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BAŞLARKEN
Kemiq Q3 Masaüstü 3B yazıcıları için 
hazırlanmış kullanım kılavuzuna hoşgeldiniz.
Kemiq Q3 yazıcınızı kullanıma hazır hale 
getirmek ve ilk baskı işleminizi tamamlamak 
için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.



GÜVENLİK UYARILARI
Kemiq Q3 Masaüstü 3B yazıcıları yüksek ısılara ulaşan parçalar ve yaralamalara 
neden olabilecek hareketli parçalar içermektedir. Bu nedenle, özellikle yazcınız 
baskı işlemini sürdürürken, iç mekanik parçalara kesinlikle dokunmayın.

Aşağıdaki uyarı işaretleri, yazıcınızın tehlikeli olabilecek noktalarında karşınıza 
çıkacaktır. Lütfen bu uyarıları dikkate alın:

DİKKAT!  Elektrik çarpma riski vardır! Güç butonu açık 
konumdayken, güç kablosunu takmayın/çıkarmayın. 

DİKKAT!  Kemiq Q3 yazıcı yüksek sıcaklıklar üretmektedir.
Baskı işlemi bittikten sonra modeli tabladan almadan önce
yazıcınızın soğumasını bekleyin.

DİKKAT!  Kemiq Q3 yazıcı tehlikeli olabilecek hareketli parçalar 
barındırır. Baskı işlemi devam ederken, yazıcı iç kısmına 
elinizi sokmayın.

DİKKAT!  Kemiq Q3 yazıcı tehlikeli olabilecek hareketli parçalar 
barındırır. Baskı işlemi devam ederken veya baskı tablası 
hareketli iken, elinizi tablanın altına sokmayın.

DİKKAT!  Kemiq Q3 yazıcınızı ve filamentinizi
kesinlikle direk güneş ışığına maruz bırakmayın.

BAŞLARKENBAŞLARKEN 3



KEMiQ Q3 SERİSİ HAKKINDA

Kemiq Q3 Masaüstü 3B yazıcıları Katmanlı Yığma Teknolojisini (FDM - Fused 
Deposition Modeling) kullanır. Öncelikle, Cura yazılımı ile 3 boyutlu 
model dosyalarınızı Kemiq Q3 yazcıları için talimatlara dönüştürün. Daha sonra 
bu talimatları Sd Kart ya da direk USB bağlantısı ile yazıcınıza aktarın. 
Kemiq Q3 yazıcınız, filamenti eritip baskı tablasının üzerine akıtır ve objenizi ince 
katmanlar halinde oluşturur.

NASIL ÇALIŞIR?

Yüksek baskı kalitesi ve gelişmiş kullanıcı arayüzü ile Kemiq Q3 serisi yazıcılar,
3 boyutlu baskılarınız için tam anlamıyla bir masaüstü fabrikasıdır. 

KEMiQ Q3 SERİSİ
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2. Ön Kapak

1. Üst Kapak

3. Yan Kapak

5. Baskı Tablası

4. Taşıma Kolu

6. Kontrol Paneli

9. Nozül

8. Filament Kılavuzu

7. Ekstrüder

KEMiQ Q3 SERİSİ HAKKINDA

KEMiQ Q3 YAZICI
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1. Güç Butonu 3. Filament Tutucu Yuvası

2. Güç Girişi 4. Filament Kılavuzu

5. USB Girişi

1. Dokunmatik LCD Ekran 2. SD Kart Girişi

KEMiQ Q3 SERİSİ HAKKINDA

KEMiQ Q3 YAZICI
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KURULUM
Kemiq Q3 Masaüstü 3B yazıcınızı kutusundan 
çıkarırken ve kurulum esnasında kitapçıktaki 
adımları dikkatli bir şekilde takip edin.



Kemiq Q3 Yazıcı

USB Kablosu SD Kart Filament Tutucu

Baskı Tablası Bandı Spatulalar

Nozül Anahtarı Alyan Anahtarlar (x2)

1.5 mm 0.9 mm

Yan Keski

Kemiq Q-PLA Filament Güç Kablosu

Kemiq Q3 Yazıcınız, baskı işlemi için gerekli olan tüm aksesuarlar ile birlikte gelir.
Daha fazla filament ve her türlü yedek parça siparişi için internet mağazamızı 
ziyaret edebilirsiniz www.kemiq.com

KUTU İÇERİĞİ

Cımbız

KURULUM8



KUTUYU AÇIN

KUTU AÇILIMI

KURULUM

Kemiq Q3 Yazıcınızı içeren kutuyu açın 
ve bu kitapçığın üzerinde bulunduğu 
üst koruma parçasını çıkarın.

KEMiQ Q3 YAZICINIZI ÇIKARIN

Kemiq Q3 Yazıcınızı yanlarda bulunan 
taşıma kollarından tutarak dikkatli bir 
şekilde kutudan çıkarın ve sağlam bir 
yüzeye yerleştirin.
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YAN KAPAKLARI ÇIKARIN

KUTU AÇILIMI

Nakliye sırasında ekstrüderinizin zarar 
görmemesi için takılmış olan güvenlik 
klipslerini resimde gösterildiği gibi 
dikkatlice çıkarın. Bu klipsler, yazıcınızı 
tekrar nakliye etmek istediğinizde 
gerekli olacaktır.

GÜVENLİK KLİPSLERİNİ ÇIKARIN

Öncelikle yazıcınızın üzerinde bulunan 
turuncu renkteki tüm bantları dikkatlice 
çıkarın. Yazıcınızın sağında ve solunda 
bulunan kapakları, alt kısımdaki 
mıknatısların hizasından dışarı doğru 
iterek çıkarın.

NOT: Bu kapakları baskı işlemi sırasında 
kapalı tutmak yazıcınızın iç sıcaklık 
değerlini stabile etmek ve ses 
izolasyonu açısından önemlidir.
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BASKI TABLASINI YUKARI KALDIRIN

KUTU AÇILIMI

KURULUM

AKSESUAR KUTUSUNU ÇIKARIN

Tabla yeterli miktarda yükseldikten 
sonra, aksesuar kutusunu yazıcınızın 
sağ veya sol açıklığından çıkarın.

Aksesuar kutusu, baskı tablasının 
altında bulunmaktadır. Z eksen milini, 
resimde gösterildiği gibi elinizle saat 
yönünde yavaşça döndürün ve 
tablayı yukarı kaldırın.

11



BASKI TABLA CAMINI AKSESUAR KUTUSUNDAN ÇIKARIN

YAZICINIZIN KURULUMU

TABLA BANDINI YAPIŞTIRIN

Tabla bandının arka yüzündeki jelatini 
yaklaşık oalrak 2-3 cm kadar sıyırın.
Baskı camının üst yüzeyine 
ortalayarak, düzgün şekilde 
hızaladığınızdan emin olduktan sonra, 
bandın açık kısmını cama yapıştırın. 
Daha sonra, jelatini yavaşça çekerken 
aynı zamanda bandın üst yüzeyini 
bastırarak yapıştırmaya devam edin.
Bu işlemi yaparken cam ile bant 
arasında hava boşluğu bırakmamaya 
dikkat edin. Jelatin tamamen 
ayrıldığında bant, cama sabitlenmiş 
olacaktır.

Baskı tabla camını, aksesuar 
kutusunun üzerinde bulunan 
yuvasından çıkarın.

tabla
camı

aksesuar
kutusu

KURULUM12



Baskı tablası üzerindeki camı, tablaya 
paralel olacak şekilde ön kenarından 
geriye doğru iterek tablaya sabitleyin. 
Bu işlemi yaparken camın, tabla ön 
kenarlarında ve arkasında bulunan 
tırnakların altına girdiğinden emin 
olun.

BASKI TABLA CAMINI TAKIN

YAZICINIZIN KURULUMU

KURULUM

FİLAMENT TUTUCUYU YAZICINIZA TAKIN

Filament tutucunuzu, bilyalı yüzeyi 
yukarı bakacak şekilde yazıcınızın 
arkasındaki tutucu yuvasına resimde 
gösterildiği gibi yerleştirin.

1

2
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FİLAMENT BOBİNİNİ YAZICINIZA YERLEŞTİRİN

YAZICINIZIN KURULUMU

GÜÇ KABLOSUNU TAKIN VE YAZICINIZI BAŞLATIN

Yazıcınızın güç butonunun kapalı 
konumda olduğunda emin olun. Güç 
kablosunun bir ucunu yazıcınıza, diğer 
ucunu prize takarak güç bağlantısını 
yapın. Son olarak güç butonunu açık 
konumuna getirerek yazıcınızı başlatın. 

Filament bobinini, filament tutucunun 
üzerine yerleştirin. Filament kılavuz 
tüpünün ekstrüderinize bağlı olan 
ucunu çekerek çıkarın. (şekil 2) 
Filamentin açıktaki ucunu yan keski ile 
üçgen bir şekilde keserek sivrilttikten 
sonra, filament kılavuz tüpünün içine 
sokun (şekil 1) ve diğer uçtan çıkana 
kadar ittirin (şekil 2). Filamentin tüp 
içerisinde rahat bir şekilde hareket 
ettiğinden emin olun.

NOT: Filmanetin ucunu ekstrüdere 
bağlamadan açıkta bırakın. Filamentin 
ekstrüdere bağlantısını yazıcınız çalışır 
hale geldikten sonra yapacağız.

1

2

KAPALI AÇIK
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ARAYÜZ
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.

ARAYÜZ16

1. Dokunmatik LCD Ekran

2. SD Kart Girişi 4. Ana Ekran Butonu

3. Geri Butonu
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ARAYÜZ

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)

17

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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ARAYÜZ

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.

KEMiQ Q3 KULLANICI ARAYÜZÜ
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KEMiQ Q3 KULLANICI ARAYÜZÜ

ARAYÜZ20

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.



KEMiQ Q3 KULLANICI ARAYÜZÜ
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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.



KEMiQ Q3 KULLANICI ARAYÜZÜ
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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. 



ARAYÜZ

KEMiQ Q3 KULLANICI ARAYÜZÜ
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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’
(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.



KEMiQ Q3 KULLANICI ARAYÜZÜ

ARAYÜZ 25

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’



KEMiQ Q3 KULLANICI ARAYÜZÜ

HAZIRLA

DİĞER

ARAYÜZ26

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)



BASKIYA HAZIRLIK
Şimdi ilk 3B baskınız için yazıcınızı hazırlayalım.
Sıradaki adımları dikkatlice takip edin ve 
uygulayın.



BASKI TABLASI KALİBRASYONU

YAZICINIZIN BASKIYA HAZIRLANMASI

DİKKAT! Kalibrasyon işlemi öncesinde ekstrüderin
sıcak olmaması ve tüm kalibrasyon kollarının 
sıkılmış halde olması (tablanın en alt seviyede 
olması) gerekmektedir!

Baskı tablası kalibrasyonu, baskı işlemi 
sırasında yazıcınızın baskı tablası ile 
nozül arasındaki boşluğun, tablanın 
her noktasında eşit olmasını sağlar. 
Bu kalibrasyon sorunsuz bir baskı 
süreci için oldukça önemlidir.
Düzenle (Settings) > Kalibrasyon (Calibration)
seçeneğine tıklayın. Kalibrasyona başlamak 
istediğiniz noktayı seçtiğinizde, ekstrüder 
otomatik olarak önce ev konumuna, sonra 
seçilen noktaya gidecektir. Kalibrasyon için
kullanabileceğiniz standart bir kağıdı (A4,
not kağıdı vb.) nozül ile tabla arasına 
yerleştirin. 

Tablanın altında 4 adet kalibrasyon 
kolu bulunmaktadır. Seçtiğiniz noktadaki
kolu çevirerek nozülün kağıda 
dokunmasını sağlayın (Saat yönünde 
çevirdiğinizde tabla yükselirken, saat 
yönü tersinde çevirdiğinizde tabla alçalır). 
Doğru kalibrasyon, tabla ve nozül kağıda
temas ederken, kağıdın tablaya 
paralel şekilde hareket edebilmesini 
sağlayarak yapılır. Kalibrasyonun doğru
olduğundan emin olun ve devam etmek 
için başka bir nokta seçin. Aynı işlemleri 
tüm noktalara uygulayın.

Kalibrasyonun 4 noktada da doğru 
olduğundan emin olduğunuzda, 
kalibrasyon süreci tamamlanmış olur.

C

AD

B
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MANUEL OLARAK BAĞLAMA

Ana Ekran > Ayarla (TUNE) > Ekstrüder Sıcaklığı (EXT TEMP) seçeneğini kullanarak 
ekstrüderinizi malzeme türünüze göre aşağıda belirtilen değerlerde ısıtın:
PLA için: 214 °C
ABS için: 245 °C
Ekstrüderinizi hedef ısıya ulaştığında, Ana Ekran > Düzenle (SETTINGS) > 
Hareket (MOVE) > Motorları Boşa Al (Disable Steppers) seçeneği ile yazcınızdaki 
tüm motorları boşa alın.

DİKKAT! Ekstrüderin alt kısmında bulunan nozül yüksek sıcaklıkta olduğu için, 
sonraki adımlarda nozüle kesinlikle dokunmayın!

Ekstrüderin sağ kenarında bulunan 
mandalı aşağı doğru itin ve o pozisyonda 
tutun. Daha sonra filamentinizin ucunu, 
ekstrüderin filament boşluğundan içeri
doğru dik olacak şekilde yavaşça ittirin.
Malzemeniz nozülden akmaya 
başladığında ittirme sürecini kesin ve 
mandalı bırakın.
Ana Ekran > Düzenle (SETTINGS) > 
Akıtma (EXTRUDE) > İttir (LOAD) 
seçeneğini kullanarak, ekstrüder 
motorunuzu 50mm yürütün ve 
malzemenin nozülden aktığına emin olun. 
Malzeme nozülden akmaya devam 
ediyorsa, filamentinizin ekstrüdere 
bağlanma süreci tamamlanmıştır.

BASKIYA HAZIRLIK

FİLAMENTİN EKSTRÜDERE BAĞLANMASI

YAZICINIZIN BASKIYA HAZIRLANMASI

Filamentinizin ekstrüdere bağlanarak baskıya hazır hale getirilme sürecini iki 
şekilde yapabilirsiniz:
 - Manuel olarak bağlama
 - ‘Filament Değiştir’ seçeneği ile bağlama
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FİLAMENT DEĞİŞTİR SEÇENEĞİ İLE BAĞLAMA
NOT: Baskı işlemi sırasında malzemenin bitmesi durumunda yazıcınız baskıyı 
duraklatır ve filament değiştirmeniz için sizi sesli olarak uyarır. Filament değiştirme 
süreci aynı zamanda ilk filamentinizi bağlama süreci olarak da kullanılabilir.

DİKKAT! Ekstrüderin alt kısmında bulunan 
nozül yüksek sıcaklıkta olduğu için, sonraki 
adımlarda nozüle kesinlikle dokunmayın!

Ana Ekran > Ayarla (TUNE) > Filament Değiştir 
(FILAMENT CHANGE) seçeneği ile filament değiştirme
menüsünü açın. (Resim 1)  Ekstrüder sıcaklığının 
kullandığınız malzeme cinsine göre belirlenmiş 
değerde olduğundan emin olun. (Sayfa 23)

Ekstrüder gerekli sıcaklığa ulaştığında, ‘Filament 
Değiştirmeyi Başlat (Press to Filament Change)’ 
butonuna basın. Yazıcınız ilk olarak filamenti geri 
çekme işlemini yapar (filamentin çıkarılması 
‘filament unload’ - Bu adımın ilk defa filament 
bağlama sürecinde bir fonksiyonu yoktur). Bu işlem
bittikten sonra filament tüpü ucunu ekstrüderden
çıkarın ve ekstrüderin sağ kenarında bulunan mandalı
aşağı doğru iterek eski filamentinizi ekstrüderden 
çekip alın. Mandalı aynı pozisyonda tutarak yeni 
filamentinizin ucunu, ekstrüderin filament 
boşluğundan içeri doğru dik olacak şekilde yavaşça 
ittirin. Malzemeniz nozülden akmaya başladığında 
ittirme sürecini kesin ve mandalı bırakın. ‘Gönder (SEND)’ butonuna basarak işlemi 
tamamlayın. (Resim 2)

Yazıcınız otomatik olarak nozülden malzeme akışını kontrol edecektir. Bu süreçte nozülden 
malzeme akışını gözlemleyin. Nozülden malzeme akışı olmuyor ise, ‘Daha Akıt 
(Extrude More)’ seçeneği ile akıtma işlemine devam edin. Malzeme akışı başarılı olduğunda 
‘Devam (Resume)’ seçeneği ile filament değiştirme sürecini bitirebilirsiniz. (Resim 3)

NOT: Baskı işlemi devam ederken, yazıcınıza bağlı olan malzeme bitmemiş olsa da filament
değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu durumda yukarıda anlatılan filament değiştirme sürecini 
uygulayabilirsiniz.

YAZICINIZIN BASKIYA HAZIRLANMASI

BASKIYA HAZIRLIK30

Resim 1

Resim 2

Resim 3



YAZILIM VE
İLK BASKI
3 Boyutlu modellerinizi düzenleyebileceğiniz ve 
baskı dosyalarınızı oluşturacağınız Cura yazılımı 
tamamen ücretsizdir. USB bağlantısı ile direk 
olarak baskı işlemini başlatabilir, ya da baskı 
dosyalarınızı SD kartınıza yükleyebilirsiniz.



3 BOYUTLU MODEL

3 BOYUTLU MODEL VE YAZILIM

3 Boyutlu baskının temeli 3 Boyutlu modellerdir. 3B modelinizi kendiniz 
oluşturduysanız, 3B modelleme yazlımınızdan modelinizi OBJ ya da STL 
formatında dışa aktarın. Ayrıca hazır dosyalar edinmek için, 3B model dosyaları 
sağlayan internet sitelerini kullanabilirsiniz.

DİLİMLEYİCİLER (SLICERS)

Bu tür yazılımlar 3 boyutlu modeli (genellikle STL ve OBJ uzantılı dosyalar) seçilen 
özelliklere bağlı olarak 3B yazıcı takım yoluna dönüştürür. Dilimleme motoru; nozül 
çapı, baskı ve hareket hızları, katman kalınlığı ve diğer değişkenleri kullanarak, 
yazıcı ekstrüderinin gideceği koordinatları ve çalışma değerlerini belirler. Yazılım
bu bilgileri gcode dosyası olarak dışa aktarır. Gcode dosyası, 3 boyutlu baskı 
işlemi için kullanılan tüm X,Y ve Z konumlama koordinatlarını barındıran, yazı 
tabanlı bir dosyadır.

CURA KURULUMU

İnternet sayfasından Cura kurulum dosyasını indirebilirsiniz: 
ultimaker.com/en/products/cura-software 
Kuruluma başlamadan önce, daha önce kullandığınız Cura versiyonu mevcut ise
bilgisayarınızdan kaldırın. Yazılım açıldığında sizden, ilk kez çalıştırma sürecini 
tamamlamanızı isteyecektir. Bu süreç, yazıcınızı seçmeyi barındırır. Cura, her bir 
yazıcı için ayrı profil ve makine ayarları kullandığından dolayı, doğru yazıcıyı 
seçtiğinizden emin olun.

YAZILIM32



YAZILIM

YAZILIM KURULUMU

CURA YAZILIMINI BİLGİSAYARINIZA YÜKLEME

İnternet sayfasından Cura yazılımı için .exe dosyasını indirin ve çalıştırın. Ekrana 
gelen ilk sayfada İleri tuşuna, ikinci sayfada Kabul Ediyorum tuşuna tıklayın. 
Bir sonraki sayfada sizden kurulumun yapılacağı konum istenecektir. 
Bilgisayarınızdaki konumu seçin ve İleri tuşuna tıklayın:

Bir sonraki sayfa sizden yazılımda kullanmak istediğiniz içerikleri ve dosya 
uzantılarını seçmenizi isteyecektir. Seçimleri aşağıda belirtildiği gibi yapın ve Kur 
tuşuna tıklayın:
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YAZILIM KURULUMU

Yükleme işlemi bittikten sonra Bitir tuşuna tıklayın:

Yazılım açıldığında, aşağıda gösterildiği gibi sizden yazıcınızı belirlemenizi 
isteyecektir. Cura, her bir yazıcı için ayrı profil ve baskı ayarları kullandığından 
dolayı, doğru yazıcıyı seçtiğinizden emin olun. Açılan listeden Diğer (Other) 
seçeneğinin altında, Kemiq yazıcı modelinizi seçin ve Yazıcı Ekle (Add Printer)
tuşuna tıklayın:
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YAZILIM

YAZILIM ARAYÜZÜ
Yazıcınızı eklediğinizde Cura yazılımının ana ekranı ile karşılaşacaksınız:

1. Baskı Alanı: Yazıcınızın basktı tabla ve baskı alan sınırlarınının simülasyonudur.

2. Dosya Yükleme: 3B model dosyalarınızı buradan yükleyebilirsiniz.

3. Oryantasyon: Bu menüdeki seçenekler ile 3B modelinizi düzenleyebilirsiniz.

4. Görüntü Modu: 3B modelinizi farklı modlarda görüntülemenizi sağlar.

5. Aktif Yazıcı: Yazılım için o an aktif olan yazıcıyı buradan seçebilirsiniz.

6. Malzeme: Malzeme seçiminizi buradan yapabilirsiniz.

7. Hazır Baskı Ayarları: Yazıcınız için önceden hazırlanmış ayarları buradan 

seçebilirsiniz.

8. Baskı Ayarları Modu: Hazır Baskı Ayarları ve Gelişmiş Ayarlar arasında geçiş 

yapabilirsiniz.

9. İç Doluluk: Baskı iç doluluk oranını buradan seçebilirsiniz.

10. Destek Yapı: Baskı destek yapısını açıp / kapatabilirsiniz.

11. Baskı Tablasına Tutunma: Tabla tutunmasını açıp kapatabilirsiniz.

12. Kaydet: Buradan, Baskı dosyasını oluşturabilir ya da direk USB bağlantısı ile 

yazıcınızda baskı işlemini başlatabilirsiniz.
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DOSYA YÜKLEME

BASKI DOSYASI

Baskı dosyanızı yüklemek için Dosya Yükle (Open File) tuşuna tıklayın ve baskı 
almak istediğiniz model dosyasını seçin:

MALZEME SEÇİMİ (MATERIAL)

Kullanacağınız filament çeşidini seçin. Kemiq Q3 yazıcılar, bir adet PLA filament 
bobini ile gelmektedir. İlk baskınızda bu malzemeyi kullanabilirsiniz:
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YAZILIM

HAZIR BASKI AYARLARI (PROFILE)

HAZIR BASKI AYARLARI

İlk baskınızda hazır ayarları kullanmak için Baskı Ayarları (Print Setup) seçeneğini 
Önerilen (Recommended) olarak ayarlayın. (Özel (Custom) ayarlar deneyimli 
kullanıcılar içindir.)  Tercihinize göre 5 farklı baskı kalitesinden birini seçin:

MAKSİMUM KALİTE (EXTRA FINE)

En yüksek kalitede baskılar için bu ayarı seçin. Bu ayar en düşük katman 
kalınlığını (0.06mm) kullanır ve baskı yüzeyi neredeyse pürüzsüz olacaktır. En 
düşük katman kalınlığı ve katman sayısına sahip bu baskı ayarı, en uzun 
baskı süresine sahiptir. Tüm detayların önemli olduğu baskılar için kullanılır.

YÜKSEK KALİTE (FINE)

Yüksek detaylı baskılar için kullanılır. Katman kalınlığı daha fazladır (0.1 mm). 
Detaylar maksimum kaliteye göre daha düşük olmasına rağmen, detaylı baskılar 
için kullanılabilir.

NORMAL KALİTE (NORMAL)

Ortalama baskı kalitesi olan bu ayarda, katman kalınlığı daha fazladır. Objedeki 
dönüşler ve duvarlardaki katmanlar daha belirgin hale gelirken, baskı süresi düşer.
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DÜŞÜK KALİTE (LOW)

HAZIR BASKI AYARLARI

Baskı kalitesinin normal kaliteye göre az olduğu bu ayarda, baskı süresi daha da 
düşüktür. Detayların öneminin azaldığı maket ve prototip parçaları için daha hızlı 
baskı alabilmenizi sağlar.

TASLAK KALİTE (DRAFT)

Baskı kalitesinin ve küçük detayların çok önemli olmadığı durumlarda, en hızlı 
şekilde baskı almak için kullanılır. Tekrarların fazla olduğu hızlı prototipleme 
işlemleri için uygundur.

İÇ DOLULUK (INFILL)

Bu seçenek, objenizin iç doluluk oranını belirlemenizi sağlar. %0 seçildiğinde 
objeniz sadece dış yüzeylerden oluşur ve içi tamamen boş olacaktır. %100 ise içi 
tamamen dolu bir baskı almanızı sağlar. Artan (Gradual) seçeneğinde ise iç
doluluk oranı modelin zemininden üst noktasına doğru artarak oluşturulacaktır. 
Doluluk oranı yükseldikçe, objenin sağlamlığı ile birlikte baskı süresi ve kullanılan 
malzeme miktarı da artacaktır. 5 farklı doluluk oranından birini seçebilirsiniz:
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YAZILIM

DESTEK YAPI (GENERATE SUPPORT)

HAZIR BASKI AYARLARI

Genellikle baskı tablasına paralel olarak durduğunda 0 – 45 derecelik açılara sahip
modeller destek yapısı gerektirir. Bu gerekliliği en aza indirmek ya da tamamen 
ortadan kaldırmak için modelinizin tabla üzerindeki oryantasyonu çok önemlidir:

Baskı tablasına temas eden yüzeylerin küçük olduğu modellerde, baskı esnasında 
objenin tabladan ayrılması gibi sorunlar yaşanabilir. Bu gibi sorunları önlemek için 
Baskı Tablasına Tutunma (Build Plate Adhesion) özelliğini açmanız gerekmektedir.
Bu özellik,model ile baskı tablası arasına ince bir yüzey örerek tutunmayı arttırır. 
Bu yüzeyi baskı bittikten sonra objenizden rahatlıkla ayırabilirsiniz:

BASKI TABLASINA TUTUNMA (BUILD PLATE ADHESION)
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ORYANTASYON

3B MODEL DÜZENLEME

Oryantasyon menüsü ana ekranın sol üst kısmında bulunmaktadır. Bu menü, 
modelinizin üzerine farenizin sol tuşuyla tıklayarak seçtiğinizde aktif hale 
gelecektir.

Modelinizin tabla üzerinde hangi konumda baskıya başlayacağını seçebilirsiniz. 
Bunu yapmak için modelin üzerine farenizin sol tuşu ile basılı tutarak istediğiniz 
pozisyona getirebilirsiniz. (Y eksen (yeşil) okunun işaret ettiği kenar, yazıcı 
tablanızın ön kenarıdır.) Ayrıca farenizin sağ tuşuna basılı tutarak modelinize 
farklı açılardan bakabilirsiniz:

KONUMLANDIRMA (MOVE)
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YAZILIM

ÖLÇEKLENDİRME (SCALE)

3B MODEL DÜZENLEME

Bu seçenek modelinizi X,Y ve Z eksenlerinde büyütüp, küçültmenizi sağlar. 
Modelinizin üzerine farenizin sol tuşu ile tıklayarak seçtikten sonra ekranın 
solundaki oryantasyon menüsünden Ölçeklendirme (Scale) tuşuna tıklayın. 
%100’ün altındaki her değer modelinizi küçülttüğünüz; üstündeki her değer ise 
modelinizi büyüttüğünüz anlamına gelir:

Varsayılan olarak Birleştirilmiş Ölçeklendirme (Uniform Scaling) seçeneği açıktır. 
Bu seçenek açık iken her bir eksende yaptığınız ölçeklendirme, aynı oranda diğer 
eksenlere de uygulanır. Tek bir eksende ölçeklendirme yapabilmek için bu 
seçeneği kapatabilirsiniz.

BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖLÇEKLENDİRME (UNIFORM SCALING)

Bu seçenek açık iken her bir eksende yaptığınız ölçeklendirme işlemi, %10 ve 
katları olarak uygulanır.

YASLAYARAK ÖLÇEKLENDİRME (SNAP SCALING)

Sıfırlama (Reset) seçeneği ile modelinizi yazılıma ilk yüklendiği ölçeğine 
getirebilirsiniz.

SIFIRLAMA (RESET)
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DÖNDÜRME (ROTATE)

3B MODEL DÜZENLEME

Bu seçenek modelinizi X,Y ve Z eksenlerinde çevirmenizi sağlar. Modelinizin 
üzerine farenizin sol tuşu ile tıklayarak seçtikten sonra ekranın solundaki 
oryantasyon menüsünden Döndürme (Rotate) tuşuna tıklayın. Modelinizin 
etrafında üç farklı çember belirecektir. Kırmızı çember modelinizi X, yeşil çember 
modelinizi Y ekseninde, mavi çember modelinizi Z ekseninde çevirebilmenizi sağlar:

Bu seçenek açık iken her bir eksende yaptığınız döndürme işlemi, %15 ve katları 
olarak uygulanır:

YASLAYARAK DÖNDÜRME (SNAP ROTATION)

Sıfırlama (Reset) seçeneği ile modelinizi yazılıma ilk yüklendiği yönüne 
getirebilirsiniz.

SIFIRLAMA (RESET)

Bu seçenek, modelinizin alt yüzeyinin baskı tablasına düzgün olarak temas 
etmesini sağlar. Modelinizi Z ekseninde çevirdikten sonra bu seçeneği kullanmanız,
baskı problemi yaşamamanız açısından çok önemlidir.

BASKI TABLASINA YERLEŞTİRME (LAY FLAT)
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YAZILIM

YANSITMA (MIRROR)

3B MODEL DÜZENLEME

Yansıtma (Mirror) seçeneği ile modelinizi üç farklı eksende aksettirebilirsiniz. 
Modelinizin üzerine farenizin sol tuşu ile tıklayarak seçtikten sonra ekranın 
solundaki oryantasyon menüsünden Yansıtma (Mirror) tuşuna tıklayın. 
Modelinizin üzerinde eksen okları belirecektir. Her birine tıklayarak modelinizi ok 
yönünde aksettirebilirsiniz:

Özel (Custom) baskı ayarları aktif edildiğinde açılan bu seçenek, yazılımda o anda 
yüklü olan model için özel ayarlama yapmanızı sağlar. Sadece tecrübeli kullanıcılar 
için önerilmektedir:

MODEL BAZLI AYARLAR (PER MODEL SETTINGS)
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GÖRÜNTÜ MODU (VIEW MODE)

3B MODEL DÜZENLEME

Bu seçenek ile modelinizi üç farklı modda görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede, olası 
model bazlı problemleri baskı öncesinde saptayabilirsiniz.

KATI MOD (SOLID)

Modelinizin dış yüzeylerini katı olarak görüntüleyebildiğiniz standart görüntüleme 
modudur. Ayrıca modelinizin hangi noktalarda destek yapısı gerektirdiği bu modda 
kırmızı yüzeyler olarak belirtilir:

X-RAY MODU (X-RAY)

Modelinizi şeffaf olarak görebileceğiniz bu mod, iç detayların doğru olup olmadığını 
kontrol edebilmenizi sağlar.
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YAZILIM

KATMAN MODU (LAYERS)

3B MODEL DÜZENLEME

Yazıcı ekstrüderinin baskı esnasındaki hareketini önceden görebilmek ve olası 
katman problemlerini belirleyebilmek için bu modu kullanabilirsiniz. Ekranın sol alt 
tarafındaki çubuğu kullanarak baskı yolunu yukarı ve aşağı oynatabilirsiniz:
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ÖZEL AYARLAR (CUSTOM)

GELİŞMİŞ BASKI AYARLARI

Gelişmiş ayarlar, 3B baskı ve yazıcınız ile ilgili yeterli deneyime ulaşmadan 
kullanılmamalıdır. Hızlı ayarlar çoğu baskı için iyi sonuçlar vermektedir. Gelişmiş 
ayarları aktif hale getirmek için Baskı Ayarları (Print Setup) seçeneğini 
Özel (Custom) olarak ayarlayın:

KATMAN KALINLIĞI (LAYER HEIGHT)

Baskıdaki katmanın yüksekliği Katman Kalınlığı (Layer Height) değeri ile belirlenir. 
Katman kalınlığı düştükçe, baskı kalitesi ve baskı süresi artar. Kalite (Quality) > 
Katman Kalınlığı (Layer Height) seçeneğini kullanarak katman kalınlığını kendiniz 
belirleyebilirsiniz. Kemiq Q3 yazıcıları için bu değer 0,04 – 0,4 mm aralığında olmalıdır:
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GELİŞMİŞ BASKI AYARLARI

DUVAR KALINLIĞI (WALL THICKNESS - TOP/BOTTOM THICKNESS)

Bu seçenekler, modelinizin dış kabuk kalınlığını belirler. Kabuk (Shell) > Düşey 
Duvar Kalınlığı (Wall Thickness) modelinizdeki düşey duvarların değerlerini, 
Kabuk (Shell) > Yatay Duvar Kalınlığı (Top/Bottom Thickness) ise modelinizdeki 
yatay duvarlarını değerlerini belirlemenizi sağlar. Bu değerler yazıcınızın nozül çapı
ve katları olarak belirlenmelidir. Kemiq Q3 yazıcınızın nozül çapı 0,4 mm’dir:

İÇ DOLULUK (INFILL)

Bu seçenek, objenizin iç doluluk oranını belirlemenizi sağlar:

İÇ DOLULUK ORANI (INFILL DENSITY)

%0 seçildiğinde objeniz sadece dış yüzeylerden oluşur ve içi tamamen boş 
olacaktır. %100 ise içi tamamen dolu bir baskı almanızı sağlar.
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ARTAN İÇ DOLULUK ADIMLARI (GRADUAL INFILL STEPS)

Bu özellik modelinizin iç doluluğunun, üst noktaya yaklaştıkça sıklaşmasını sağlar.
Değer arttıkça, üst noktaya yakın alanlar belirlediğiniz doluluk oranına doğru artış 
gösterecektir. Bu özelliğin Kemiq Q3 yazıcılıları için kapalı (0) kalması önerilmektedir:

EKSTRÜDER SICAKLIĞI (PRINTING TEMPERATURE)

Bu seçenek ile baskıda kullandığınız malzeme için gerekli ekstrüder sıcaklığını 
ayarlayabilirsiniz.

BASK TABLASI SICAKLIĞI (BUILD PLATE TEMPERATURE)

Bu seçenek ile baskıda kullandığınız malzeme için gerekli tabla sıcaklığını 
ayarlayabilirsiniz.

MALZEME ÇAPI (DIAMETER)

Yazıcınızda kullandığınız filament çapını bu seçenek ile belirleyebilirsiniz. Baskı için
o an kullandığınız malzemenin çapını doğru olarak belirtmeniz gerekmektedir. 
Kemiq Q3 yazıcınız tüm malzeme çeşitleri için 1,75 mm çapındaki filamentleri kullanır.

MALZEME (MATERIAL)

Farklı malzeme türleri için gerekli ısı, malzeme çapı gibi değerleri bu seçenekler ile 
ayarlayabilirsiniz:

GELİŞMİŞ BASKI AYARLARI
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MALZEME AKIŞ ORANI (FLOW)

Bu seçenek ile malzemenin yazıcınızın ekstrüderinden çıkış oranını belirleyebilirsiniz.

GERİ ÇEKME (RETRACTION)

Modelinizin katmanlarında boşluklar mevcut olabilir. Bu seçenek yazıcınızın 
ekstrüderi bu boşluklardan geçerken malzemeyi geri çekmesini sağlar. Böylece 
boş alanlarda ekstrüderden malzeme çıkış ihtimali daha da azaltılmış olur.

BASKI HIZI (PRINT SPEED)

BOŞTA HAREKET HIZI (TRAVEL SPEED)

Bu özellik, ekstrüderin malzeme akıtmadığı zamanlardaki hareket hızını belirler.

BASKI HIZLARI (SPEED)

Yazıcınızın baskı hızını bu seçenekler ile ayarlayabilirsiniz:

YAZILIM

GELİŞMİŞ BASKI AYARLARI

Genel baskı işleminin hızını bu seçenek ile belirleyebilirsiniz. Kemiq Q3 yazıcınız 
baskı hızını varsayılan olarak bu değerde belirleyecektir. Dilerseniz baskı 
esnasında yazıcınızın kontrol panelinden baskı hızını değiştirebilirsiniz. Çok 
yüksek ve çok düşük değerler, baskı kalitesinde düşüşlere neden olabilir.
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BASKI SOĞUTMA (COOLING)

Baskı esnasında soğutma fanlarının çalışmasını sağlar. Bu özellik, destek yapıların 
(support) kullanılmadığı açılı veya havada örme (köprüleme) sırasında baskı 
kalitesini arttırır. Bu özelliği baskı esnasında yazıcınızın kontrol panelinden 
açıp/kapatabilirsiniz:

DESTEK YAPI (SUPPORT)

GELİŞMİŞ BASKI AYARLARI

Genellikle baskı tablasına paralel olarak durduğunda 0 – 45 derecelik açılara sahip
modeller destek yapısı gerektirir. Bu gerekliliği en aza indirmek ya da tamamen 
ortadan kaldırmak için modelinizin tabla üzerindeki oryantasyonu çok önemlidir:
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BASKI TABLASINA TUTUNMA (BUILD PLATE ADHESION)

Baskı tablasına temas eden yüzeylerin küçük olduğu modellerde, baskı esnasında
objenin tabladan ayrılması gibi sorunlar yaşanabilir. Bu gibi sorunları önlemek için 
Baskı Tablasına Tutunma (Built Plate Adhesion) özelliğini açmanız gerekmektedir. 
Bu özellik,model ile baskı tablası arasına ince bir yüzey örerek tutunmayı arttırır. 
Bu tutunmayı 3 farklı yöntem ile sağlayabilirsiniz:

ETEK (SKIRT)

YAZILIM

GELİŞMİŞ BASKI AYARLARI

Modelinizin baskı tablasına tutunmasında bir rolü olmayan bu özellik, yazıcınızın 
ekstrüderinin objeyi çevreleyen ayrı bir katman oluşturmasını sağlar. Böylece 
ekstrüder baskıya başlamadan önce tam olarak hazır olmasını sağlar.

ÇEVRELEME (BRIM)

Bu özellik, modeli çevreleyen ve aynı zamanda modele temas eden bir ilk katman 
oluşturur. Böylece obje, baskı tablasına daha iyi tutunacaktır. Çevreleme Genişliği 
(Brim Width) özelliği ile bu katmanın genişliğini belirleyebilirsiniz.

YÜZEY (RAFT)

En iyi tutunmayı sağlayan bu özellik, model baskısına başlamadan önce modeli 
çevreleyen ve aynı zamanda kendi içinde kalınlığı olan bir yüzey yaratır. Daha 
sonra obje baskısı, bu yüzey üzerinde başlar. Böylece objenin baskı tablasına 
tutunması maksimum seviyededir. Baskı işlemi bittikten sonra objenizi bu 
yüzeyden kolayca ayırabilirsiniz.

51



YÜZEY - MODEL BOŞLUĞU (RAFT AIR GAP)

En son yüzey katmanı ile modelinizin en alt katmanı arasındaki boşluğun değerini 
belirler. Boşluk arttıkça objenin yüzeyden ayrılması kolaylaşır, ancak objenin alt 
yüzeyi daha bozuk oluşabilir.

İLK KATMAN KESİŞMESİ (INITIAL LAYER Z OVERLAP)

GELİŞMİŞ BASKI AYARLARI

Bu özellik objenin ilk katmanını, yüzeyle model arasındaki boşluk değerine göre Z 
ekseninde kaydırır. Bu değer yazılım tarafından otomatik olarak Yüzey - Model 
Boşluğu (Raft Air Gap) değerinin yarısı olarak belirlenir ve böyle bırakılması 
tavsiye edilir.

YÜZEY ÜST KATMAN SAYISI (RAFT TOP LAYERS)

İkinci yüzey katmanının üzerine örülecek katman sayısını belirler. Bu katmanlar 
modelin oturacağı tam dolu katmanlardır. Katman sayısı arttıkça yüzey daha 
pürüzsüz hale gelir. Kemiq Q3 yazıcılarında bu değerin üç (3) olması pürüzsüz bir 
yüzey için yeterlidir.
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İLK BASKINIZI BAŞLATMA

Tüm ayarlamaları ve kontrolleri bitirdikten sonra, ana ekranın sağ alt köşesinde 
bulunan Dosyayı Kaydet (Save to File) seçeneğine tıklayarak ‘.gcode’ dosyanızı 
istediğiniz konuma kaydedip SD kart ile yazıcınıza taşıdıktan sonra baskı işlemini 
yazıcınız üzerinden başlatabilirsiniz. Ayrıca yazıcınız bilgisayarınıza USB kablosu 
ile bağlı ise, USB Üzerinden Baskı Alma (Print via USB) seçeneğini kullanarak 
baskı işlemini bilgisayarınız üzerinde de başlatabilirsiniz:

BASKINIZI TABLADAN ALMA

Baskı işlemi bittikten sonra, baskınızı tabladan almadan önce objenin soğumasını 
beklemeniz gerekmektedir. Baskı esnasında ısınan baskı tablasının normal 
sıcaklığa dönmesini beklemek, objeyi tabladan ayırmanızı kolaylaştıracaktır. Tabla 
normal sıcaklığa geldiğinde, yazıcınız ile birlikte gelen spatula yardımı ile objenizi 
tabladan ayırabilirsiniz. Spatulanın bıçağını obje ile baskı tablası arasına (Baskı 
Tablasına Tutunma için Yüzey (Raft) kullandıysanız yüzey ile baskı tablası 
arasına) dikkatlice sokun. Daha sonra spatulayı yavaşça yukarı doğru kaldırarak 
objeyi baskı tablasından ayırın.

Baskı sırasında Destek Yapı (Support) kullandıysanız, destek yapıları elinizle 
ya da gerektiği durumlarda akesusarlar arasında gelen yan keski ile objenizden 
kolayca ayırabilirsiniz.

YAZILIM

İLK BASKI
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SORUN GİDERME
Baskı işlemi sırasında karşılaşabileceğiniz basit 
sorunların çözümü için bu rehbere göz atabilirsiniz.
Ayrıca sorularınız ve teknik destek için 
www.kemiq.com/pages/destek sayfasını ziyaret 
edebilir ya da destek@kemiq.com adresinden
teknik ekibimize ulaşabilirsiniz. 



SORUN GİDERME

UYARILAR

ARAYÜZ UYARILARI VE HATALAR

HATALAR
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Baskı İptal

Yazıcınızın, yapmak istediğiniz işlemi onaylamanız
için size sunduğu uyarılardır.

Durdur ve Kaydet

Ekstrüder Isıtma Hatası

Tabla Isıtma Hatası

Yazıcınız, ekstrüder ve tabla için belirlenen 
maksimum sıcaklıkları aştığı zaman güvenlik için
tüm ısıtıcıları kapatır ve aktif olan tüm işlemleri
sonlandırır. Bu hatalardan biriyle karşılaşırsanız
yazıcınızı kapatıp, tekrar çalıştırmanız 
gerekmektedir.



FİLAMENTİ EKSTRÜDERE BAĞLAYAMIYORUM

BASKI HATALARI

Ekstrüderin içinde eski filamentin bir parçası kalmış olabilir. Bu durumda filament
değiştirme sürecini en baştan tekrar edin. Yeni filamenti ekstrüderin içine doğru 
biraz daha güçlü ittirin.

FİLAMENTİ EKSTRÜDERDEN ÇIKARAMIYORUM

Bu durumda filament değiştirme sürecini en baştan tekrar edin. Sorun devam ediyorsa,
ekstrüder ısısını malzemeniz için gerekli sıcaklığa getirin. Daha sonra ekstrüder 
üzerindeki mandala basıp filamenti önce biraz ittirin, daha sonra çekerek alın.

NOZÜLDEN MALZEME AKIŞI OLMUYOR

Bu durumda filament değiştirme sürecini en baştan tekrar edin. Sorun devam 
ediyorsa, ekstrüder ısısını malzemeniz için gerekli sıcaklığa getirin. Daha sonra 
ekstrüder üzerindeki mandala basıp filamenti ekstrüderin içine doğru ittirin.

BASKI SIRASINDA OBJE TABLADAN AYRILIYOR

Tabla kalibrasyonunu tekrar yapın. Tabla yüzeyinin temiz olduğundan emin olun.

TABLA KALİBRASYONU DOĞRU OLMUYOR

Kalibrasyon sürecinde 4 noktayı da dikkatlice kalibre edin. Kalibrasyon sırasında 
tabla yüzeyinin temiz olduğundan emin olun. Tabla bandı kullanıyorsanız, tablanın 
cam yüzeyi ile bant arasında toz ve partikül kalmamasına dikkat edin.

BASKI SIRASINDA FİLAMENT KOPUYOR

Filamentin bobininin, yazıcınıza bağlı filament tutucu üzerinde rahat hareket 
ettiğinden emin olun. Filament bobini, kendi içinde nadiren de olsa sıkışabilir. Bu 
durumdan kaçınmak için bobini, yazıcınızda takılı iken döndürmeyin. Filamentin, 
bobin üzerinde rahat hareket ettiğinden emin olun.

Yukarıdaki sorunlar, önerileri uygulamanıza rağmen devam ediyorsa lütfen teknik 
ekibimizle iletişime geçin.
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SORUN GİDERME

SD KART BOŞ GÖRÜNÜYOR

BAĞLANTI HATALARI

Yazıcınız ile birlikte gelen Sd kart dışında farklı bir SD kart kullanıyorsanız 
kesinlikle orjinal (güvenilir markaya sahip) ve çalışır durumda olduğundan emin 
olun. SD kartınızın içinde dosya olmasına rağmen kontrol panelinde boş 
görünüyorsa, kartı bilgisayarınızda formatlayıp baskı dosyalarınızı tekrar yükleyin.

BASKI İŞLEMİ SIRASINDA KATMANLARDA ATLAMA YAŞANIYOR

Bu durumda filament değiştirme sürecini en baştan tekrar edin. Sorun devam 
ediyorsa, ekstrüder ısısını malzemeniz için gerekli sıcaklığa getirin. Daha sonra 
ekstrüder üzerindeki mandala basıp filamenti ekstrüderinden çekerek alın.

CURA YAZILIMI YAZICIMI GÖRMÜYOR

Yazıcınız ile birlikte gelen USB bağlantı kablosunu kullanmaya özen gösterin. Farklı
bir kablo kullanıyorsanız orjinal ve çalışır durumda olduğundan emin olun ve kablo 
bağlantısınının doğru olup olmadığını kontrol edin. Yazılımda doğru yazıcının aktif 
olduğundan emin olun. Kablo bağlantısı ve yazıcı seçimi doğru olmasına rağmen 
sorun devam ediyorsa, yazılımı ve yazıcınızı tekrar başlatın.

Yukarıdaki sorunlar, önerileri uygulamanıza rağmen devam ediyorsa lütfen teknik 
ekibimizle iletişime geçin.
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SÜRÜCÜ GÜNCELLEME DOSYASI  İNDİRME VE YÜKLEME

SÜRÜCÜ GÜNCELLEME

DOKUNMATİK EKRAN GÜNCELLEME DOSYASI İNDİRME VE YÜKLEME

SORUN GİDERME58

Yazıcınızın çalışmasını sağlayan kodların toplamına yazıcı sürücüsü denir. 
Yazıcınızın en iyi performansta çalışmasını sağlamak için sürücünüzü güncel 
tutmanız çok önemlidir. Sürücü güncellemeleri ile yazıcınıza yeni özellikler eklenir 
ya da eski özellikler yenilenir. Sürücü güncellemeleri için www.kemiq.com/destek 
sayfasını takip edebilirsiniz. 
Sürücünüzü güncellemek için internet sayfamızdan yeni sürücü dosyasını 
bilgisayarınıza indirin. Cura yazılımını açın ve yazıcınızı USB kablosu ile bilgisayarınıza 
bağlayın. Yazılım ana ekranında üst sekmeden Ayarlar (Settings) > Yazıcı (Printer) >
Yazıcıları Yönet (Manage Printers) ile yazıcı özellikleri menüsünü açın:

Açılan menüde yazıcınızı seçin ve sağ taraftaki Sürücü Güncelle (Upgrade Firmware)’e
tıklayın. Özel Sürücü Yükle (Upload Custom Firmware)’e tıklayın. İndirdiğiniz sürücü 
dosyasını seçin ve Aç (Open) tuşuna tıklayın. Yükleme sırasında kesinlikle yazıcı 
bağlantısını koparmayın ve bilgisayarınızda herhangi başka bir işlem yapmayın. 
Yükleme bittikten sonra Kapat (Close) tuşu ile açık olan menüleri kapatabilirsiniz. 
İşlem tamamlandığında yazıcınız otomatik olarak tekrar başlayacaktır.

Ekran sürücünüzü güncellemek için internet sayfamızdan yeni sürücü dosyasını bilgisayarınıza
indirin ve dosya ismini kesinlikle değiştirmeden SD kartınıza kopyalayın. SD kartı yazıcınıza takın.
Ana Ekran> Düzenle (SETTINGS)> Bilgi (INFO) menüsünde bulunan ‘Ekran Güncelle (LCD Firmware 
Upload)’ butonunu kullanarak ekran sürücüsü güncelleme işlemini başlatın. (Sayfa 26) 
İşlem tamamlandığında yazıcınızı kapatıp tekrar açın. Böylece ekran sürücüsü güncelleme 
işlemi tamamlanmış olacaktır.



SORUN GİDERME

YAZICINIZIN NÖZÜLÜNÜ DEĞİŞTİRME

NOZÜL DEĞİŞTİRME

Yazıcınızın nozülü oldukça dayanıklı malzemeden ve uzun süre boyunca sorunsuz 
çalışacak şekilde üretilmiş olsa da, yazıcınızı kullanma yoğunluğunuza bağlı olarak 
zaman içinde tıkanıklık ve deformasyon sorunları yaşayabilir. Bu durumda 
www.kemiq.com/collections/parcalar-ve-aksesuarlar sayfasından yazıcınız için yeni 
nozül satın alabilir ve değiştirme işlemini yapabilirsiniz.

Öncelikle yazıcınızın ekstrüder ısısını 150 °C olarak ayarlayın ve ısınmasını bekleyin.

DİKKAT! Değiştirme işlemi için nozülün yüksek sıcaklıkta olması gerekmektedir.
Sonraki adımlarda yanma tehlikesini önlemek için koruyucu eldiven giyin veya
nozüle ya da ısıtıcı bloğa kesinlikle elinizle dokunmayın!

Ekstrüderin sağ tarafında bulunan fan bloğunu, üzerinde bulunan 3 adet vidayı 
sökerek ekstrüderden ayırın. Bu işlem için aksesuarlar arasında gelen alyan 
anahtarı (1.5 mm) kullanabilirsiniz:

Standart pense yardımı ile ısıtıcı bloğunu pozisyonunu bozmadan tutun. Isıtıcı 
bloğun yerinden oynaması ya da açısının bozulması, ekstrüder performansını olumsuz 
yönde etkiler. Bu yüzden ısıtıcı bloğun hareket etmemesi için özen gösterin. 
Aksesuarlar arasında gelen nozül anahtarı ile nozülü saat yönünde yavaşça 
çevirerek ısıtıcı bloğundan çıkarın. Yeni nozülü aynı şekilde bu sefer saat yönünün
tersine yavaşça çevirerek yerine sıkıca takın. Bu işlem sırasında ısıtıcı bloğundaki 
dişleri bozmamak için nozülü gereğinden fazla çevirmemeye özen gösterin. Son 
olarak fan bloğunu yerine takın.

Fan Bloğu

Isıtıcı Bloğu

Nozül
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TEKNİK DESTEK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

SERİ NUMARANIZI HAZIRLAYIN

TEKNİK DESTEK SÜRECİ

Kemiq olarak müşterilerimize yazıcı ile birlikte bilgi hizmetini de sunmaktayız. 
Yazıcınız ile ilgili tüm sorunlarınızı ve sorularınızı hiç tereddüt etmeden bizimle 
paylaşabilirsiniz. Teknik ekibimiz size en kısa sürede geri dönüş yapacak ve 
sorununuzu çözecektir. İletişim kısmındaki bilgileri kullanarak bize telefon ya da 
e-posta yolu ile ulaşmadan önce: 

Seri numarası, yazıcınızı sistemimizde net olarak belirleyebilmemiz ve size daha 
çabuk ve daha doğru bilgi aktarabilmemiz için önemlidir. Seri numarası yazıcınızın
arkasında güç girişinin üzerinde bulunmaktadır.

SORUNUNUZU AÇIK VE NET OLARAK AKTARMAYA ÇALIŞIN

Bize e-posta yolu ile ulaşıyorsanız, sorununuzu olabildiğince açık ve eksiksiz olarak
aktarmanız, sorunu iyi algılayabilmemiz ve size en doğru çözümü sunabilmemiz 
için önemlidir.  

FOTOĞRAF YA DA VİDEO YOLLAYIN

Birçok sorun fotoğraf ya da video ile daha kolay anlaşılabilir:

- Bazı parçaların fiziksel olarak hasar gördüğü ya da yerinden oynadığı durumlar
- Sorunu anladığınız ancak teknik parça isimlerini bilemediğiniz durumlar
- Yazıcınızın açıklayamadığınız bir biçimde davrandığı durumlar
- Baskı kalitesi sorunları
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Q3 ALFA

TEKNİK ÖZELLİKLER

BASKI
Baskı Teknolojisi
Baskı Hacmi
Katman Çözünürlüğü
Baskı Malzemesi
Nozül Çapı
Baskı Dosyası Formatı

BOYUTLAR ve AĞIRLIK
Yazıcı Boyutları (Bobinli)
Kutu Boyutları
Yazıcı Ağırlığı
Kutu Ağırlığı

SICAKLIK
İdeal Çalışma Ortamı Sıcaklığı
Maksimum Ekstrüder Sıcaklığı
Maksimum Tabla Sıcaklığı

ARAYÜZ EKRANI

GÜÇ ve BAĞLANTI
Güç Gereksinimleri
Bağlantı

MEKANİK
Konstrüksiyon
Baskı Tablası
Step Motorları
XY Konum Hassasiyeti (Elektronik)
Z Konum Hassasiyeti (Elektronik)
Maksimum Desibel (Kapaklar Açık)
Maksimum Desibel (Kapaklar Kapalı)

YAZILIM
Yazılım Bundle
3B Model Formatları
İşletim Sistemi (Sadece 64bit)

Katmanlı Yığma Teknolojisi 
190 x 200 x 273 (mm)
60 - 400 mikron
PLA, ABS, HIPS, Co-Polyester, PET-Mg, Nylon, FLEX
0.4 mm (opsiyon 0.5, 0.6, 0.8 mm)
.gcode

36 x 47 x 60 (cm)
42 x 45 x 69 (cm)
20 kg
21.5 kg

15 - 32 °C
275 °C
120 °C

Rezistif Dokunmatik Ekran

200-240 VAC, 50/60 Hz, 135 W
SD Kart, USB

Elektrostatik boyalı çelik ve ABS
Temperli Cam + Tabla Bandı
1.8° adım açısı, 1/32 mikro adım
6.25 mikron
1.25 mikron
60 db
52 db

Cura
.STL, .OBJ
Windows (Vista +),  Mac OSX (10.7 +), Linux (Ubuntu 14.04 +)
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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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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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