebo aramidové kompozity a mnohé 
další) jsou založeny na hlavním plastickém médiu a druhém materiálu ve formě prachu. Tyto 
materiály jsou velmi abrazivní, takže pokud je plánujete tisknout dlouhodobě, doporučujeme 
použít tvrzenou trysku. Při použití dřevěných kompozitů doporučujeme větší trysky (0,5 mm a 
větší). Vlastnosti tisku každého materiálu se mohou lišit v závislosti na plastovém podkladu, 
proto použijte vhodné nastavení tisku v PrusaSlicer.

Následné zpracování

Prvním krokem leštění je broušení brusným papírem. Je lepší začít s hrubým (80) a použít jemnější a 
jemnější brusný papír. Následně můžete model obrousit mosazným kartáčem. Pokud stále nejste 
spokojeni s leskem materiálu, můžete nakonec použít metodu mokrého broušení velmi jemným 
brusným papírem (1500+).

Výhody Nevýhody

Skvělý vzhled po následném zpracování

Žádné pokřivení

Vyžaduje vytvrzenou trysku

Může vyžadovat trysku 0,6 mm

● Teplota trysky: 190 - 210 °C
● Teplota postele: 50 - 70 °C (větší objekt vyžaduje vyšší teplotu)
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● Vyhřívaná postel: Ujistěte se, že je povrch čistý, jak je popsáno v6.3.2 Příprava povrchu pružného 
ocelového plechu  kapitola.

12.10 HIPS

HIPS se nejčastěji používá jako nosný materiál ve spojení s ASA nebo ABS. Materiál HIPS 
se rozpouští s citronem a po odstranění podpěr zanechává hladký tisk bez stop.

Výhody Nevýhody

Rozpustnost lemonesolu

Hladkost vrstvy

Lehčí než ABS

Obtížný tisk

Sklon k deformaci

Zápach při tisku

● Teplota trysky: 215 - 225 °C
● Teplota postele: 90 - 110 °C (větší objekt vyžaduje vyšší teplotu)
● Vyhřívaná postel: Ujistěte se, že je povrch čistý, jak je popsáno v6.3.2 Příprava povrchu pružného 

ocelového plechu  kapitola.

Typické použití

● Podpůrný materiál pro ASA/ABS ● Ochranná pouzdra

12.11 PVA a BVOH

Jedná se o vodou ředitelné materiály, které se používají k tisku podkladů pro nejpoužívanější 
tiskový materiál PLA. Podpěru lze tisknout i na těžko dostupných místech a u složitých modelů, 
kde je obtížné nebo nemožné odstranit běžné podpěry.

Výhody Nevýhody

Rozpustné ve vodě

Není potřeba speciálních rozpouštědel

Drahý

Nutno skladovat v suchém prostředí

PVA a BVOH vždy skladujte v suchém sáčku/krabičce, ideálně se silikagelem. Materiál je vysoce 
hygroskopický!

● Teplota trysky: 185 - 210 °C
● Teplota postele: 40 - 60 °C
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12.12 nGen

NGen byl vyvinut Eastman Chemical Company a colorFabb. Je velmi podobný klasickému 
PETG, ale neobsahuje styren.

Výhody Nevýhody

Hladký povrch

Dobrá přilnavost vrstvy

Křehký

Mírné prohnutí

● Teplota trysky: 240 °C
● Teplota postele: 80 - 100 °C (větší objekt vyžaduje vyšší teplotu)
● Vyhřívaná podložka: Ujistěte se, že je povrch čistý, jak je popsáno v6.3.2 Příprava povrchu pružného 

ocelového plechu  kapitola.

12.13 PC-ABS (E3D)

ABS polykarbonát (PC-ABS) je vylepšená verze tradičního ABS. Má vyšší pevnost a tuhost a je 
odolnější vůči teplu. PC-ABS má také lepší přemosťovací vlastnosti ve srovnání s ABS. PC-ABS 
lze použít při výrobě odolných plastových dílů, jako jsou kryty a pouzdra televizorů nebo 
počítačů.

Výhody Nevýhody

Velmi světlý

Dobré pro mechanické díly

Warps

Nízká tažnost

● Teplota trysky: 270 - 280 °C
● Teplota postele: 100 - 110 °C (větší objekt vyžaduje vyšší teplotu)
● Vyhřívaná podložka: Ujistěte se, že je povrch čistý, jak je popsáno v6.3.2 Příprava povrchu pružného 

ocelového plechu  kapitola.

12.14 PP

Polypropylen má velmi dobré mechanické vlastnosti, je částečně elastický, snese vyšší 
teploty než ABS nebo PLA a je odolný vůči mnoha chemikáliím.

Výhody Nevýhody

Tvárný

Částečně elastické

Teplotní odolnost

Sklon k deformaci

Špatná přilnavost k vyhřívanému lůžku
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● Teplota trysky: 210-230 °C
● Teplota postele: 95 - 100 °C.
● Vyhřívaná postel: Nejlépe funguje klasická balicí páska – použijte širokou 

průhlednou lepicí pásku, kterou připevníte přímo na tiskovou plochu.

12:15 T-Glase (Taulman)

T-Glase je vysoce pevný tiskový materiál. Je teplotně odolný do 78 °C. Malé smrštění 
umožňuje tisk velkých předmětů.

Výhody Nevýhody

Skvělá přilnavost vrstvy

Silný

Minimální deformace

Bez zápachu

Vyšší cena

● Teplota trysky: 230 - 240 °C
● Teplota postele: 90 - 110 °C (větší objekt vyžaduje vyšší teplotu)
● Vyhřívaná postel: Ujistěte se, že je povrch čistý, jak je popsáno v6.3.2 Příprava povrchu pružného 

ocelového plechu  kapitola.

12.16 Vytváření profilů pro nové materiály

Každý výrobce dodává trochu jiný materiál, např. Prusament PLA a ColorFabb PLA mají 
trochu jiné tiskové vlastnosti, i když jsou oba PLA. U některých výrobců se dokonce může 
stát, že se různé barvy stejného materiálu chovají odlišně.

Pro dosažení nejlepších výsledků byste měliexperimentujte s teplotou trysky a vyhřívaného lože 
nastavení, rychlost ventilátoru, rychlost tisku a tok materiálu. To vše lze upravit během tisku v 
nabídce Tune na LCD panelu.

Totéž platí pro materiály, pro které nemáme tiskový profil. Vezměte doporučená 
nastavení od výrobce, najděte nejbližší profil materiálu v PrusaSlicer, upravte jej a uložte jako 
nový.  Pokračujte zkušebním tiskem a upravte nastavení jedno po druhém v nabídce 
Vyladění. Jakmile budete s kvalitou tisku spokojeni, uložte nastavení přímo do svého profilu 
PrusaSlicer.

Nezapomeňte resetovat hodnoty v nabídce Tune...před dalším tiskem!

Pokud jste s novým nastavením spokojeni, zvažte jeho sdílení na fóru nebo přímo s 
námi.
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13 FAQ - Údržba tiskárny a problémy s tiskem

13.1 Pravidelná údržba

13.1.1 Ložiska

Každých pár set hodin by měly být hladké tyče očištěny papírovou utěrkou. Potom 
naneste na hladké tyče trochu univerzálního strojního oleje a několikrát pohněte osou 
tam a zpět. Tím se odstraní nečistoty a prodlouží se životnost.

Pokud máte pocit, že osa již neběží hladce, lze ložiska vyjmout a namazat zevnitř (je třeba je 
z osy vyjmout, protože plastový břit zabrání vniknutí maziva dovnitř). Super-lube nebo 
jakékoli jiné víceúčelové mazivo postačí.

13.1.2 Ventilátory

Oba ventilátory by se měly kontrolovat a čistit každých pár set hodin; prach nebo usazeniny 
plastu mohou snížit jejich účinnost nebo je dokonce poškodit. Čistící sprej na počítače 
odstraní prach a na malé plastové prameny lze použít pinzetu.

Jak extruder, tak ventilátory chlazení součásti měří aktuální otáčky za minutu (otáčky za minutu). Díky tomu 
dokážou detekovat jakýkoli problém, který způsobí zpomalení ventilátoru, jako když se v něm zasekne kus 
vlákna. Pokud se zobrazí chyba ventilátoru, zkontrolujte, zda se může volně otáčet; odstraňte veškeré nečistoty, 
které v něm mohou uvíznout.

Obr. 37 - Tryskový chladicí ventilátor od Noctua

Obr. 38 - Chyba ventilátoru
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Chladicí ventilátor trysky je vyrobenNoctua. Tyto prémiové ventilátory jsou známé svou 
vynikající tichostí a výjimečným výkonem.

Sledování můžete vypnout vLCD menu - Nastavení - Zkontrolujte ventilátory například pokud jste 
vyměnili jeden z ventilátorů za náhradní, který nepodporuje snímání otáček.

13.1.3 Hnací ozubené kolo extrudéru

Ozubená kola Bondtech extruderu na hřídeli motoru extrudéru mohou mít v drážkách 
nahromaděné hobliny a způsobit nedostatečné vytlačování. Malý mosazný kartáček je ideální 
nástroj na čištění drážek, ale svou práci zvládne i obyčejné párátko. Zkontrolujte a očistěte 
přístupové okénko na pravé straně sestavy extrudéru. Vyčistěte, co můžete, pak otočte 
ozubeným kolem a opakujte. Nic se nemusí rozebírat. Vyčistěte, když v objektech vidíte 
známky chybějícího plastu, např. chybějící čáry vysunutí.

Ozubená kola Bondtech extruderu jsou vyrobena z kalené uhlíkové oceli. Protože se záběr 
ozubeného kola během provozu neustále otáčí, potřebuje mazání pro snížení opotřebení, 
snížení tření a snížení hluku. Mazivo na bázi lithia se doporučuje používat.  Olej se 
nedoporučuje protože by se mohl rozšířit do sekce, kde je vlákno přiváděno do hotendu. Po 
dlouhodobém používání se doporučuje vyjmout, vyčistit a zkontrolovat ozubená kola. To je také 
vhodný čas namazat jehlová ložiska v sekundárním převodu také trochu maziva, aby se udrželo 
nízké tření.

13.1.4 Elektronika

Je dobrým zvykem zkontrolovat a případně znovu připojit elektrické konektory na desce 
EINSY RAMBo. Udělejte tak po prvních 50 hodinách tisku a poté každých 150–200 hodin.

13.1.5 Omlazení PEI

PEI může ztratit svou přilnavost po několika stech hodinách. Když uvidíte, že se modely 
uvolňují, důkladně jej otřete acetonem, abyste obnovili přilnavost.

13.2 Příprava povrchu tisku

Příprava tiskového povrchu je popsána v  6.3.2 Příprava povrchu pružného ocelového plechu 
kapitola.

13.3 Snímač vlákna

Nový mechanický senzor na bázi IR je spolehlivější než senzor s optickým vláknem v předchozí 
verzi Original Prusa i3 MK3. Snímač vlákna dokáže detekovat docházející vlákno a používá se 
pro automatické načítání vlákna.
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13.3.1 Dochází vlákno

Dochází vláknojiž nezpůsobí selhání tisku. Pokud vám dojde filament, tiskárna 
automaticky pozastaví tisk, uvolní zbývajících pár centimetrů v heatbreaku a přesune X-
vozík pryč od tisku. Budete vyzváni k výměně cívky a vložení nového vlákna. Pomocí kleští 
odstraňte vlákno vytlačené během procesu vkládání. Poté můžete pokračovat vaktuální 
tisk.

13.3.2 Nesprávné hodnoty senzoru a ladění

Můžete se setkat s falešnými údaji o házení hlášenými senzorem. Prvním krokem je 
zkontrolovat, zda snímač vlákna správně fungujeNabídka LCD - Podpora - Informace o 
senzoru. Když vyvložte vlákno do extruderu, stav IR by měl být „ 1“. Když vyvyložit a odstranit 
vlákno z extrudéru, stav by se měl změnit na „ 0“.

Možné příčiny mohou být:

13.3.2.1 Problém s elektroinstalací

Pokud se stav senzoru nemění, zkontrolujte, zda jsou konektory správně usazeny na obou 
stranách kabelu senzoru (extruder a strana Einsy). V případě nesprávného zapojení uvidíte 
stav IR senzoru jako „0“ (i když vložíte vlákno).

Obr. 39 - Správně připojený a usazený snímač vlákna

13.3.2.2 Nesprávně usazený IR senzor

Snímač vlákna by měl být usazen tak, jak je znázorněno na obrázku výše. Podrobné informace 
naleznete v montážním návodu.
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13.3.2.3 Prach na senzoru - jak čistit

Není to běžná příčina, ale jako poslední opatření zkuste odšroubovat kryt vlákna a samotný senzor 
vlákna. Čistěte senzor v označené oblasti, jak je znázorněno na obrázku níže - nejjednodušší je použít 
plechovku se stlačeným vzduchem.

Obr. 40 - IR snímač vlákna

Než senzor namontujete zpět, připojte kabel senzoru (dbejte na správnou orientaci) a zapněte 
tiskárnu.   Otevřete Nabídka LCD - Podpora - Informace o senzoru a zkuste mezi senzor 
vložit kus papíru (zelená šipka na obrázku 40). Pokud se hodnota IR změnila z 0 na 1, snímač 
vlákna funguje správně, což znamená, že máte pravděpodobně mechanický problém s 
extruderem (přetažená páka FS, zablokovaná ocelová kulička, špatná orientace magnetu). 
Přečtěte si prosím montážní manuál a ujistěte se, že je extrudér správně sestaven.

13.3.2.4 IR senzor je vadný

Pokud jste všechna uvedená řešení bez úspěchu vyzkoušeli, je možné, že je vadný IR 
senzor. V tomto případě kontaktujte naši podporu.

13.4 Ucpaný / zaseknutý extrudér

Materiál ucpaný v extruderu může způsobit problémy s potiskem nebo s vložením nového 
vlákna.

● Zahřejte trysku, vyjměte filament z extrudéru a odřízněte tyč asi 10 cm nad 
poškozenou částí.

● Dalším krokem je vyčištění extruderu. Na pravé straně extrudéru je servisní otvor, 
kudy je přístup k odvalovací kladce (obr. 41).

● Před opětovným vložením vlákna očistěte odvalovací kladku a poté zahřejte trysku.
● Pokud problém přetrvává, budete muset vyčistit trysku.
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Obr. 41 -  Čištění extrudéru - přes servisní otvor můžete vidět odvalovací kladku

13.5 Čištění trysek

Během těchto postupů se nedotýkejte trysky, protože je předehřátá a můžete 
se popálit!

Pro usnadnění čištění posuňte hlavu extruderu nahoru. NaLCD menu - 
Nastavení - Posunout osu - Posunout osu Z. Jak budete pracovat s hotendem.

K čištění trysky zvenčí použijte drátěný kartáč. Než tak učiníte, zahřejte trysku.

Vlákno trochu vytéká

Pokud vlákno neprochází extrudérem hladce a vychází pouze malý objem, nejprve 
zkontrolujte, zda ventilátor extrudéru funguje správně a zda je správně nastavena teplota 
(PLA 210 °C; ABS 255 °C, HIPS 220 °C, PET 240 °C). Zkontrolujte také, zda bylo vlákno 
správně vloženo do extrudéru.

Pokud tomu tak není. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Zahřejte  trysku  podle vlákna, ze kterého chcete tisknout. Vložte vlákno a zatlačte
přibalená akupunkturní jehla(0,3-0,35 mm) do trysky zespodu
- hloubka mezi 1 a 2 cm.

2. VyberteZátěžové vlákno z nabídky LCD a zkontrolujte, zda je vlákno správně 
vytlačeno.
3. Stiskněteakupunkturní jehla znovu do trysky a tyto kroky ještě několikrát 

opakujte. Když je vlákno správně vytlačeno, tryska je čistá.
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Žádné vlákno neprochází tryskou

Pokud žádné vlákno neprochází, pak se váš hotend s největší pravděpodobností ucpal. Chcete-li jej zcela 
vymazat, postupujte podle následujících pokynů:

1. Zahřejte trysku na 250 °C pro PLA nebo 270 °C pro záseky ABS.
2. Počkejte 3–5 minut a poté přejděte na  Nabídka LCD - Vložte vlákno. Pokud jste odstranili 

ucpání a vlákno prošlo, jednoduše snižte teplotu na normální hodnotu a znovu vložte 
vlákno.

3. Pokud se vlákno úspěšně zavede, můžete pokračovat v tisku.

13.6 Výměna / výměna trysky

Pokud nahrazujeteTryska Olsson Ruby , prosím navštivte tuto webovou stránku 
pro pokyny, jinak byste jej mohli poškodit!
http://support.3dverkstan.se/article/66-the-olsson-ruby-instructions-for-use  .

POZOR: Zahřáté části mohou způsobit vážné popáleniny! Buďte zvláště opatrní v 
okolí vodičů termistoru hotend. Můžete je snadno odlomit

1) Předehřejte trysku na 285°C (LCD Menu - Nastavení - Teplota - Tryska).  Zahřívání 
trysky je pro tento proces nezbytné!

2) Vyjměte veškeré naložené vlákno

3) Získejte lepší přístup k trysce posunutím osy extruderu co nejvýše: Přejděte na  
Nabídka LCD - Nastavení - Pohyb osy - Pohyb Z. Případně můžete jen podržet 
knoflík na několik sekund. Otočením knoflíku nastavte výšku.

4) Odšroubujte kryt trysky ventilátoru (je držen pouze jedním šroubem).

5) Uchopte topný blok 16mm klíčem (nebo nastavitelným klíčem) a trochu jej 
odšroubujte (stačí asi 45°). To je nutné provést, protože byste mohli potenciálně 
poškodit závit na druhé straně topného bloku (spojení s tepelným přerušením)

6) Pomocí dodaných kleští, nebo nejlépe 7mm nástrčky, odšroubujte trysku. 
Pozor, tryska je stále horká!

7) Ujistěte se, že se nezměnily nastavené teploty (285°C). Opatrně našroubujte novou 
trysku a utáhněte ji. Nezapomeňte použít klíč k uchycení topného bloku.

8) Utáhněte blok topení zpět do původní polohy.

9) Znovu sestavte kryt vějířové trysky, vložte vlákno a jste připraveni k tisku.

Pozor, tryska je během celého tohoto procesu horká a může způsobit 
popáleniny! Buďte opatrní kolem přívodů termistoru hotend, můžete je 
snadno zlomit. Pozor, heatbreak snadno ohnete.
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Je dobrým zvykem běhat6.3.9 Kalibrace první vrstvy po výměně trysky!

Když je tryska zcela zašroubována do bloku topení, je mezi nimi stále malá mezera. To je
normální , nepokoušejte se trysku příliš utáhnout, abyste se zbavili mezery.

Obr. 42 - Mezera mezi plně zašroubovanou tryskou a blokem topení

Obr. 43 -  Výměna trysky
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13.7 Problémy s tiskem

13.7.1 Při tisku z materiálu ABS se vrstvy lámou a rozdělují

ABS  materiál  má vyšší tepelnou roztažnost než jiné materiály. Při tisku větších modelů 
doporučujeme jiné materiály, jako je PET, HIPS nebo PLA.

13.7.2 Modely obsahují buď příliš mnoho nebo málo vlákna

Během tisku můžete řídit tok vlákna. Použijte LCD knoflík a vyberteLCD menu - Naladit - 
Tok -xx% kde můžete upravit tok vlákna. Uživatelé Pronterface mohou zadat hodnotu 
M221 Sxx do příkazového řádku.

Když změníte tok vlákna, další tisk použije stejná nastavení, pokud je znovu 
nezměníte v nabídce, neresetujete tiskárnu nebo ji neodpojíte od zdroje napájení.

13.8 Problémy s hotovými modely

13.8.1 Model se rozbije a/nebo se snadno poškodí

To je typická vlastnost větších modelů tištěných z ABS. Pokud jste správně nastavili teplotu, 
tiskárna je mimo průvan a design objektu je správný, tištěný objekt by se neměl rozbít. 
Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout rozbití nebo celkové křehkosti modelu, je zvolit jiný  
materiál . Nejsilnější jsou PET, HIPS a PLA; zatímco PLA má nízkou tepelnou odolnost, PET je 
nejpevnější a má nejnižší tepelnou roztažnost.

Když se díly rozbijí a není čas na dotisk modelu, můžete použít super lepidlo 
nebo jiné lepidlo na plasty pro dočasnou opravu :).

13.9 Aktualizace firmwaru tiskárny

Flashování firmwaru tiskárny přináší různé výhody. Nové verze firmwaru přicházejí s novými 
funkcemi nebo opravami chyb, takže důrazně doporučujeme používat nejnovější firmware. Postup 
flashování je jednoduchý: vyžaduje kabel USB 2.0 typu B, PrusaSlicer a správný soubor firmwaru.

Uživatelé Windows by si měli stáhnout nejnovější balíček Drivers & Apps z https://
www.prusa3d.com/drivers/  a nainstalujte je. Ujistěte se, že jsou v seznamu komponent vybrány 
„Drivers“ a „PrusaSlicer“. Uživatelé MacOS a Linuxu by si měli stáhnout pouze PrusaSlicer. Na stejné 
webové adrese vyhledejte správný soubor firmwaru pro vaši tiskárnu. Mějte na paměti, že soubory 
firmwaru se pro každý model liší.
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Obr. 44 - Firmware a balíčky ovladačů a aplikací na www.prusa3d.com/drivers

Chcete-li aktualizovat firmware, připojte 3D tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB 2.0 typu B a 
poté spusťte PrusaSlicer. Přejít naKonfigurace - Firmware Flash tiskárny a objeví se nové 
okno. Zkontrolujte, zda byla vaše tiskárna správně rozpoznána, poté klikněte na tlačítko 
Procházet a vyberte soubor firmwaru. Nakonec vyberte „Blikat!" a počkejte na dokončení 
procesu. Pokud vše proběhlo v pořádku, tiskárna se na konci procesu blikání sama restartuje. 
Nyní můžete tiskárnu odpojit a zkontrolovat verzi firmwaru v nabídce LCD tiskárny.

Obr. 45 - Aktualizace firmwaru v PrusaSlicer

13.10 Korekce linearity

Korekce linearity je založena na funkci krokového ovladače Trinamic, která umožňuje definovat 
vlastní průběh proudu. Přejít naNabídka LCD - Nastavení - Korekce linearity upravit kteroukoli ze 
tří os na základě našeho výukového článku „Kalibrace korekce linearity extrudéru“ na https://
help.prusa3d.com
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14 Nejčastější dotazy – běžné problémy při sestavování sady 

tiskárny

14.1 Tiskárna se kývá - YZ rám - kontrola geometrie

Pokud se vaše tiskárna kýve na stole, zkontrolujte krok 10 montáže osy Y -  Rám YZ - kontrola 
geometrie.

Všechny součásti jsou řezány nebo vrtány strojem pro nejvyšší přesnost, ale při nerovnoměrném 
utažení je možné rám zdeformovat.

● Pomocí ruky se snažte kývat boky rámu a zkontrolujte, zda se některé rohy zvednou 
nebo ne.

● V případě, že najdete nějaké nedokonalosti, uvolněte šrouby, přitlačte výlisky 
proti ROVNÉMU POVRCHU a znovu je utáhněte.

Obr. 46 - Správný způsob utažení rámu, desek a hliníkových profilů dohromady.
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14.2 Tiskárna přestane tisknout krátce po spuštění

Extrudér je pravděpodobně přehřátý. Ujistěte se, že ventilátor trysky funguje správně. 
Pokud ne, zkontrolujte jeho připojení podle montážního návodu.

Obr. 47 - Správné zapojení konektorů

14.3 Tiskárna nemůže číst kartu SD

Nejprve se ujistěte, ženázev souboru na SD kartěneobsahuje speciální znaky- jinak by 
se soubor nemohl zobrazit na LCD. Pokud není v názvu souboru chyba, zkontrolujte 
zapojení EXT2 (od elektroniky k LCD). Pokud je kabel připojen správně, zkuste kabely 
vyměnit.

14.4 Uvolněné řemeny osy X a/nebo Y

Zkontrolujte, zda jsou oba pásy řádně utaženy, uvolněné pásy by mohly způsobit poruchu tiskárny a bránit 
správnému tisku. Nejjednodušší způsob kontroly je vytištění kulatého předmětu – pokud některý z pásů 
není správně utažen, výsledkem je nepravidelný tvar namísto dokonalého kruhu. Pás v ose Y je umístěn 
pod tepelným ložem, pás v ose X pohybuje extrudérem. Podívejte se na obrázky se správně utaženými 
pásy.
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Stav pásu můžete zkontrolovat podLCD menu - Podpora - Stav pásu po
úspěšně spustit autotest. Hodnotynesmí být nižší než 240 a více
300 , ale neexistuje jediná ideální hodnota. Číslo nepředstavuje žádné množství.

Stav řemene je bezjednotkové číslo měřené jako průměrné zatížení krokového motoru. Nižší hodnota 
odpovídá vyššímu napnutí (vyšší zatížení motoru), vyšší hodnota znamená volnější řemen (menší 
zatížení motoru).

Obr. 49 - Správně utažený řemen osy X
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14.5 Kabely odpojené od vyhřívací podložky

Nezapomeňte použít textilní návlek na kabely vyhřívané podložky a kabely řádně 
připevnit, aby neomezovaly pohyb při tisku.

Obr. 50 -  Kabely  by měly být zabaleny do textilního pouzdra

15 FAQ - Chybové zprávy

Další informace o chybových zprávách a jejich řešení naleznete na  help.prusa3d.com  .

15.1 Tiskárna dosud nebyla zkalibrována

Tato chybová zpráva se zobrazí po sestavení tiskárny nebo po obnovení továrního nastavení všech 
dat. Zůstane na hlavní obrazovce LCD, dokud úspěšně nezkalibrujete tiskárnu. Chcete-li tiskárnu 
správně zkalibrovat, postupujte podle pokynů v kapitole6.3.5 Kalibrace XYZ (pouze sada)  .

15.2 Vzdálenost mezi špičkou trysky a povrchem lože dosud nebyla 
nastavena

Tato chybová zpráva se objeví poté, co úspěšně dokončíte všechny části kalibrace, kromě 
kalibrace první vrstvy. Postupujte proto podle pokynů v kapitole6.3.9 Kalibrace první vrstvy 
(pouze sada)  .

15.3 MINTEMP

Chyba MINTEMP nastane, když alespoň jeden z teplotních údajů hotendu resp
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teplota topného lože klesne pod 16 °C. Jde o bezpečnostní prvek, který zabraňuje přehřátí 
tiskárny v případě vadného termistoru. Vyhněte se umístění tiskárny v blízkosti klimatizační 
jednotky nebo v garáži, kde může být okolní teplota nižší než 16 °C.

Ujistěte se, že rozlišujete meziMINTEMP chyba aMINTEMP POSTEL chyba.
● MINTEMP - problém s odečtem teploty hotendu
● MINTEMP BED - problém s odečtem teploty vyhřívané podložky

15.4 MAXTEMP

Chyba MAXTEMP nastane, když je alespoň jeden z teplotních odečtů hotendu nebo ohřívacího 
lůžka vyšší než 310°C. Jedná se o bezpečnostní prvek, který zabraňuje
před nekontrolovatelným přehřátím tiskárny. Zkontrolujte, zda kabel termistoru není 
poškozen a hledejte příliš utažené zipy kolem kabelů vedoucích k desce elektroniky.

15.5 Tepelný únik

'Thermal runaway error' nastane, když naměřená teplota hotendu klesne o 15°C na více než 45 
sekund nebo vyhřívané podložky na více než 4 minuty během tisku. Jde o bezpečnostní prvek, 
který zabraňuje tomu, aby ohřívač dosáhl nebezpečně vysokých teplot, pokud se termistor 
uvolní. Může k tomu také dojít, když máte tiskárnu blízko klimatizační jednotky nebo otevřeného 
okna. Další možnosti odstraňování problémů jsme popsali na help.prusa3d.com  .

15.6 Chyba předehřívání

Chybová zpráva Preheat se zobrazí, když dojde k problému s procesem předehřívání. Což 
obvykle znamená, že něco brání zahřátí tiskárny ve správný čas. Měli byste zkontrolovat, 
zda jsou vaše termistory hotend nebo heatbed správně usazeny. Další možnosti řešení 
problémů jsme popsali na  help.prusa3d.com  .

15.7 Soubor je neúplný. Přesto pokračovat?

Tato chybová zpráva se objeví, když dojde k problému s vygenerovaným G-kódem a může 
potenciálně selhat celý tisk.  Nejčastější příčinou je vyjmutí SD karty z počítače příliš brzy, 
zatímco G-kód se ještě exportoval. Tiskárna automaticky hledá příkaz M84 (zakázat motory) v 
koncové části souboru s kódem g. Pokud není detekován, dostanete varování. Pokud chcete, můžete 
stále pokračovat v tisku, ale pravděpodobně byste měli soubor prozkoumat. Soubory generované 
velkou většinou slicerů by měly být s tímto ovládacím prvkem v pořádku, ale můžete zaznamenat 
problémy s některým méně běžným softwarem. Doporučujeme používat PrusaSlicer.

15.8 CHYBA VENTILÁTORU TISKU

Chybová zpráva PRINT FAN ERROR se zobrazí, když tiskový ventilátor neobdrží žádné 
hodnoty RPM (otáček za minutu). Jinými slovy, něco tomu brání
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předení. Zkontrolujte, zda ve ventilátoru nejsou nějaké plastové nečistoty a v případě potřeby jej vyčistěte. Také 
se ujistěte, že je ventilátor správně zapojen do elektroniky a kabel je nepoškozený.

15.9 EXTR. CHYBA VENTILÁTORU

Funkce EXTR. Zpráva FAN ERROR (Chyba ventilátoru) se objeví, když ventilátor extruderu neobdrží 
žádné hodnoty RPM (otáčky za minutu). Jinými slovy, v roztočení něco brání. Zkontrolujte, zda ve 
ventilátoru nejsou nějaké plastové nečistoty a v případě potřeby jej vyčistěte. Také se ujistěte, že je 
ventilátor správně zapojen do desky elektroniky a že kabel není poškozen.

15.10 Došlo k výpadku proudu. Obnovit tisk?

Tato chybová zpráva' se zobrazí, pokud se během tisku na delší dobu vypne napájení a hotend a 
vyhřívací podložka již vychladly. Tiskárna bude čekat na váš vstup. Zkontrolujte, zda je předmět stále 
připojen k vyhřívanému lůžku, a poté můžete bezpečně pokračovat v tisku.

15.11 Otevřete napínací kladku a vyjměte vlákno ručně

Tato chybová zpráva se zobrazí, když proces automatického vyjímání vlákna nefungoval správně a je třeba 
vlákno vyjmout ručně. Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte podle našeho průvodce na adrese 
help.prusa3d.com.

15.12 Statická paměť byla přepsána

Tato chybová zpráva by se neměla objevit v našich oficiálních verzích firmwaru, protože ty již prošly naším 
testováním. Může se však objevit ve verzích firmwaru vytvořených vlastními silami nebo komunitou. 
Nejjednodušším řešením je flashovat oficiální firmware13.9 Aktualizace firmwaru tiskárny  .
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Tiskněte a sdílejte!
Při sdílení nezapomeňte své výtisky označit #prusai3mk3s, 

abychom je mohli najít, připnout a předvést
s naší

http://www.prusa3d.com/original-prusa-i3-prints/

Šťastný tisk :)

http://www.prusa3d.com/original-prusa-i3-prints/



