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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, Adaptörü takmayın/çıkarmayın. 

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

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

DİKKAT!  BeamUp yazıcınızı ve filamentinizi
kesinlikle direk güneş ışığına maruz bırakmayın.
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BeamUp SERİSİ HAKKINDA

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

NASIL ÇALIŞIR?

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

BeamUp SERİSİ
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BeamUp SERİSİ HAKKINDA

BeamUp YAZICI
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Filament 
bobin askısı

Flament bobin

Cihaz kontrol 
düğmesi

Baskı soğutma fanı

Ekstrüder motoru

Baskı tablası

Y eksen sıfırlama
anahtarı

Z eksen sıfırlama
anahtarı

Z eksen motoru

X eksen motoru

Z eksen mil

Z eksen vidalı mil

SD kart

Oled kontrol ekranı

Ekstrüder sogutma
fanı



BeamUp SERİSİ HAKKINDA

BeamUp YAZICI
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1.Extruder
2.Baskı yüzeyi
3.Ekran modülü
4.Cihaz kontrol düğmesi
5.Sd Kard girişi

6.Filament bobin askısı
7.Filament bobini
8.Adaptör girişi
9.Açma kapama anahtarı
10.Filament girişi



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

KURULUM



BeamUp 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.beamup.com

KUTU İÇERİĞİ

KURULUM 8

KUTU İÇERİĞİ

BeamUp Yazıcı

USB Kablosu

SD Kart

Filament Tutucu

Baskı Tablası Bandı Magnetik Baskı Tablası

Spatulalar Nozül Anahtarı

Güç Adaptörü
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CIHAZ KURULUMU

FİLAMENTİN TUTUCUYA ASILMASI

Kutu içeriğinde bulunan filament askısını 3 adet vida ile
yazıcının sağ üst kısmına vidalayın ve filamenti

paketinden çıkarıp askıya takın.

Gerekli ekipmanlar

Filament 
bobin askısı

Flament bobin

BASKI TABLASININ YERLEŞTİRİLMESİ

BeamUp yazıcılarının portatif 
manyetik baskı tablalarını 

kolayca çıkarıp takabilirsiniz. 
Ancak takarken doğru yönde 

taktığınızdan emin olun.



CIHAZ KURULUMU
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CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

Açma kapama anahtarı kapalı durumda iken
adaptör girişine adaptör bağlantısını yapın

ve cihazı açma tuşu ile çalıştırın.
Adaptör girişi Açma kapama anahtarı

CİHAZIN KONUMLANDIRILMASI

10cm 10cm

BeamUp yazıcılarının Y ekseni hareketinde 
baskı tablası ileri geri hareket etmektedir. 
Baskı sırasında tablanın fiziksel engel ile 
karşılaşmması için BeamUp S modeli için 

10cm, BeamUp L modeli için ise 20cm 
hareket boşluğu bulundurduğunuzdan 

emin olun



ARAYÜZ
BeamUp kontrol paneli ve 
kullanıcı arayüzü
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ARAYÜZ

EKRAN MODÜLÜ v2.0

Menüde Gezinme

SD kart girişi Oled bilgi
ekranı

Enkoder
buton

Menüde sadece enkoder butonunu kullanarak gezinebilirsiniz. 
Sağ ve sol yönde çevirerek seçenekler arasında geçiş yapabilir ve 
enkoder butonuna tıklayarak seçmiş olduğunuz alt menüye 
girebilir veya fonksiyonları çalıştırabilirsiniz. Her alt menüde 
bulunan geri butonunu (“ < ”) kullanarak bir önceki menüye geri 
dönüş yapabilirsiniz. 
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ARAYÜZ

Ana Menü 

Ana menüde baskı öncesi ve baskı sırasında yapılabilecek ayarlar 
ve hazırlıklar bulunmaktadır. Menü içeriği baskı öncesi ve baskı 
sırasında olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Yazıcı 
çalıştırıldığında direkt olarak ana menü açılmaktadır.
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ARAYÜZ

1 - Ana Menü (Baskı Öncesi)

1.1 - SD
SD kartınızın içerisindeki gcode dosyalarına buradan erişebilirsiniz. Baskı almak 
istediğiniz dosyayı enkoder butonu ile seçerek baskıyı başlatabilirsiniz.
1.2 - Tekrar Bas
Yazıcıda baskısı alınan son dosyayı tekrar basabilmek için bulunan kısayol 
seçeneğidir.
1.3 – Ön Isıtma
Nozül sıcaklığını önceden tanımlı sıcaklık değerlerinde ısıtmak için kullanılır.
    1.3.1 – PLA
    Nozülü 200 dereceye ısıtmak için kullanılır.
    1.3.2 – Flex
    Nozülü 230 dereceye ısıtmak için kullanılır.
1.4 – Sıcaklık
Nozül sıcaklık ayarını manuel olarak değiştirmek ve soğutmak için kullanılır.
    1.4.1 – Sıcaklık Ayarla
    Nozül sıcaklığını istediğiniz dereceye ısıtmak için kullanabilirsiniz.
    1.4.2 – Soğutma 
    Nozül ısıtma işlemini iptal etmek için kullanılır.
1.5 – Hareket
Eksen hareket kontrolleri bu alt menüden yapılır.
    1.5.1 – Eve Git
    Yazıcının X, Y ve Z eksenlerini sıfır pozisyonuna götürmek için kullanılır.
    1.5.2 – Z Hizalama 
    Yazıcıda bulunan çift z ekseni seviyesini kalibre eder.
    1.5.3 – Motorları Durdur 
    Yazıcıda bulunan tüm motorların enerjisini kesmek için kullanılır.
1.6 - Kalibrasyon
Yazıcınızın baskıdaki ilk katman yüksekliğinin ayarını buradan yapabilirsiniz.  
rsiniz.  



Arayüz 15

ARAYÜZ

1 - Ana Menü (Baskı Öncesi)

1.7 – Filament
Yazıcının ekstrüder hareketlerini buradan kontrol edebilirsiniz. 
    1.7.1 – 100mm Sık
    Ekstrüderde takılı olan filamenti 100mm sıkmak için kullanılır.
    1.7.2 – 100mm Çek 
    Ekstrüderde takılı olan filamenti 100mm geri çekmek için kullanılır.
    1.7.3 – Filament Tak
    Yazıcıya filament takmak için veya takılı olan filamenti değiştirmek için
    kullanılır. 
1.8 – İnfo
Yazıcı bilgisi ve baskı istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz.
    1.8.1 – Yazıcı Bilgisi
    Yazıcınızın model bilgilerini, eksen ölçülerini ve versiyon bilgilerini
    görüntüleyebilirsiniz.
    1.8.2 – İstatistikler 
    Yazıcınız ile gerçekleştirdiğiniz tüm baskı istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz.
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ARAYÜZ

2 - Ana Menü (Baskı Sırasında)

Baskı sırasında yazıcı durumuna ilişkin bilgileri (sıcaklık, süre ve baskı yüzdesi) 
bu ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Bu ekrandan ana menüye geçmek için ana 
menüdeki gibi enkoder butonunu çevirmelisiniz. 
2.2 - Sıcaklık
Baskı sırasında sıcaklığı buradan değiştirebilirsiniz.
2.3 - Hız 
Baskı hızı yüzdesini buradan ayarlayabilirsiniz.
2.4 – Fan 
Baskı fanı çalışma yüzdesini buradan ayarlayabilirsiniz.
2.5 – Akış Oranı
Ekstrüderden akıtılan filamentin akış yüzdesini buradan değiştirebilirsiniz.
2.6 – Filament
Baskı sırasında filament değişimini buradan yapabilirsiniz.
2.7 - Duraklat
Baskıyı duraklatmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.
2.8 – İptal
Baskıyı iptal etmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. 

2.1 – Baskı Durum Ekranı

Mevcut Isı Hedef Isı

Baskı Süresi

Durum Bilgi
 Satırı

Baskı Yüzdesi



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

FİLAMENT TAKMA ve ÇIKARMA

Yazıcınıza ilk defa filament takacağınız zaman veya mevcut filamenti 
değiştirmek istediğinizde 

Ana Menü > Filament > Filament Tak menü yolunu izleyerek işlemi başlatın.
Eğer esktrüder sıcak değilse veya hedef ısısı belirlenmemiş ise bu prosedüre 
başlamadan önce sizden ön ısıtma değerlerinden birini seçmeniz istenecektir. 
Ekstrüder daha önceden ısıtılmışsa bu seçenek yazıcı tarafından atlanacaktır. 
Isınma işlemi tamamlandıktan sonra yazıcı ekranında bulunan yönergeleri takip 
ederek filament değiştirme prosedürünü kolayca tamamlayabilirsiniz. 
Isınma işleminden sonra ekstrüder filamenti bir miktar geri çekecektir. Geri 
çekme işlemi tamamlandıktan sonra yazıcı sizden mevcut filamenti çıkarıp 
yenisini yerleştirmenizi isteyecektir.

Not: Bu sırada kullanıcı tarafından uzun süre işlem yapılmadığında ekstrüder 
ısınmayı durduracak ve işlem yapılmasını bekleyecektir.

Yeni filament bobinini askıya yerleştirdikten sonra filament ucunu bir keski 
yardımıyla 45 derece sivrilterek kesip ekstrüderin üst kısmında bulunan ve 
ok işareti ile gösterilen filament giriş bölümüne yerleştirin ve enkoder butonu ile 
onaylayın.
 

Filament girişi
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BASKIYA HAZIRLIK

FİLAMENT TAKMA ve ÇIKARMA

Bu işlemden sonra yazıcı filamentin ekstrüdere tam olarak takıldığından ve eski 
filament kalıntılarının nozülden tam olarak atıldığından emin olmak için filament 
nozülden fazladan akacak kadar sıkacaktır. Bu fazladan sıkılan filament akışını 
sıkma bittikten sonra yazıcıyla beraber verilen cımbız yardımıyla elinizi sıcak 
nozüle yaklaştırmadan temizleyiniz. Eğer nozülden filament çıkışını 
gözlemleyemiyorsanız prosedür sonunda sunulan seçeneklerden Daha Fazla 
Sık seçeneğini seçiniz. 
Ekstrüder üzerinde baskı sırasında filament girişini kontrol eden bir sensör 
bulunmaktadır. Eğer baskı sırasında filament biterse baskı otomatik olarak 
duraklatılıp filament değiştirme işlemine geçiş yapılacaktır. Manuel filament 
değiştirmede olduğu gibi ekrandaki yönergeleri takip ederek değiştirme işlemini 
kolayca yapabilirsiniz.
 

Not: Ekstrüder 
dişlilerinin takılan 
filamenti kavrayabilme-
si için enkoder ile 
filament girişini 
onaylarken aynı 
zamanda diğer elinizle 
filamenti ekstrüderin 
içine doğru hafif bir 
kuvvetle ittirin. 
Ekstrüderin filamenti 
kavradığından ve 
çektiğinden emin 
olduktan sonra kuvvet 
uygulamanıza gerek 
yoktur.
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Yazıcının X ekseninin bulunduğu köprü bölümünün baskı tablasına paralel olması 
gerekmektedir. Bazı durumlarda (taşıma veya dışarıdan el ile müdahale) bu 
paralellik bozulabilir. 

Bu durumu gidermek için yazıcı aksesuarları arasında bulunan 
hizalama parçalarının Z ekseni millerine düzgün bir 
şekilde takıldığından ve Z eksen motorlarına tam olarak 
dayandığından emin olduktan sonra Ana Menü > Hareket 
> Z Hizalama menü yolunu izleyerek işlemi başlatın. Yazıcı 
önce tüm eksenleri sıfırlayacak daha sonra yavaşça Z 
ekseninde aşağı doğru inecektir. Yazıcının köprü bölümü sağ 
ve solda bulunan hizalama parçalarına dayanınca motor 
zorlanma sesi duyulacak ardından yazıcıdan onay sesi 
duyulacaktır. Bu işlemin tamamlandığı anlamına gelir. 
Ardından tüm eksenler tekrar sıfır pozisyonuna geri dönecek 
ve işlemi tamamlamış olacaktır. 

Not : Eksen hareketleri sona erdikten sonra hizalama 
parçalarını millerden çıkarmayı unutmayın. 

BASKIYA HAZIRLIK

Z EKSENİ HİZALAMA
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BASKIYA HAZIRLIK

Otomatik Tabla Kalibrasyonu

Yazıcınız her baskı başlangıcında parçanın kusursuz olarak basılması için sensör 
yardımı ile tabla yüzeyinden ölçümler alarak baskıyı tabla yüzeyine göre 
otomatik ayarlayacaktır. Baskılarınızın ilk katının ideal yükseklikte olması için 
tabla seviyelemesinin doğru olması gerekmektedir. Eğer baskılarınızın ilk katı 
tabladan fazla uzak veya fazla yakın ise Ana Menü > Kalibrasyon 
seçeneğinde bulunan yükseklik ofset değerini mm cinsinden (ilk kat 
tabladan uzak ise eksi yakın ise artı yönde) değiştirebilirsiniz. 



YAZILIM VE
İLK BASKI 
HAZIRLIK
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

YAZILIM ve İLK BASKI

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.

YAZILIM ve İLK BASKI 23



DİLİMLEYİCİ YAZILIMI KURULUMU (Cura Slicer)

YAZILIM ve İLK BASKI

YAZILIM ve İLK BASKI 24

BeamUp yazıcıları global olarak en çok kullanılan, ücretsiz ve pratik dilimleme 
yazılımı olan Cura Software ile çalışır. Bu yazılımda ideal baskı parametreleri 
BeamUp tarafından önceden tanımlanmış olup aynı zamanda kullanıcılarımıza tam 
kontrol ve değişiklik olanağı sunmaktadır.

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura linkinden yazılımı bilgisayarınıza 
indirip kurduktan sonra kullanıcıdan yazıcı seçimi yapılması istenecektir. Burada add 
a non-networked printer > BeamUp > BeamUp S veya BeamUp L seçeneklerin-
den birini tıklayarak devam edebilirsiniz. 
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BeamUp baskı ayarlarına ulaşabilmek için sağ üst bölgede bulunan kalem 
simgesine tıklayıp ardından custom seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. 
Bu bölümde BeamUp yazıcıları için hazırlanmış, farklı çözünürlüklere göre daha 
önceden tanımlı 5 farklı baskı ayarı bulunmaktadır. İhtiyacınıza göre bu ayarlardan 
birini seçebilirsiniz. 

DİLİMLEYİCİ YAZILIMI KURULUMU (Cura Slicer)

YAZILIM ve İLK BASKI
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DİLİMLEYİCİ YAZILIMI KURULUMU (Cura Slicer)

YAZILIM ve İLK BASKI

Bu işlemleri tamamladıktan sonra yazılıma parçayı çağırın ve tabla üzerindeki 
oryantasyonunu sağlayın ve ardından baskı ayarlarından dilediğinizi seçip sağ 
altta bulunan Slice (Dilimle) butonuna basın. 

Baskı ön izlemesini görmek için dilimleme işlemi bittikten sonra orta üst 
bölümdeki Preview (Ön İzleme) butonuna tıklayıp sağ bölümde bulunan 
kaydıraç yardımıyla baskının katmanlarını inceleyin. Ardından oluşturulan gcode 
dosyasını SD kartınıza kaydedin ve baskınızı başlatın. 
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DİLİMLEYİCİ YAZILIMI KURULUMU (Cura Slicer)

YAZILIM ve İLK BASKI

İleri seviye baskı ayarlarını incelemek ve değiştirmek istiyorsanız parametre ana 
başlıklarından herhangi birinin üzerine geldiğinizde çıkan ayarlar simgesine 
tıklayın. Buradaki ayarlardan hangisinin görünmesini istiyorsanız yanındaki 
kutucuğu işaretleyebilirsiniz.
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Kullanıcı Tarafından Sıkça Değiştirilen Parametreler

YAZILIM ve İLK BASKI

Bazı parametreler her parçaya göre değişkenlik gösterebilir. Bu parametreleri 
değiştirerek ön izleme ekranından baskıyı inceleyebilir ve ihtiyacınıza göre karar 
verebilirsiniz. Eğer varsayılan ayarlara dönüş yapmak istiyorsanız değiştirdiğiniz 
parametrelerin yanında beliren ön ayarlara geri dön seçeneğini kullanabilirsiniz.

Shell (Kabuk)
Basılacak parçanın dış yüzeyinin kalınlığını buradan ayarlayabilirsiniz. Ana 
başlığın altında bulunan üst, alt ve yan duvar kalınlığını çizgi sayısı veya 
milimetre cinsinden kalınlık değerini girerek ayarlayabilirsiniz.

İnfill (İç Örgü Oranı)
Genellikle hem zamandan hem de malzemeden tasarruf için baskının tamamı 
dolu olarak basılmamaktadır. Dış duvarların iç kısmı kullanıcı tarafından 
belirlenen bir geometri ve doluluk oranı ile basılır. Parçanızın ihtiyacına göre bu 
parametreleri belirleyip ön izleme ekranından inceleyebilirsiniz.  

Material (Malzeme Ayarları)
İlk katman ve parçanın geri kalanının basılacağı sıcaklık değerlerini buradan 
değiştirebilirsiniz.

Speed (Baskı Hızı)
İhtiyacınıza göre genel baskı, ilk katman, iç ve dış duvar, iç örgü ve destek yapısı 
hızlarını buradan değiştirebilirsiniz
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Kullanıcı Tarafından Sıkça Değiştirilen Parametreler

YAZILIM ve İLK BASKI

Support (Destek Yapısı)
Bazı baskılarda parçanın ters açılarında eriyik filamentin sarkmasını engellemek 
amacıyla destek yapıları kullanılır. Baskı sonrasında da bu destek yapıları 
parçadan kolaylıkla çıkarılabilir. Parçadaki limit ters açı değerini (Overhang 
Angle) dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 

Destek malzeme ile parça arasındaki yatay ve dikey mesafe değerlerini de 
(Support Z Distance ve Support X/Y Distance) desteğin ana parçadan daha 
kolay ayrılmasını sağlamak adına arttırabilirsiniz. 

Ancak destek ile parça mesafesini çok fazla arttırmak parçada sarkmalara 
sebep olabileceğini ve destek malzemenin fonksiyonunu kaybedebi-
leceğini de unutmayın. Ayrıca ana parçanın iç doluluğunu ayarlayabildiğiniz gibi 
destek malzemenin de iç doluluk oranını (Support Density) belirleyebilirsiniz. 

Parçanın destek malzeme uygulamasının yapılmasını istemediğiniz bölgelerine 
Support Blocker (Destek Engelleyici) küplerini ekleyebilirsiniz.

Build Plate Adhesion (Tabla Yapışma Güçlendirmesi)
Baskının tablaya daha iyi yapışması adına ilk katmanda parçanın dış çevresine 
ek olarak etek benzeri yapılar kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır;

  -Brim : Parçanın ilk katmanının yüzeyini arttırmak adına, parçaya yapışık 
biçimde ofset bölgesi oluşturur. Bu ofsetin çizgi sayısını veya mm cinsinden 
genişliğini (brim line count) ayarlayabilirsiniz.

  -Skirt : Parçanın soğuma esnasında tabladan kalkmayacağından eminseniz, 
parçanın ilk katı ile birleşik olmayan ve parçanın ilk katman yüzeyine ofsetli 
ekstra birkaç çerçeve oluşturur. Bu yöntem tablaya yapışmaya direkt etkide 
bulunmaz ancak nozülün parçaya başlamadan önce toparlanması adına faydal-
ıdır.



İLK BASKI
SD kartınıza yükleyebilirsiniz (Önerilir), 
ayrıca USB bağlantısı ile direk olarak baskı 
işlemini başlatabilirsiniz.
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Baskı İşlemi

İLK BASKI

Baskınızı başlatmak için Ana Menü > SD seçeneği ile SD kartınızda bulunan 
gcode dosyaları arasından baskı almak istediğiniz dosyayı seçip baskı işlemini 
başlatabilirsiniz.

Not: Baskınızı başlatmadan önce baskı yüzeyinin yazıcıya yerleştirildiğin-
den ve temiz olduğundan emin olunuz. Ayrıca yazıcının etrafında veya içinde 
eksen hareketlerine engel olabilecek fiziksel engel bulunmadığından emin 
olunuz.
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Baskı İşlemi

İLK BASKI

Basılacak dosyayı seçtikten sonra yazıcı ekstrüder ısısını otomatik olarak 
dilimleme yazılımında belirlenen ısı değerine getirecektir. Isınma tamamlandık-
tan sonra her baskı öncesi yazıcı tarafından otomatik olarak yapılan eksenleri 
sıfırlama ve tabla seviyeleme prosedürü başlatılacaktır. 

Not: Isınma esnasında nozülden filament akıntısı olabilir. Bu akıntıyı yazıcı ile 
beraber verilen cımbız yardımıyla elinizi sıcak nozüle yaklaştırmadan 
temizleyebilirsiniz.

Baskı sırasında Ana Menü’den  baskı hızı, nozül ısısı, fan hızı ve filament akış 
oranı değerlerini canlı olarak değiştirebilirsiniz.
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Baskı İşlemi

İLK BASKI

Not: Her baskının ilk katmanı, parçanın baskı yüzeyine sağlam bir şekilde 
yapışabilmesi için baskının geri kalanına göre daha yavaş, daha yüksek 
sıcaklıkta ve soğutma fanı kapalı şekilde basılır. İkinci kata geçildiğinde 
normal baskı ayarları başlatılır.

Baskı işlemi tamamlandıktan sonra baskı yüzeyini yazıcıdan alıp aksesuarlar 
arasında bulunan spatula yardımı ile tabladan çıkarabilirsiniz. Bu işlemi yaparken 
keskin spatula ucundan zarar görmemek için eldiven kullanmanız 
önerilir. Ayrıca bu işlemi yazıcı üzerinde yaparsanız yazıcınıza zarar 
verebilirsiniz. Bir sonraki baskı için tablayı alkollü bir temizleyici ile temizle-
meyi unutmayın.



SORUN GİDERME
Baskı işlemi sırasında karşılaşabileceğiniz basit 
sorunların çözümü için bu rehbere göz atabilir-
siniz.Ayrıca sorularınız ve teknik destek için 
www.kemiq.com/pages/destek sayfasını 
ziyaret edebilir ya da destek@kemiq.com 
adresinden teknik ekibimize ulaşabilirsiniz. 
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Baskı Tablaya Yeterince İyi Yapışmıyor
Bu problemin çözümü için öncelikle baskı öncesinde tablanın temiz olduğun-
dan ve alkollü bir temizleyici ile temizlendiğinden emin olun. Ardından 
kalibrasyon ayarlarınızı gözden geçirin. Eğer baskının ilk katı tablaya uzaksa, 
çizgiler birbirine yapışmıyor ve aralarında boşluklar gözlemliyorsanız Ana 
Menü > Kalibrasyon menüsünden kalibrasyon ofset değerini düşürün. Bu 
şekilde ilk katmanda nozül tablaya daha yakın olacaktır. Eğer ilk katmanda 
sorun yok ve hala yapışmama sorunu yaşıyorsanız ilk katman hızınızı (Initial 
Layer Speed) düşürmek, ilk katman sıcaklığını (Initial Layer Printing 
Temperature) arttırmak ve geniş brim kullanmak yardımcı olacaktır.

Nozül Tablaya Çok Yaklaşıyor
Bu problemi çözmek için Ana Menü > Kalibrasyon menüsünden kalibrasyon 
ofset değerini arttırın. Bu şekilde ilk katmanda nozül tablaya daha uzak 
olacaktır.

Soğutma Fanı Çalıştığında Isıtma Hatası Alıyorum
Yazıcınızı ideal oda sıcaklığından daha düşük ortamlarda çalıştırırsanız 
nozül hedef ısıya ulaşmakta zorluk çekebilir. Bunu gidermek adına yazıcınızı 
oda sıcaklığına yakın ortamda çalıştırın veya geçici çözüm olarak Cura’da 
Cooling (Soğutma) > Fan Speed (Fan Hızı) değerini düşürün.

SORUN GİDERME

Karşılaşılabilecek Olası Problemler ve Çözümleri
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Baskı Katmanlarında Boşluklar Var
Bu hata genelde ekstrüder filament sıkma mekanizmasında oluşan problemler 
nedeniyle görülür. Yazıcınız baskıda değilken Ana Menü > Ön Isıtma 
menüsünden malzemeye uygun olan ön ısıtmayı seçin. Isıtma tamamlandığın-
da Ana Menü > Filament > 100mm Sık seçeneği ile filament sıktırın. 
Filament sıkılırken filamenti hafifçe tutarak ekstrüderinizin filamenti yeterli 
kuvvette sıkıp sıkmadığını kontrol edin. Eğer hafif bir ters kuvvetle bile 
sıkmayı engelleyebiliyorsanız ekstrüderin solunda bulunan gergi vidasını 
saat yönünde çevirin ve ideal sıkma aralığını bulun. Bir diğer problem 
seçeneği de nozül tıkanmasıdır. Nozülünüz içine giren bir yabancı madde 
yüzünden tıkanmış olabilir. Nozülünüzü yeni bir nozül ile değiştirip tekrar 
deneyin. Eğer problem hala devam ediyorsa teknik destek ekibimizle iletişime 
geçin. 

SORUN GİDERME

Karşılaşılabilecek Olası Problemler ve Çözümleri
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Nozül Değişimi
Değişim işlemine başlamadan önce Ana Menü > Ön Isıtma menüsündeki 
seçeneklerden birini seçin. Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra eğer filament 
takılı ise önce filamenti çıkarın. Ardından bir pense yardımıyla dikdörtgen 
prizma şeklindeki alüminyum ısıtıcı bloğu sabit bir şekilde tutun. Pense ile 
ısıtıcı bloğu tutarken ısıtıcı bloğa takılı olan ısıtıcı ve termistörün (ısı 
sensörü) zarar görmemesine dikkat edin. Tüm işlem boyunca ısıtıcı 
bloğun pozisyonunun değişmemesi gerektiğini unutmayın. Daha sonra 
aksesuarlar arasında bulunan nozül anahtarı ile nozülü saat yönünün tersi 
yönünde çevirip açın ve nozül çıkana kadar çevirin. Ardından yeni nozülü takıp 
saat yönünde çevirerek nozülü sıkın. Çok yüksek kuvvet uygulamadan 
nozülü yeterince sıktığınızdan emin olduktan sonra ısıtıcı bloğu serbest 
bırakabilirsiniz.

Not : Bu işlem sırasında Extruderin sağında bulunan metal silindirik tabla 
seviye sensörünün kıpırdatılmadığından ve ısı nedeniyle ellerinizin zarar 
görmemesi için eldiven kullandığınızdan emin olunuz.

SORUN GİDERME

Karşılaşılabilecek Olası Problemler ve Çözümleri
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Filament Değiştirme Sırasında Ekstrüderden Çıkmıyor
Yazıcınız baskıda değilken Ana Menü > Ön Isıtma menüsünden malzemeye 
uygun olan ön ısıtmayı seçin. Isıtma tamamlandığında Ana Menü > Filament 
> 100mm Çek seçeneği ile filamenti geri çekin. Filament çıkmıyorsa 
ekstrüder motoruna yardımcı kuvvet olması adına filamenti fazla kuvvet 
uygulamadan yukarı doğru çekin. Eğer problem hala devam ediyorsa teknik 
destek ekibimizle iletişime geçin. 

SORUN GİDERME

Karşılaşılabilecek Olası Problemler ve Çözümleri

Temizlik ve Bakım

Yazıcınızı tozlu ve nemli ortamlarda bulundurmamaya özen gösterin. 
Eksenlerin sorunsuz hareket edebilmesi için eksen millerinin temiz ve yağlı 
olduğundan emin olun. Bunu sağlayabilmek için bir bez veya kağıt havlu 
yardımı ile eksen millerini ince bir yağ kullanarak yağlayabilirsiniz. Ancak bu 
işlemi uygularken yağın, yazıcının mil harici diğer parçalarına bulaşmadığından 
emin olun. Eğer bulaşırsa da alkollü bir temizleyiciyle yağdan arındırın.
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