
Q3 SERİSİ ARAYÜZ
KULLANIM REHBERİ
Tamamen yenilenmiş Kemiq Q3 kontrol
paneli ve kullanıcı arayüzü ile tanışın



KEMiQ Q3 KONTROL PANELİ
Kemiq Q3 yazıcındaki tüm işlemler ön panelin üst kısmında bulunan kontrol 
paneli kullanılarak yapılır. Bu kısımdaki bilgileri eksiksiz bir şekilde takip ederek, 
Kemiq Q3 kullanıcı arayüzü ile tanışın.

Menü seçenekleri üzerinde gezinmek ve seçim yapmak için dokunmatik

ekranı kullanın.

Bir önceki menüye dönmek için Geri Butonu’nu kullanın.

Ana ekrana dönmek için Ana Ekran Butonu’nu kullanın.
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1. Dokunmatik LCD Ekran

2. SD Kart Girişi 4. Ana Ekran Butonu

3. Geri Butonu
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KEMiQ Q3 ARAYÜZ AĞACI

ANA EKRAN

BASKI (PRINT)

AYARLA (TUNE)

DÜZENLE (SETTINGS)

Baskı (PRINT) >
Ayarla (TUNE) >
Düzenle (SETINGS) >

BASKI ANA EKRAN
Baskı İptal (STOP)
Baskı Duraklat/Devam Et (PAUSE/PLAY)
Durdur ve Kaydet (S&S)
Ayarla (TUNE) >

Sd Kart İçeriği

 Baskı Hızı (SPEED)
 Ekstrüder Sıcaklığı (EXT TEMP)
 Tabla Sıcaklığı (BED TEMP)
 Akış Oranı (FLOW RATE)
 Aydınlatma (LIGHTS)
 Filament Değiştirme (FILAMENT CHANGE)
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Hareket (MOVE)
Ön Isıtma (PREHEAT)
Akıtma (EXTRUDE)
Kod (G-CODE)
Kalibrasyon (CALIBRATION)
Bilgi (INFO)



1. Anlık Ekstrüder Sıcaklığı

2. Hedef Ekstrüder Sıcaklığı

3. Anlık Tabla Sıcaklığı

4. Hedef Tabla Sıcaklığı

5. Tabla Konumu

6. Fan Hızı

7. Bilgi Satırı

8. Baskı Menüsü

9. Ayarla

10. Düzenle

ANA EKRAN

Yazıcınız açık konumdayken ekstrüder ve tabla sıcaklık bilgilerini, tabla konumunu
görüntüleyebilir, menülerine ulaşabilir, baskı sürecini başlatabilirsiniz. 

KEMiQ Q3 KULLANICI ARAYÜZÜ
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1. Anlık Ekstrüder Sıcaklığı

2. Hedef Ekstrüder Sıcaklığı

3. Anlık Tabla Sıcaklığı

4. Hedef Tabla Sıcaklığı

5. Tabla Konumu

6. Fan Hızı

7. Baskı Durumu ve Geçirilen Süre

8. Baskı İptal

9. Baskı Duraklat/Devam Et

10. Durdur ve Kaydet*

11. Ayarla

12. Düzenle**

BASKI ANA EKRANI

Baskı işlemi sırasında, ekstrüder ve tabla sıcaklık bilgilerini, tabla konumunu, 
baskı durumunu ve süresini görüntüleyebilir, baskıyı duraklatabilir veya iptal 
edebilirsiniz.

* ‘Durdur ve Kaydet (S&S)’ seçeneği baskıyı iptal eder ve modelin basılmayan kısmını 
SD kartınıza ‘restart.gcode’ dosyası olarak kaydeder. Eğere SD kartınızda ‘restart.gcode’ 
dosyası mevcut ise, üzerine kaydedilecektir.

**Baskı işlemi sırasında bu seçenek aktif değildir.
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BASKI MENÜSÜ (PRINT)

Bu menü, SD kartınızın içindeki g.code 
dosyalarının listesini içerir. Baskı işlemini 
SD kart üzerinden yapacaksanız, bu 
listedeki model dosyanızı seçmeniz 
yeterlidir. Yazıcınıza Sd Kart takılı değil ise,
ana ekranda ‘PRINT’ butonu açık renk 
olarak görünecek ve işlevsiz hale 
gelecektir.

SD Kart Takılı

SD Kart Takılı Değil

Fan Hızı (Fan Speed)

FAN HIZI (FAN SPEED)

Bu seçenek ile yazıcınız baskı fan hızını 
ayarlayabilirsiniz.

Fan hız değerini belirledikten sonra 
‘Onayla (Confirm)’ butonuna basın.
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Ayarla Menüsü (Tune)

AYARLA MENÜSÜ (TUNE)

Ayarla menüsü, yazıcınızın hız, sıcaklık, akış 
oranı gibi ayarları barındıran 6 alt 
menüden oluşur:
 - Baskı Hızı (SPEED)
 - Ekstrüder Sıcaklığı (EXT TEMP)
 - Tabla Sıcaklığı (BED TEMP)
 - Akış Oranı (FLOW RATE)
 - Aydınlatma (LIGHTS)
 - Filament Değiştirme (FILAMENT CHANGE)

Baskı Hızı (Speed)

BASKI HIZI (SPEED)

Bu menü ile baskı genel hızını 
ayarlayabilirsiniz. 

Dilimleme yazılımında (Cura) belirlemiş
olduğunuz baskı hızını oransal (%) olarak 
değiştirip ‘Onayla (Confirm)’ butonuna
basın.

DİKKAT! Baskı hızını çok yüsek ya da çok düşük 
olacak şekilde değiştirmek, yazıcınızın hareketli 
aksamında fiziksel sorunlara ve baskınızda 
hatalara yol açabilir.

Ekstrüder Sıcaklığı (Ext Temp)

EKSTRÜDER SICAKLIĞI (EXT TEMP)

Bu menü ile yazıcınızın ekstrüder 
sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Ekstrüder için sıcaklık değerini belirledikten
sonra ‘Onayla (Confirm)’ butonuna basın.

DİKKAT! Yazıcınız, ekstrüder için belirlenmiş olan 
275 ºC sıcaklığa ulaşılması durumunda baskı 
işlemi sırasında dahi işlemleri durdurup hata 
verecektir.
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Tabla Sıcaklığı (Bed Temp)

TABLA SICAKLIĞI (BED TEMP)

Bu menü ile yazıcınızın tabla sıcaklığını 
ayarlayabilirsiniz.

Tabla için sıcaklık değerini belirledikten
sonra ‘Onayla (Confirm)’ butonuna basın.

DİKKAT! Yazıcınız, tabla için belirlenmiş olan 
120 ºC sıcaklığa ulaşılması durumunda baskı 
işlemi sırasında dahi işlemleri durdurup hata 
verecektir.

Akış Oranı (Flow Rate)

AKIŞ ORANI (FLOW RATE)

Bu menü ile ekstrüderden malzeme akış 
oranını ayarlayabilirsiniz.

Malzeme akış oranını izin verilen değerler 
(% 10-999) arasında belirledikten sonra 
‘Onayla (Confirm)’ butonuna basın.

NOT: Baskınızda hatalar ile karşılaşmamak için, 
akış oranını gerekmedikçe değiştirmemeniz 
önerilir.

Aydınlatma (Lights)

AYDINLATMA (LIGHTS)

Bu menü ile yazıcınızın kabin içi 
aydınlatmasını ve dokunmatik ekran 
parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

‘AÇ/KAPA (ON/OFF)’ butonları ile kabin içi 
aydınlatmayı açıp kapatabilir, ‘Ekran 
Parlaklığı (Screen Brightness)’ barı ile 
dokunmatik ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Yaptığınız ayarları ‘Varsayılan Olarak Kaydet 
(Save as Defalut)’ butonu ile kaydettiğinizde, 
yazıcınız kapatılıp açıldığında dahi bu
ayarları hatırlayacaktır. 
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FİLAMENT DEĞİŞTİRME (FILAMENT CHANGE)

Filament Değiştirme (Filament Change)

Bu seçenek ile ekrandaki direktifleri takip 
ederek filament değiştirme sürecini 
tamamlayabilirsiniz.

DİKKAT! Filament değiştirme sürecine 
başlamadan önce ekstrüder hedef 
(target temp) ve anlık (current temp)
sıcaklıklarını, kulandığınız malzemenin 
gerektirdiği değere getirdiğinizden emin olun!
Ekstrüder ısıtma işlemi için Ana Ekran > 
Ayarla (TUNE) > Ekstrüder Sıcaklığı 
(EXT TEMP) menüsünü kullanın.

Ekstrüder sıcaklığı gerektiğinden düşük iken işleme başlamak, yazıcınızın filament 
akıtma mekanizmasına hasar verebilir.

Ekstrüder sıcaklığı gerektiğinden yüksek iken işleme başlamak, ekstrüderin 
tıkanmasına yol açabilir.

NOT: Filament değiştirme süreci için detaylı bilgileri, ‘Yazıcınızın Baskıya Hazırlanması’
(Kullanım Kılavuzu sayfa 30) bölümünde bulabilirsiniz.
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Düzenle Menüsü (Settings)

DÜZENLE MENÜSÜ (SETTINGS)

Düzenle menüsü, yazıcınızın ön ısıtma, 
kalibrasyon gibi baskı öncesi düzenlemelerini 
barındıran 6 alt menüden oluşur:
 - Hareket (MOVE)
 - Ön Isıtma (PREHEAT)
 - Akıtma (EXTRUDE)
 - Kod (G-CODE)
 - Kalibrasyon (CALIBRATION)
 - Bilgi (INFO)

Hareket (Move)

HAREKET (MOVE)

Bu menü ile ekstrüderi hareket ettirebilir, 
başlangıç pozisyonuna götürebilir ve yazıcınızın 
tüm motorlarını boşa alabilirsiniz.

Komut (Command) kutucuğuna tıklayarak 
‘Kod (G-code)’ menüsünde komutunuzu 
düzünleyebilirsiniz. Bu özellik sadece g-code 
bilgisi ve deneyimi olan kullanıcılar içindir.

Hareket komutunu oluşturduktan sonra 
‘Onayla (Confirm)’ butonu ile ekstrüderi 
hareket ettirebilirsiniz.

Ön Isıtma (Preheat)

ÖN ISITMA (PREHEAT)

Bu menü ile yazıcınızın ekstrüder ve tabla
sıcaklarının malzeme türüne göre gerekli 
değerlere getirebilirsiniz.

Malzeme seçiminizi yaptıktan sonra;
- Nozül Ön Isıtma (PREHEAT NOZZLE),
- Tabla Ön Isıtma (PREHEAT BED),
- Nozül ve Tabla Ön Isıtma (PREHEAT  ALL),
seçenekleri ile ön ısıtma işlemini başlatabilirsiniz.

‘Soğutma (COOLDOWN)’ seçeneği ile nozül ve tabla ısıtıcılarını kapatabilirsiniz.
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Bu menü ile ekstrüderinizin filament 
motoruna çekme ve ittirme işlemi 
yaptırabilirsiniz.

Bu işlemi gerçekleştirmek için ekstrüderin 
yeterli sıcaklığa ulaşmış olması gerekmektedir.
Ekstrüder sıcaklığı gereken değerde değil ise,
ekranda ‘Akıtma için yetersiz sıcaklık (Too 
cold for extrusion)’ uyarısı görünecektir.
Bu durumda, malzeme seçiminizi yapıp
‘Isıt (HEAT)’ butonu ile ekstrüderinizin 
sıcaklığını gerekli değere getirebilirsiniz.

Sağ alt kısımdaki bar ile akıtma miktarını 
milimetre cinsinden belirledikten sonra,
‘Çek (Unload)’ ve ‘İttir (Load)’ butonları ile 
malzemeyi hareketini sağlayabilirsiniz.

NOT: ‘EXTRUDER 2’ bölümü, sadece çift ekstrüder
bulunan yazıcılarda aktif durumdadır.

AKITMA (EXTRUDE)

DİL

Akıtma (Extrude) ‘Yetersiz Sıcaklık’

DİKKAT! Bu menü sadece g-code bilgisi ve 
deneyimi olan kullanıcılar içindir. G-code bilginiz
yok ise kesinlikle bu menüyü kullanmayın!

Bu menü ile yazıcınıza g-code 
gönderebilirsiniz. Kodu oluşturduktan sonra 
‘Onayla (OK)’ butonuna bastığınızda yazıcınız 
sizi ‘Hareket (Move)’ menüsüne yönlendirir.
Bu menüde kodunuzu ‘Onayla (Confirm)’ 
butonu ile onaylayabilirsiniz.

KOD (G-CODE)

Kod (G-Code)

Akıtma (Extrude) ‘Yeterli Sıcaklık’
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HAZIRLA

DİĞER
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Bu seçenek ile baskı tablanızın 
kalibrasyonunu yapabilirsiniz.

NOT: Kalibrasyon süreci için detaylı bilgileri,
‘Yazıcınızın Baskıya Hazırlanması’ (sayfa 28) 
bölümünde bulabilirsiniz.

KALİBRASYON (CALIBRATION)

Kalibrasyon (Calibration)

Be menüde yazıcınızın marka, model ve 
versiyon bilgilerini ve son güncelleme tarihini
görebilirsiniz.

‘Ekran Güncelle (LCD Firmware Upload)’ 
butonu ile dokunmatik ekranın sürücü 
güncellemesini yapabilirsiniz.

NOT: Ekran Güncellemesi süreci için detaylı 
bilgileri, ‘Sorun Giderme’ (sayfa 58) 
bölümünde bulabilirsiniz.

BİLGİ (INFO)

Bilgi (Info)
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TEKNİK TERİMLER

SÖZLÜK

ABS: Akrilonitril Bütadien Stiren. Bu 
malzeme bir çeşit kopolimerdir. 
Otomotiv parçaları, borular, kask 
koruyucuları gibi alanlarda yaygın 
olarak kullanılır. Ayrıca ABS Filament 
ile yazıcılarınızda baskı alabilirsiniz.

Baskı Platformu: Baskı tablasının  
altındaki strüktür.

Baskı Tablası: Yazıcınızın, üzerinde baskı 
işlemini yaptığı cam yüzeydir.

Baskı Tablasına Tutunma: Objenin baskı 
tablasına tutunmasını arttırmak için 
oluşturulan taban.

Cura Yazılımı: 3B modellerinizi düzenleyip 
yazıcınıza göndermenizi sağlayan 
bilgisayar yazılımı.

Çevreleme (Brim): Obje tabanını 
çevreleyen baskı tablasına tutunma 
yüzeyi.

Destek Yapı (Support): Baskı objesinde
havada kalan kısımlar için örülen 
destekleyici parçalar.

Dilimleme: 3 boyutlu modeli, yazıcının
algılayabileceği baskı koduna 
dönüştürme işlemi.

Ekstrüder: Filamenti ısıtıp, nozül aracılığı 
ile baskı tablası üzerine akıtan parça.

Etek (Skirt): Obje tabanını çevreleyen 
ancak objeye dokunmayan baskı 
tablasına tutunma yüzeyi.

Filament Tutucu: Filament bobinini 
yazıcıya asmanızı sağlayan parça.

Filament Tüpü: Filamentin içinden 
geçerek, bobinden ekstrüdere ulaşmasını 
sağlayan rehber tüp.

Kalibrasyon: Baskı tablasının nozüle olan 
uzaklığını, tüm noktalarda eşitleme işlemi.  

Kalibrasyon Kolu: Baskı platformunu 
altında bulunan ve baskı tablasının 
yükselip/alçalmasını sağlayan 4 adet 
çevrilebilen koldan her biri.

Katman: 3 boyutlu modeli dilimleme 
işleminden sonra oluşan, yatay 
düzlemdeki her bir dilim.
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TEKNİK TERİMLER

SÖZLÜK

Kontrol Paneli: Yazıcının önünde üst 
kısımda bulunan, SD kart girişi ve 
dokunmatik ekrandan oluşan panel. 
Yazıcıdaki tüm işlemler bu panel 
aracılığı ile yapılır.

Nozül: Ekstrüder üzerindeki, malzemenin 
tablaya akışını sağlayan parça.

.OBJ: 3 boyutlu model formatı.

PLA: Polilaktik Asit. Mısır şurubu, şeker 
kamışı gibi doğal malzemelerden elde 
edilmiş bir bioplastik türüdür. 3 boyutlu 
baskılarda kullanılan en yaygın 
malzemedir.

SD Kart: (Güvenli Sayısal Hafıza Kartı) 
Dijital dosyalarınızı depolamaya ve 
taşımaya yarayan küçük boyuttaki kart.

.STL: 3 boyutlu model formatı. 3 boyutlu 
baskı için kullanılan en yaygın formattır.

Sürücü (Firmware): Yazıcınızın 
çalışmasını sağlayan kodları barındıran 
yazılım.

Tabla Bandı: Baskı tablasının üzerinde 
baskı yüzeyi oluşturan, yapıştırılabilir
ve çıkarılabilir bant. Objenin baskı 
tablasına tutunmasını arttırır.

Termistör: Ekstrüder ve baskı tablası 
üzerinde bulunan ve sıcaklık ölçümü
yapan teknik parça.

USB Kablosu: Bilgisayarınız ile 
yazıcınızın iletişimini sağlayan kablo.

Yüzey (Raft): Obje tabanını 
çevreleyen ve obje ile baskı tablası 
arasında katman oluşturan baskı 
tablasına tutunma yüzeyi. Objenin
baskı tablasına en iyi şekilde 
tutunmasını sağlar.
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TEKNİK DESTEK

İLETİŞİM

kemiq.com/pages/destek
İnternet sayfamızdaki destek bölümü yazıcınız ile ilgili sorunlarınız için iyi bir
kaynaktır. Sorununuz burada yer almıyor ise, lütfen bizimle iletişime geçin.

destek@kemiq.com
Yazıcınız ile ilgili her türlü sorun ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik ekibimiz, sorunlarınızı gidermek için en kısa sürede size geri dönüş 
sağlayacaktır.

SATIŞ

kemiq.com
Yazıcı, malzeme, yedek parça ve aksesuar siparişleriniz için internet sayfamızı 
kullanabilirsiniz.

BİLGİ VE ÖNERİLER

info@kemiq.com
Her türlü bilgi, öneri ve yorumlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TELEFON

+90 212 225 58 51
Tüm sorularınız ve bilgi için bizi arayabilirsiniz.

ADRES

Maslak Mahallesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi
2. Kısım 26. Sokak No:1014
34398 Sarıyer / İstanbul
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