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Belangrijk
Haal het maximale uit uw 3D Printer:

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing
Het zorgt voor een makkelijke installatie

Bezoek www.gembird3.com
Voor additionele videos en aanwijzingen

Meld u aan bij Gembird Europe BV voor online support
https://www.facebook.com/pages/Gembird/196940773720548

Facebook

Email helpdesk@gembird.nl of bel +31-36-5211588
Wij helpen u graag

Warranty Note
Als u ongebruikelijke zaken met dit product ervaart, of de prestaties zijn niet zoals
verwacht, neem a.u.b. eerst contact op met Gembird alvorens dit product te retourneren
aan de verkoper.
Veel problemen kunnen telefonisch of per email door ons worden opgelost.
Uw lokale distributeur kan contact opnemen met ons op telefoonnummer: +31-36-
5211588 of email: helpdesk@gembird.nl
Web: www.gembird3.com



(ENG) Declaration of conformity
This product is tested and complies with the essential requirements of the laws of member
states concerning EMC(2004/108/EC). The CE declaration can be found under
www.gembird.eu
(NL/BE) Verklaring van overeenstemming
Dit product is getest en voldoet aan alle geldende nationale en Europese richtlijnen en
regelgeving met betrekking tot EMC(2004/108/EC). Dit product heeft een CE-markering en
de bijbehorende CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op onze website:
www.gembird.eu
(FR/BE) Déclaration de conformité
Le produit est contrôlé et rempli les exigences des directives nationales et de la directive
EMC(2004/108/EC). La conformité CE a été démontrée et les déclarations correspondantes
sont déposées chez le fabricant a: www.gembird.eu
(DE) Konformitätserklärung
Dieses Produkt wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie EMC(2004/108/EC) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite
www.gembird.eu  heruntergeladen werden.
Deklaracja zgodności
Ten produkt został przetestowany i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami przepisów
ustawowych państw członkowskich dotyczących EMC(2004/108/EC). Deklaracja CE
znajduje
się pod adresem www.gembird.eu



Waste disposal:
Do not deposit this equipment with the household waste. Improper disposal can harm
both the environment and human health. For Information about waste collection facilities
for used electrical and electronic devices, please contact your city council or an authorized
company for the disposal of electrical and electronic equipment.

Entsorgungshinweise:
Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann sowohl der
Umwelt als auch der menschlichen Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen
für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten Stelle für die
Entsorgung von Elektro-und Elektronikgeräten.

Richtlijnen m.b.t. afvalverwerking
Batterijen en accu’s dienen als klein-chemisch afval afgeleverd te worden bij toegewezen
afvalverzamelpunten (zie www.afvalgids.nl). U dient ervoor te zorgen dat de batterijen/
accu’s leeg zijn en dus geen stroom meer kunnen leveren. Let op, de batterijen/accu’s
dienen onbeschadigd ingeleverd te worden.
Gooi dit product niet weg in uw vuilnisbak. Dit kan zowel het milieu als de menselijke
gezondheid schade toebrengen. Informatie over het inleveren van dit product kunt u
inwinnen bij uw gemeentelijke vuilnisdienst of andere geautoriseerde instelling in uw buurt.

Traitement des déchets:
Ne jetez pas cet appareil dans les déchets domestiques. Un traitement inapproprié peut
être dommageable à l'environnement et à la santé humain.
Vous trouvez des informations sur les centres de rassemblement des appareils vieux chez
l'administration municipale ou chez un centre autorisé pour le traitement des appareils
électriques ou électroniques.



Warranty Conditions
The receipt must clearly list the date of purchase and the part number, in addition it should
be printed. Keep the receipt for the entire warranty period since it is required for all warranty
claims. During the warranty period the defective items will be credited, repaired or replaced
at the manufacturer's expense. Work carried out under the warranty neither extends the
warranty period nor starts a new warranty period. The manufacturer reserves the right to
void any warranty claim for damages or defects due to misuse, abuse or external impact
(falling down, impact, ingress of water, dust, contamination or break). Wearing parts (e.g.
rechargeable batteries) are excluded from the warranty. Upon receipt of the RMA goods,
Gembird Europe B.V. reserves the right to choose between replacement of defective goods
or issuing a credit note. The credit note amount will always be calculated on the basis of the
current market value of the defective products.
Gembird Europe B.V.
Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands
www.gembird.nl/service
support@gmb.nl

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum
und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte
bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für
eine eventuelle Reklamation ist. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, wahlweise
durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im
Austausch, behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantiezeit.
Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße
Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung
oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie
ausgenommen.
GEMBIRD Deutschland GmbH
Coesterweg 45, 59494 Soest
Deutschland
www.gembird.de
Wenn Sie Hilfe im Umgang mit unseren Produkten benötigen, können Sie uns
kostenlos via E-Mail an support@gembird.de oder über unser Hilfe-Forum erreichen:
http://gembird-support.de/



Warranty Conditions
Op de aankoopbon moeten de aankoopdatum en productomschrijving duidelijk vermeld staan. Gelieve de
aankoopbon de gehele garantieperiode te bewaren, deze is ten alle tijden benodigd voor alle garantie aanspraken.
Tijdens de garantieperiode zullen alle gebreken verholpen of vervangen worden door de fabrikant d.m.v. reparatie,
omruiling van het defecte onderdeel of het gehele apparaat. Aanspraken tijdens de garantieperiode leiden niet tot
verlenging hiervan. Garantieaanspraak vervalt bij schade of gebreken die ontstaan zijn door oneigenlijk gebruik,
misbruik of invloeden van buitenaf (vallen, stoten, water, stof, vuil of breken). Slijtagegevoelige onderdelen (b.v.
batterijen, extruders, nozzles) en verbruiksgoederen zijn uitgesloten van garantie. Bij ontvangst van de defecte
goederen behoudt Gembird zich het recht om te kiezen tussen vervanging van de defecte waren of het uitgeven
van een creditnota. Het bedrag van de creditnota zal altijd gecalculeerd zijn op basis van de huidige marktprijs voor
het defecte product.
Gembird Europe B.V.
Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands
www.gembird.nl/service
helpdesk@gembird.nl
Tel: 0900-GEMBIRD
(€ 0,25 p/m binnen Nederland, exclusief mobiele telefoonkosten)

Le talon de garantie doit énumérer clairement la date d'achat et le type d'appareil.
Conservez le reçu d'achat pendant toute la durée de la garantie car elle est nécessaire pour toute réclamation.
Au cours de la période de garantie tous les défauts doivent être remplacé aux frais du fabricant, soit par la
réparation ou la remplacement de la pièce défectueuse ou l'ensemble du produit. Les travaux effectués sous
garantie ne prolongent pas la période de garantie ni ne commencent pas une nouvelle période de garantie.
Le fabricant se réserve le droit d'annuler toute demande de garantie pour les dommages ou défauts dus à une
mauvaise utilisation, abus ou les effets externes (chute, choc, pénétration de l'eau, la poussière, etc..).
Les pièces d'usure (par exemple les piles rechargeables) sont exclus de la garantie.
Dès réception de la marchandise sous garantie, le SAV de Gembird Europe BV se réserve le droit de choisir entre le
remplacement des produits défectueux ou de délivrer un avoir. Le montant d’avoir sera toujours calculée sur la base
de la valeur actuelle du marché des produits défectueux.
Gembird Europe B.V.
Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands
www.gembird.nl/support  gembird@letmerepair.fr +33(0) 251 404849
Prix d'appel depuis telephone fixe Pays-Bas : 0.15 euro / min
Prix d'appel depuis telephone mobile / autre pays - selon operateur



Warranty Conditions
1. Гарантийное обслуживание предоставляется в течение срока гарантии, при наличии
правильно и четко заполненного гарантийного талона, и изделия в полной
комплектации.
Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном
талоне.
2. Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение всех неполадок
(ремонт), или замену изделия на новое (аналогичное).
3. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими
причинами:
• использование изделия не по назначению.
• нарушение условий эксплуатации, хранения или перевозки изделия, которые указаны
в
настоящей инструкции.
• подключение нестандартных или неисправных периферийных устройств, аксессуаров.
• механические повреждения, попадание внутрь изделия посторонних предметов,
веществ,
жидкостей, насекомых.
• ремонт изделия не уполномоченными на то лицами.
4. Комплектность и внешний вид изделия проверяются Покупателем при получении
товара в
присутствии персонала фирмы.
Послепродажные претензии по укомплектованности и внешнему виду не принимаются.
Наименование изделия:  ___________________________

Модель  _________________________________________

Серийный номер  _________________________________

Срок гарантии  ___________________________________

Дата продажи «____» ___________________ 20____ года

Фирма-продавец:  _________________________________
Адрес и телефон фирмы-продавца:
________________________________________________
М.П. С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Продавец: _____________ Покупатель: _____________



Warranty Conditions
1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності
Гарантійного талону, заповненого належним чином, та виробу в повній комплектації.
2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації,
зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.
3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:
- наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання;
- пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й
блискавку,
потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;
- пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних
периферійних пристроїв, аксесуарів;
4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари;
З гарантійними умовами згоден.

Підпис покупця:  ____________________

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №  __________________________

Товар/модель  ____________________________________

Серійний номер __________________________________

Термін гаранії ____________________________________

Дата продажу ____________________________________

Продавець (назва, телефон) _________________________________________

Печатка та підпис продавця _________________________________________
З гарантійних питань звертайтесь до сервісних центрів Gembird. Про адреси та контакти
Ви
можете дізнатись на сайті www.gembird.ua або по телефону 044-4510213.



Veiligheidsvoorschriften
Lees voor het gebruik deze belangrijke instructies
ATTENTIE: De 3DP-i3V2-01 3D Printer ontwikkeld hoge temperaturen en heeft bewegende delen die
verwondingen kunnen veroorzaken. Ga nooit met uw handen binnenin de 3DP-i3V2-01 3D Printer wanneer
deze in gebruik is, en geef hierna de printer de tijd om af te koelen.

HETE OPPERVLAKTE BEWEGENDE DELEN

Dampen/rook kunnen tijdens het gebruik irritaties opleveren..Gebruik de 3D Printer altijd in
een open, goed geventileerde ruimte..

Laat de 3D Printer niet onopgemerkt tijdens het gebruik.

Contact met geëxtrudeerd materiaal kan brand veroorzaken. Wacht tot geprinte objecten zijn
afgekoeld alvorens deze van de printplaat te verwijderen. .

Kijk uit met het gebruik van het plamuurmesje. Werk nooit richting de vingers.
.

•   De printer mag niet worden blootgesteld aan water of regen.
• De printer is ontworpen voor gebruik bij temperature van 15°C - 30°C, en relatieve vochtigheid
    van 20% - 50%. Gebruik buiten deze waardes resulteerd in slechtere prints..
•   In geval van nood, haal direct de stekker uit het stopcontact.
• Aanbevolen wordt om de ogen te beschermen als u de geprinte modellen aan het afwerken bent om
    contact van kleine deeltjes met de ogen te voorkomen.
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Onderdelen Lijst
1 x 3D Printer 1 x USB kabel 2 x Kabelbinders
(Controle paneel, extruder toren,
Verwarmde printplaat)
1 x Filament Spoel houder
1 x Filament Spoel standaard
1 x Voedings kabel

1 x 4 GB MicroSD Card
1 x Plamuurmesje/krabber
1 x PTFE slang
1 x Inbussleutel set
6 x Inbusbouten

1 x 10 m PLA filament
2 x Printplaat matten
1 x Gebruiksaanwijzing
1 x Opstartgids
1 x Garantie certificaat



Technische specificaties
Printing
Print Technologie:                                      Fused Filament Fabrication (FFF)
Bouw volume: 200 mm x 200 mm x 180mm
Laag resolutie:                                        0.1 – 0.4 mm
Positie nauwkeurigheid:     X 0.012 mm

Y 0.012 mm
Z 0.004 mm

Extruder aantal: Enkele extruder
Nozzle diameter:                                        0.4 mm
Print snelheid:            10 mm/s - 70 mm/s
Verplaatstijd:                                           10 mm/s - 70 mm/s
Print materialen: Gembird3 PLA, ABS, PVA,

HIPS, Wood,  Flex, Conductive
Temperatuur
Omgevingstemperatuur tijdens printen:              15 °C – 30 °C
Extruder temperatuur:     170°C - 240 °C
Printplaat temperatuur:              30 °C - 70 °C

Software
Slicer Software:                                          Edition 15.04
Cura Input Formats:                                      .STL, .OBJ, .DAE, .AMF
Cura Output Format:                                     .GCODE
Connectiviteit:                 Micro SD kaart, USB poort (gevorderde gebr.)
Electriciteit
Inkomend:                                             100 V - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz, 3.5 A
Afmetingen
Printer frame: 400 mm x 410 mm x 400 mm
Gewicht: 10 Kg



Produkt Overzicht
Printer vooraanzicht
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1. X As
2. X riem aandrijving
3. Extruder hendel
4. Extruder koelventilator

5. X Stop (Micro switch)
6. Filament koelventilator
7. Extruder Motor

8. Filament Spoel Holder
  montage
9. Frame



Produkt Overzicht
Printer achteraanzicht
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1. X Kabelgoot 4. Extruder
2. X As stappenmotor 5. Z aandrijf schroef
3. Z kabelgoot 6. Z as

7. Z Stop (Micro Switch)
8. Z As stappenmotor



Produkt Overzicht
Printplaat
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1. Y Stop (Micro Switch)
2. Verwarmde printplaat
3. Print mat

4. Vleugelmoer t.b.v.
  het afstellen
5. Printplaat frame

6. Y as stappenmotor
7. Y riem aandrijving
8. Y as



Produkt Overzicht
Controle paneel
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1. LCD Display
2. Navigeer knop

3. Micro SD poort
4. Mini USB poort
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5. Voeding ingang
6. Aan/uit knop
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3D Printer
OPSTART-
GIDS

De verpakking bevat:
1 x GEMBIRD MAKER i3-V2 3D Printer (Controle
paneel, Extruder toren, Verwarmde printplaat)
1 x Filament Spoel Houder
1 x Filament Spoel Standaard
1 x Stroomkabel
1 x USB kabel
1 x 4GB MicroSD kaart
1 x Plamuurmesje
1 x PTFE Slang

1 x Set inbussleutels
6 x Inbus bouten
2 x Kabelbinders
1 x 10m PLA Filament
2 x Printplaat matten
1 x Gebruiksaanwijzing
1 x Opstartgids
1 x Garantie certificaat

BOUWEN EN AANSLUITEN
Plaats het controle paneel,
extruder toren en verwarmde
printplaat op een schoon werk-
oppervlak. Verwijder voorzichtig
de kabelbinder die de extruder
op zijn plaats houdt.
LET OP: Trek niet aan de zwarte
kabelgoten.
LET OP: Zorg voor een werkplek
van tenminste 1m x 1m

Plaats de verwarmde printplaat in
de lengterichting in de toren in lijn
met de montage gaten.
Plaats hierin de 2 externe bouten en
draai deze vast met de inbussleutel.
Leg de printer op zijn kant, en plaats en
bevestig de 2 interne bouten.
TIP: Verhoog de extruder om de
printplaat makkelijker in de extruder
toren te plaatsen.



MONTEREN EN AANSLUITEN

Verwijder voorzichtig de
kabelbinder aan de linker kant
van de verwarmde printplaat.
Sluit dan, aan de linkerkant, de
de lange kabel gemerkt "A"
aan op de motoraansluiting van
de extruder toren gemerkt "A"

Sluit aan de rechterkant
de witte connector
gemerkt "C" aan op de motor
aansluiting van de extruder
toren gemerkt "C".

LET OP: Voer alle kabels onderlangs door, om contact met de verwarmde printplaat te vermijden.

Verwijder de buitenste
moer van de filament
spoelhouder; plaats dan
dit schroefdraad van de
spoelhouder in het gat
van de spoelhouder standaard
Draai beide moeren vast
om de spoelhouder te
vergrendelen.

Steek de voedingskabel,
met de schakelaar in de ‘OFF’
stand, in de achterzijde van
het controle paneel en steek
de stekker in het stopcontact.
Schakel de 3D printer in.

Sluit dan, aan de linkerkant,
de korte kabel gemerkt "B" aan
op de motoraansluiting van de
extruder toren gemerkt "B".

Sluit aan de linkerkant
de zwarte connector
gemerkt "D" aan op de
zwarte connector van de
extruder toren gemerkt "D".

Plaats de spoelhouder
standaard bovenop de
extruder toren en draai deze
met de inbusbouten vast.
Gebruik hiervoor de inbussleutel.

Wanneer de machine is
geinitialiseerd draai aan de knop
om het hoofdmenu op te roepen.
Draai aan de knop en druk hierop
wanneer "Position" is gemarkeerd.
Draai aan de knop en druk op
‘Z. Pos. Fast’. Draai met de klok
mee om de extruder te verhogen
om de verwarmde printplaat te
benaderen.



 MONTEREN EN AANSLUITEN

Verwijder de tape van iedere hoek van de verwarmde
printplaat. Knijp één voor één iedere hoek dicht, en
draai iedere vleugelbout vast om de afstand tussen de
platen tot een miimum te beperken. Veeg de bovenzijde
van de plaat schoon. Zorg ervoor dat er geen stofresten
of andere objecten op de plaat zijn.

Draai, met uitgeschakelde printer, aan de vleugelmoer in de
hoek van de verwarmde printplaat om deze te verhogen zodat
er een afstand 0.1mm ontstaat tussen de nozzle en het
oppervlak van de printplaat. Test deze afstand door een
vel 80gr. papier tussen de "nozzle" en de verwarmde
printplaat te schuiven. Er mag een zeer licht contact zijn
tussen het papier en de "nozzle"maar het papier moet
probleemloos kunnen schuiven.

Schakel de 3D Printer in. Wanneer opgestart, druk op de
draaiknop om het hoofdmenu op te roepen, navigeer naar
Position > Home All. De 3D printer "extruder nozzle" gaat
naar de start positie links vooraan op de verwarmde
printplaat. Schakel de 3D printer uit.
OPMERKING: Schakel direct de machine uit bij storing van
één van de motoren of bij stoten tegen het frame.

Verplaats de extruder naar rechts en herhaal de werkwijze.
process. Stel de printplaat in met de vleugelmoeren in
de hoeken. Tot slot, verplaats de extruder naar het centrum
van de printplaat en test. e.e.a. Controleer alle punten nogmaals
alvorens aan de volgende stap te beginnen..
OPMERKING: Zorg ervoor dat bewegingen van de printplaat niet
wordt beperkt door de kabels, monteer alle kabels onder de machine.

BELANGRIJKE OPMERKING: Instellen van de printplaat is uitermate belangrijk. Bij een niet correct ingestelde printplaat mislukken uw prints.



EEN BESTAND PRINTEN
1. Schakel de 3D Printer in. Wanneer deze is opgestart, druk op de knop om het hoofdmenu op te roepen. Navigeer naar Position > Z Pos.
Fast. Draai de knop naar rechts om de extruder te verhogen naar 30mm. Druk op de knop om terug te keren naar het vorige menu en selecteer back.

2. Navigeer naar Quick Settings > Preheat PLA. Wacht een paar minuten tot de extruder en verwarmde

     printplaat zijn opgewarmd naar de ingestelde temperaturen.

3. Plaats het filament in het gat van de extruder, zie voorbeeld 3.

4. Houdt met één hand het filament vast, druk op de knop om het hoofdmenu op te

roepen. Navigeer naar Extruder > Extr. Position en draai de knop met de klok mee. Maak na een paar
 centimeters filament te hebben geëxtrudeerd, de printplaat en de "nozzle" schoon. Maak gebruik van
 een doek en zorg ervoor geen hete onderdelen aan te raken.

5. Plaats de meegeleverde MicroSD card in de kaartlezer aan de zijkant van het controle paneel, de metalen contactpunten aan de bovenzijde. Druk
op de knop om het menu te benaderen en selecteer SD Card > Mount Card > Print File. Select één van de opgeslagen bestanden.

6. Als de extruder en de printplaat de beoogde temperaturen hebben bereikt, keer de printer automatisch terug naar de start positie
     en begint met printen.

7. Als de printopdracht is uitgevoerd, koelen de "nozzle" en verwarmde printplaat automatisch af.
     Schakel de 3D printer uit en verwijder voorzichtig het 3D geprinte object. Gebruik hiervoor het plamuurmesje in combinatie met voorzichtig
     omhoog tillen van het voorwerp.

WAARSCHUWING: Kijk uit met het gebruik van het plamuurmesje. Gebruik geen brute kracht en werk niet richting uw hand. Houdt het
plamuurmesje altijd vlak zodat u niet de printplaat beschadigd.

Gefeliciteerd! U heeft succesvol uw eerste 3D print gemaakt! Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie inclusief instructies hoe u uw
eigen 3D bestanden kan printen. Bezoek onze website voor meer ideeën en bestanden.

WWW.GEMBIRD3.CO



Introductie
1.1 Wat is 3D Printen?
3D Printing is een proces waarbij a object wordt gecreëerd van een 3D ontwerp. Fused Filament
Fabrication (FFFis een van de meest gebruikte technieken door 3D Printers. FFF werkt volgens het principe van
laag voor laag neerleggen van materiaal zoals PLA of ABS filament, om zodoende een 3D object te creeeren.

1.2 Van 3D ontwerp tot 3D Object:
3D ontwerp   Slice naar GCODE           Setup 3D printer            3D printing proces            3D geprint object

3D Design
Er zijn vele 3D ontwerpen vrij te downloaden. Websites zoals Thingiverse.com,
Pinshape.com en YouMagine.com zijn voorbeelden van deze sites.

U kunt ook programma’s als SketchUp of Blender gebruiken om een ontwerp te maken. Het vereist enige

vaardigheid om dit te bereiken.
Nadat u een 3D ontwerp hebt gemaakt kunt u het exporteren als een .STL file, en importeren in een
‘Slicer’ programma zoals Cura.

Slice naar GCODE

Een ‘Slicer’ converteerd een 3D ontwerp (gewoonlijk in .STL of .AMF format) in
individuele lagen. Daarna genereerd het de machine een code (bv. GCODE) dat
de 3D printer gebruikt om te printen..

Wij bevelen Cura aan, Het gebruikt een simpele interface en bevat een groot aantal ondersteunende zaken..
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Setup 3D Printer
Het is belangrijk uw machine voor iedere print goed in te stellen.
In sectie 1.3 ‘Nuttige 3D Print praktische zaken’ staan tips om dit vlot te doen.

3D Print proces
Nadat een GCODE bestand is geladen in de printer, wordt de Extruder en de

printplaat verwarmt, en begonnen met printen. Tijdens het printen beweegt
de nozzle langs de X and Y assen om iedere lag te printen.
Het kost enige tijd, afhankelijk van de grootte van het 3D model, print snelheid
En resolutie van iedere laag..

Hier een voorbeeld hoe afmetingen, infill en resolutie de printtijd beinvloeden:

Afmetingen:
Infill:
Resolutie:
Print tijd:
Filament gebruikt:

62.5 x 25.75 x 67.75mm
20% 0%

2mm 2mm
53min 39min

4m 2.54m

70 x 70 x 140mm
20% 20%
2mm 1mm

6U 40min 13U 12min
45m 45.67m
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1.3 Nuttige 3D tips
Volg deze stappen voor iedere print om de beste resultaten te bereiken.
Vooraf het printen

1. Verzeker u ervan dat de GCODE file correct geladen, filament diameter is ingesteld op 1.75mm.
De juiste temperatuur is ingestel voor het material wat u gebruikt.(zie schema 3.1)

 2.  Controleer of ale kabels en connectoren zijn verbonden.
 3. Controleer of de prinntplaat ongeveer 0.1mm van de’nozzle’ is afgesteld.

     4. Controleer of de printplaat schoon is en de ‘nozzle’geen restmateriaal in zich heeft.

Check Gcode

Tijdens het printen

Check printplaat Check Extruder & Printplaat
Temperatuur

Check kabels Check Extruder afstand
is 0.1mm van Printplaat

Check
Printplaat niveau

1.   Bekijk goed de eerste geprinte laag. De meeste problemen ontstaan in de eerste laag.
         Als er zich problemen voordoen, stop de machine en schakel de stroom uit.
2.       Let op de machine tijdens het printen
3.       Stop uw handen niet in de machhine

Na het printen

1. Wacht tot de printplaat en extruder zijn afgekoeld.
2. Verwijder voorzichtig het geprinte object.
3. Bewaar de 3D printer in een schone, droge omgeveving.



Installeren
1.5 Controle Paneel
1.5.1 Centraal display

Extruder temperatuur: (huidige °C / ingestelde °C)
Printplaat temperatuur: (huidige °C / ingestelde °C)
Extruder Coordinaten: X, Y, en Z (mm)
Mul: Geeft de huidige snelheid aan van de multiplier. Standaard ingesteld op 100%
Buf: Geeft de huidige GCODE stappen aan in de buffer
Berichten Display:

•     Printer Ready: Printer is gereed voor gebruik en wacht op opdracht
•     Idle: Printer is momenteel in idle status
•     Stepper Disabled: Motors zijn uitgeschakeld en kunnen met de hand worden bewogen
•     Preheat PLA / Preheat ABS: Extruder en printplaat temperatuur ingesteld en actief.
•     Printing…: 3D Object wordt geprint, % voortgang afgebeeld

Printing Time: Totale printtijd
Filament Printed: Totale lengte, in meters, van doorgevoerd filament
1.5.2 Menu Map
Quick Settings:

•     Home All: Extruder en printplaat keren terug naar de startpositie
•     Speed Mul.: Standaard 100%. Motor snelheid instelling. De snelheid van de motor wordt
hiermee ingesteld
•     Flow Mul.: Standaard 100%. De hoeveelheid filament wordt hiermee ingesteld.
•     Preheat PLA: Stelt Extruder in op 215°C en verwarmde printplaat op 60°C
•     Preheat ABS: Stelt Extruder in op 245°C en verwarmde printplaat op 90°C
•     Cooldown: Schakelt de verwarming van de Extruder printplaat uit
•     Disable Stepper: Schakelt alle motoren uit, deze kunnen nu met de hand bewogen worden
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Print File: Vanaf een SD kaart kunnen snel bestanden worden benaderd.

Position:
•     Home All: Extruder en printplaat keren terug naar de startpositie
•     Home X / Y / Z: Specifieke as keert terug naar de startpositie
•     X / Y / Z Pos. Fast: Snel de locatie instellen van een specifieke as
•     X / Y / Z Position: Snel de exacte locatie instellen van een specifieke as
•     Extr. Position: Positie van de extruder om filament te laden of ontladen

Extruder:
•     Bed Temp: Handmatig de printplaat temperatuur instellen tussen 30°C en 70°C
•     Temp. 1: Handmatig de extruder temperatuur instellen tussen 170°C en 240°C
•     Extruder 1 Off: Extruder temperatuur uitschakelen
• Extr. Position: Positie van de extruder om filament te laden of ontladen
•     Set Origin: Extruder terug naar de originele uitgangswaarde

Fan Speed: Instellen van de koel ventilator

SD Card:
•     Print File: Selecteer een bestand om te printen
•     Mount Card: Als de kaart wordt geplaatst nadat de machine is opgestart, kan de kaart met behulp
van deze instelling worden gebruikt
•     Unmount Card: Verwijder veilig de SD kaart
•     Delete File: Selecteer een bestand om dit te verwijderen.

Debugging:

• Echo: Off. Herhaal GCODE stappen om te bevestigen wat is ontvangen
• Info: On. Print informatie op het centrale display
• Errors: On. Fout informatie op het centrale display
• Dry Run: Off. Laat de GCODE stappen zien zonder filament te gebruiken
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1.5.3 Standaard Configuratie
Onderstaand de standard instellingen van uw Gembird Maker i3V2-01 Printer.
Deze instellingen verzorgen de beste printresultaten. Indien u instellingen wilt wijzigen raden wij aan dit te
laten doen door zeer ervaren gebruikers, zodat de printkwaliteit en de levensduur van de machine niet
nadelig worden beïnvloed.

• General
Baudrate: 115200

Stepper Inactive: 360s
Max Inactive: 0s
• Acceleration
Print X: 1000
Print Y: 1000
Print Z: 100

Move: X
Move: Y
Move: Z
Jerk: 20.0
Z-Jerk: 0.3
• Feedrate
Max X: 200
Max Y: 200

Max Z: 2
Home X: 40
Home Y: 40
Home Z: 2
• Extruder

Steps/mm: 96.0
Start FR: 20
Max FR: 50
Accel: 5000

Stab. Time: 1
Wait Units: 0mm
Wait Temp.: 150C

Control: Dead Time
DT/PID P: 7.00

PID I: 2.00
PID D: 40.00
Drive Min 40

Drive Max 230
PID Max: 255

•      Store to EEPROM: Configuratie instellingen opslaan in het interne geheugen, om te herladen bij
       reboot
•      Load f. EEPROM: Terug naar configuratie instellingen van de laatste reboot
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2. Afstellen van de printplaat
Het is belangrijk dat deze goed is ingesteld op ongeveer 0,1 mm voordat u gaat printen
1. Als de printer gereed is, druk op de navgeer knop om de menu in te gaan
2. Draai de knop todat Position is gemarkeerd, druk daarna om te selecteren
3. Draai de knop todat Z. Pos. Fast is gemarkeerd, druk daarna om te selecteren
4. Draai de knop met de klok mee, zodat de extruder wordt verhoogd en er makkelijk toegang tot de
       printplaat wordt verkregen.
5. Schakel de printer uit
6. Controleer het niveau van de Z as . De X as moet parallel lopen met de printplaat. Indien dit niet het
       geval is dan kan dit handmatig afgesteld worden doormiddel van het draaien van de rechterkant van
       de Z as stappenmotor.
7. Draai op iedere hoek de vleugelmoeren strak vast zodat er een minimale ruimte tussen de platen

overblijft
8. Veeg de bovenkant van de plaat schoon met een niet pluizige doek.
9. Schakel de printer in.
10. Als de printer gereed is, druk op de navgeer knop om het menu in te gaan
11. Navigeer naar Position > Home All. Uw printer wordt nu uitgelijnd op de ‘home’

positie, links vooraan op de printplaat
12. Schakel de printer uit
13. Als de printer is uitgeschakeld, verplaats de extruder naar een andere hoe ken controleer de afstand

tussen extruder en printplaat
14. Draai aan de vleugelmoer om de printplaat te verhogen. De juiste afstand is 0.1mm. Dit kan u

controleren door een vel papier tussen extruder en printplaat te bewegen. Er mag gering contact zijn.
15. Herhaal dit bij iedere hoek. Doe dit ook bij het middelpunt van de printplaat. Blijf instellen en testen

tot overal de juiste ruimte tussen extruder en printplaat is.

Belangrijke mededeling: Het instellen van de printplaat is erg belangrijk. Indien dit niet juist wordt
gedaan, mislukken uw prints of zijn van slechte kwaliteit.
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3. Filament
Gebruik voor uw printer alleen kwaliteits filament van Gembird. Hiermee voorkomt u beschadiging aan
uw machine en brengt de garantie voorziening niet in gevaar.
Voor beginners bevelen wij aan om met PLA te starten. Voordat u met andere filamenten gaat werken,
verdiep u in de voor- en nadelen en het juiste gebruik hiervan.

3.1 Filament Types

Filament Type PLA ABS PVA HIPS
Extruder Temp: 195ºC 210ºC 185ºC 220ºC
Printplaat Temp 60ºC 90ºC 50ºC 60ºC
Officiele naam: Polyactic Acid Acrylonitrile

Butadiene Styrene
Polyvinylv Alcohol High Impact

Polystyrene
Printing niveau: Basis Gevorderd Gevorderd Gevorderd
Voordelen: • Bioplastic

• Niet giftig
• Minder krom-
  trekken
• Hart / zacht
flexibele var.
• Hoge print
snelheid

• Gladde afwerking
• Duurzaam
• Ideaal voor
mechanische
onderdelen

• In water
oplosbaar
• Niet giftig

• Lichtgewicht
• Kostenefficient
• Oplosbaar in
Limoneen

Nadelen: • Lage warmte
weerstand
• Makkelijker te
breken dan ABS
• Vereist dikkere
lagen dan ABS

• Petroleum basis
• Niet biologisch
afbreekbaar
• Verwarmde
printplaat nodig
• Damp tijdens
printen
• Gevoelig voor
zonlicht

• Gevoelig voor
hoge temperature.
Niet verwarmen
boven de 190ºC

• Alleen in wit
beschikbaar

Afwerking: • Schuren
mogelijk
• Lijmen
mogelijk

• Makelijk te schuren
• Makkelijk
oplosbaar in aceton

• Alleen te lijmen • Alleen te lijmen
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Aletrnatieven soorten PLA
Deze alternatieven vereisen gevorderde kennis van de machine. Kijk op www.gembird3.com voor gegevens
van filament types en waardes.
OPMERKING: Gebruik voor uw printer alleen kwaliteits filament van Gembird. Hiermee voorkomt u
beschadiging aan uw machine en brengt de garantie voorziening niet in gevaar.

3.2 Laden van het Filament:
1. Als de printer gebruiksklaar is, druk op de navigeerknop om in het menu te komen
2.    Navigeer naar, en selecteer Quick Settings
3.    Navigeer naar, en selecteer Preheat PLA of Preheat ABS – afhankelijk van het materiaal
4. Wacht tot de printer automatisch terugkeert naar het startscherm na ong. 15-30 sec.
5. Controleer de temperatuur van de extruder en printplaat

in het scherm. Als de ingestelde temperaturen bijna zijn
bereikt kan het filament worden geladen

OPMERKING: Preheat PLA/ABS zal worden getoond ook nadat
       de temperaturen zijn bereikt
6. Plaats het filament voorzichtig in het gat van de extruder,

zie afbeelding rechts.
7. Houdt het filament op zijn plaats en druk met de andere

op de knop om in het menu te komen.
8.    Navigeer naar, en selecteer Extruder > Extr. Position.
9. Druk voorzichtig het filament in het gat terwijl u de knop met de klok mee draait. U voelt dat het

filament in de Extruder wordt getrokken. Ga door tot een paar centimeter geextrudeerd uit de nozzle
komt.

10.  Verwijder voorzichtig het geextrudeerde filament van de printplaat en nozzle.

WAARSCHUWING: Extruder en printplaat zullen nog heet zijn!
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3.3 Verwijderen van het Filament:

1. Als de printer gebruiksklaar is, druk op de navigeerknop om in het menu te komen
2.    Navigeer naar, en selecteer Preheat PLA of Preheat ABS – afhankelijk van het materiaal
3. Wacht tot de printer automatisch terugkeert naar het startscherm na ong. 15-30 sec.
4. Controleer de temperatuur van de extruder en printplaat in het scherm. Als de ingestelde

 temperaturen bijna zijn bereikt kan het filament worden verwijderd.

OPMERKING: Preheat PLA/ABS zal worden getoond ook nadat. de temperaturen zijn bereikt
5. Druk op de extruder hendel. Druk het filament voorzichtig in de nozzle zodat het gaat extruderen.
6. Wanneer het filament extrudeert, trek snel, maar voorzichtighet filament omhoog. Als dit correct

gebeurd zal uiteindelijk een dunne sliert het eind van het filament zijn.

NOTE: Indien dit problemen geeft, raadpleeg het hoofdstuk problemen oplossen.
3.4 Storage:
Zowel PLA als ABS zijn gevoelig voor vochtigheid. De kwaliteit gaat achteruit, er ontstaan bellen in het
material en het zal uit de nozzle spuiten. Als u PLA of ABS voor langere tijd opslaat, deze tips:
• Bewaar in een afgesloten, luchtdichte zak / doos. Wij raden een vacuum seal zak aan.
• Bewaar met silica gel (vocht opnemer) pak. Er is er één bij iedere rol bijgeleverd.

4. Gebruik de Micro SD kaart
4.1 Bestanden laden vanuit de Computer:
1. Stop uw micro SD kaart in de kaartlezer van de computer
2. De micro SD kaart verschijnt als map
3. Kopieer de GCODE bestanden naar de micro SD kaart, waarna u deze voorzichtig verwijderd

4.2 Printen vanaf de micro SD kaart:
1. Plaats de kaart in de kaartlezer aan de zijkant van het Controle paneel, de metalen contacten
omhoog
2. Druk op de navigeerknop om het menu in te gaan
3. Navigeer naar, en selecteer SD Card > Mount Card > Print File
4. Navigeer naar het door gemaakte GCODE bestand, druk dan op de knop om het printen te starten

Uw Gembird i3V2 Printer zal nu eerst opwarmen voordat het printen begint.
NOTE: Indien u geen print bestanden op de kaart aantreft. Selecteer ‘Unmount SD Card’, daarna ‘Mount SD
Card’ om uw kaart opnieuw te laden.




