


Siga sempre as instruções de segurança durante a montagem e uso, para evitar 
danos desnecessários à máquina ou até lesões individuais

Instruções de Segurança

Seja cauteloso ao usar o raspador. Nunca direcione o raspador para a 
sua mão.

Em caso de emergência, por favor, desligue imediatamente a energia 
da impressora e entre em contato com o suporte técnico.

A impressora inclui partes móveis que podem causar ferimentos.

Se você tiver qualquer problema depois de receber os produtos, entre 
em contato primeiramente com o nosso serviço ao cliente. 

Recomenda-se usar óculos de proteção ao limpar e lixar os modelos impressos 
para evitar que pequenas partículas entrem em contato com os olhos.

Mantenha a impressora e todos os seus acessórios fora do alcance 
de crianças.

Vapores ou fumaça podem ser irritantes à temperatura de operação. 
Sempre use a impressora em uma área aberta e bem ventilada.

A impressora não deve ser exposta a água ou chuva.

A impressora foi projetada para ser usada em uma temperatura ambiente entre 
8ºC e 40ºC e umidade entre 20% e 50%. Trabalhar fora dessas recomendações 
pode resultar em impressão de baixa qualidade.    

Não desmonte a impressora, entre em contato com o suporte técnico se 
tiver alguma dúvida.
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Temperatura do local

Temperatura operacional da extrusora: 

Temperatura operacional 
da bandeja de impressão:

Tecnologia

Tamanho:

Resolução de camadas: 

Precisão de Posicionamento: 

Quantidade de Extrusora:

Bocal / Diâmetro de Filamento

Velocidade de Impressão:

Velocidade do movimento:

Materiais Suportados: 

FDM (Fused Deposition Modeling) 

210 X 210 X 205 (mm3)

0.05-0.3 mm

X/Y  0.0125mm, Z 0.002mm

Única

0.4 mm/1.75mm

20~100mm/s (suggested 60mm/s) 

100mm/s

PLA,ABS,HIPS,Wood

Impressão

Temperatura

Tensão 

Voltagem:

Impressora:

Peso:v

Software de fatiamento:

Formatos input:    

Formatos output:

Conectividade:

Elétrica

Dimensões
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Parafuso M5*8 (lO) Alicate (1) 

  

 

Suporte de filamento (1) 
Parafuso M3*5 screw (2) 

 
Filamento (1) 

 

 

 

 

 

 

 
Manual do usuário  (1) Cartão de serviço pós 

venda (1) 
Interruptor de limite 

extra (1) 
 
 

 

 
 

 

 

 

Fonte de alimentação (1)  Cabo de dados (1) Luvas (2) 

 

 

 
 

 

 

 

Cartão de memória (1) Leitor de cartão (1)  
 

 

 
 

 

 
 

 

Cabeça de impressão extra (1) Pinça (1) Raspador (1) 

Kit de ferramentas (1)  
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Diretório de Menu

Menu inicial

Impressão Configuração Ferramentas

Mais

Menu inicial

Temperatura bico / Temperatura objeto

Lista de impressão

Lista de configurações

Temperatura da bandeja / Temperatura objeto

Lista de ferramentas

Status da impressão



Tempo

Diretório de Menu

Print

Configurações

Cima

Baixo

Atualizar a lista

Voltar ao menu inicial

Imprimir os arquivos
selecionados no cartão
de memória

Retomar a interrupação (válido apenas
para impressão off-line via cartão de memória)

Trocar idioma 

Temperatura do bico

Arquivos*

Temperatura da bandeja

Ajustar temp. do bico (170-260oC)

Ajustar temp. da bandeja (0-120oC)

Motor: Desabilita todos os motores (válido somente quando a máquina não está 
imprimindo)

Status: (status com * são válidos apenas para impressão off-line)

Temperatura do bico / objeto

Coordenadas para eixos X/Y/Z

Pausar impressão*

Taxa de impressão

Progresso*

Parar impressão*

Temp. da bandeja / objeto

Retornar ao menu anterior



Diretório de Menu

Ferramentas

Velocidade:

Velocidade do ventilador

Taxa de impressão

Ajustar velocidade do ventilador (0-100%)

Ajustar taxa de impressão (S0-999%)

Return: Voltar ao menu inicial

Home: (válido somente quando a máquina não está imprimindo)

Clique para início X

Clique para início Z

Clique para início Y

Clique para início

Voltar

Eixo: (válido somente quando a máquina não está imprimindo)

Preaquecimento: (válido somente quando a máquina não está imprimindo)

Mover o eixo X da esquerda / direita em 0,1 / 1,0 / 10mm

Mover o eixo Y para trás / frente em 0,1 / 1,0 / 10mm

Mover o eixo Z para cima / baixo em 0,1 / 1,0 / 10mm

Voltar

Modo de velocidade para movimento do eixo Baixo / Médio / Alto

Temperatura do bico / objeto Temp. da bandeja aquecida / objeto

Clique para preaquecer ABS

Voltar

Clique para pré-aquecer PLA



Informações sobre o produto

Descrição básica do menu

Clique para calibrar

Diretório de Menu

Voltar

Voltar

Aquecimento automático a 200OC
para remoção de filamentos

Aquecendo automaticamente a
200O C para colocar filamento

Parar para colocar ou tirar filamento

Resfriamento: cortar a energia da bandeja (válido apenas quando a máquina não
está imprimindo)

Filamento: (válido apenas para impressão offline)

Redefinir: Janela pop-up para decidir se irá reinicializar a mainboard

Mais:



Seção de instalação

A seção de instalação contém: 1) Instale o quadro 2)Fiação 3)Instale o
suporte de filamento e o filamento

Cuidado durante a montagem, pois algumas partes podem ter bordas
afiadas.

Sugere-se a utilização de uma mesa plana e a colocação das peças de
forma ordenada para uma montagem rápida.

A cor de algumas partes pode ser diferente do que no manual, mas a
montagem é a mesma.

Firmware já foi pré-carregado para a placa-mãe. Depois de concluir a
montagem, carregue o filamento e levante a plataforma para poder
iniciar a primeira impressão de teste

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 



Seção de instalação
1. Instale o quadro

(l) Fig.1, levante cuidadosamente a base para encaixar na estrutura e fixe-a com 8
peças de parafusos M5*8 mm, conforme mostrado nas caixas vermelhas. Aperte os
parafusos quando todos os parafusos estiverem pré-instalados.

(2) Fig.2, selecione o modo de tensão correto de acordo com as suas
classificações de voltagem locais (110V / 220V). O interruptor está dentro do
canto inferior esquerdo da base e 220V é o padrão. As teclas Allan podem ser
usadas para mover o interruptor para dentro.

Figura 1

Figura 2

Frame

Base



Seção de instalação

Figura 3

Figura 4

2. Fiação
(1) Existem 3 portas com cores diferentes (Vermelho / Verde / Preto) no lado
inferior direito da base, e existem 3 conectores de cabos diferentes,
respectivamente. De acordo com isso, insira esses conectores nas portas nas
cores respectivas, como mostrado na figura 3

> Certifique-se de que os conectores estejam bem inseridos e que nenhum pino esteja dobrado.
> A conexão frouxa e errada leva a um mau funcionamento da máquina.

Fig.4, , os clientes podem notar que há um anel preso logo abaixo do anel de
plástico do conector. Não o corte. Apenas corte ao trocar ou reparar o hotend.



Seção de instalação
3. Instale o suporte do filamento e o filamento

(1) Use dois parafusos M3 * 5 para instalar o suporte de filamento, aparafuse dois 
parafusos M3 * 5 que prendem a estrutura à base e fixe o suporte do filamento à 
estrutura por esses dois parafusos M3 * 5 conforme mostrado na figura 5

(2) Coloque o filamento no suporte, anote por favor a direção do filamento.

(3) Como mostrado na figura 6, clique em "TooIs" "Filament" "Filament in", e a 
interface mostrada na figura abaixo irá aparecer, clique em "OK". Endireite o 
fim do filamento, passe o filamento pelo sensor de filamento e, em seguida, 
pressione a alça na extrusora e empurre o filamento até que ele apenas entre na 
tubulação de Teflon branca.

Figura 5

Figura 6



Seção de instalação

Figura 6

Extrusora

Conduza o filamento 
pelo lado inferior

Pressione
com a mão

Sensor do filamento

Insira o filamento
na extrus

Passe o filamento pelo
sensor de filamento

Figura 7



Seção de instalação

4) Como mostrado na Fig. 8, deslize a o cabeçote para a esquerda, quando a
temperatura alvo (200 ºC) for atingida, clique novamente em "Filament in", a
extrusora alimentará automaticamente o filamento até que o filamento seja
derretido no bocal. Agora, clique em "Stop" na tela, você pode usar uma pinça
para limpar o bocal.

Observe: todas as unidades da impressora foram inspecionadas e

testadas. Portanto, em alguns casos, pode haver marcas muito pequenas

no cabeçote ou na bandeja. Isso não afetará a qualidade de impressão e

Figura 8



Nivelamento

É essencial nivelar a plataforma da impressora. 
Por favor, siga os procedimentos abaixo:

Etapa 1. Verifique e garanta que todas as fiações estão OK.

Como mostrado na Fig. 9, conecte a máquina à tomada de energia pelo 
cabo de alimentação. Ligue a máquina

Etapa 2: Como mostrado na Fig.10, no Menu Inicial, clique em Tools"-->"Home"-->"Home All

Figura 10

Figura 9



Figura 11

Etapa 3: Como mostrado na Fig.11, retorne ao Menu inicial, clique em "Setup" ->
"Motor" para desativar os motores e para que os motores / eixos possam ser
movidos livremente.

Etapa 4: Coloque um pedaço de papel na plataforma de impressão e, em seguida,
mova manualmente o cabeçote e a plataforma para trás e para a frente para
permitir que o cabeçote se desloque para os 4 cantos e centre um por um (CD @
@ @), como mostrado na Fig.12. (Evite esfregar o bico contra a plataforma
diretamente sem o papel entre ambos)

Figura 12

Nivelamento



Etapa 5: Quando o bico for movido para o canto, ajuste manualmente (aperte ou
solte) a porca correspondente sob a plataforma de impressão.
O objetivo é ajustar a distância entre o bico e a plataforma de impressão para
cerca de um pedaço de papel fino (~ 0,1-0,2 mm). Portanto, quando sentir
resistência ao puxar o papel, isso significa um bom nivelamento para esse canto
específico.

Etapa 6: Idealmente, depois que todos os lados estiverem nivelados, o centro
será nivelado espontaneamente e você poderá fazer uma impressão de teste na
plataforma (consulte os detalhes na Etapa 7).

Etapa 7: Teste de impressão: insira o cartão SD (lado traseiro voltado para cima) no
slot para cartão SD na base. Clique no Menu Inicial "Print" para entrar na lista de
arquivos (Fig.13). Há um arquivo de teste imprimível incluído - "owl_pair" (autor:
etotheipi www.thingiv erse.com).

Entretanto, lembre-se de que, em alguns casos, a plataforma pode não ser
perfeitamente plana (podendo ser côncava ou convexa) devido a muitos fatores de
fabricação e uso.

A plataforma de impressão é plana e está na faixa de variação de 0 ~ 0,2mm, o que
significa que cada peça das plataformas foi testada por um calibrador de folga de
0,2mm (** ambos os lados da plataforma foram colocados respectivamente em a
mesa de mármore plana e o calibrador de 0,2 mm não podiam ser inseridos entre a
plataforma e a mesa de mármore).

Haverá mais detalhes para o ajuste fino do nivelamento na etapa 8.

Figura 13

(Nota:) uma resistência ao arrasto do papel significa que o papel pode ser
movido, mas com resistência

Nivelamento



Clique uma vez em "owl_pair" e clique em "Print". A máquina aquecerá
automaticamente a plataforma e o bico antes de imprimir. Agora, à medida que a
temperatura aumenta, insira manualmente o filamento através da tubulação de
Teflon. (Consulte a figura 7)
O filamento deve fluir quando a temperatura atingir mais de ~ 180- 190 ºC, caso
contrário o filamento não foi inserido corretamente.
 É possível usar uma pinça para remover cuidadosamente o filamento extrudado
na ponta do bico antes de imprimir.
Passo 8. Pode haver três tipos de resultados para a primeira camada das 
impressões de
teste (Fig.14).

Falta de extrusão, 
o bico se esfrega 
contra a plata-
forma.

Boa extrusão e
aderência

Grandes folgas, os
filamentos nem 
sequer aderem à 
plataforma

Figura 14

Nivelamento



Pode precisar de ajuste algumas vezes até obter resultados satisfatórios, como na Fig.14 B.

Em caso de "bocal muito perto" ou "bocal muito alto" (Fig.14 A ou C), por
favor, clique "Stop" na tela, levante o bocal ("Ferramentas" -> "Eixo" -> " 10
"na coluna + Z) e ajuste manualmente as porcas correspondentes sob a
plataforma. Quando o bocal estiver muito alto afrouxe lentamente as porcas
correspondentes por baixo da plataforma por metade do circulo, e se o bocal
estiver muito próximo, lentamente aperta as porcas correspondentes por baixo da 
metade do circulo. Depois disso, coloque a plataforma com o scraper e execute o 
arquivo de teste novamente para verificar

Suplementos para o nivelamento:
Em alguns casos raros, depois de "Home All", o bocal ainda pode estar muito abaixo da 
plataforma, mesmo depois de apertar completamente as 4 porcas. Pelo contrário, por 
vezes o bocal ainda está muito alto da plataforma, mesmo depois de soltar completa-
mente as 4 porcas por baixo.

Como resolver:
(1)) Levante o bico clicando "Tools" -> "Axis" -> "10" na coluna + Z, ajuste
as 4 porcas sob a plataforma, deixe a altura entre a placa de suporte e a
bandeja aquecida é de ~ 15mm para todos os 4 cantos.
((2)) Como mostrado na Fig. 16, em ambas as extremidades do eixo X, há uma porca 
ajustável em Z. A ponta inferior da porca ajustável Z pode acionar aparada final Z 
quando “Home”, e 'avisar' o eixo Z da máquina está chegando azero e parar de se 
mover.

Nivelamento



Nivelamento

3) Aperte a porca ajustável Z em X mm se o bico estiver mais baixo que a
plataforma (X é definido pelo quanto o bico está abaixo da plataforma),
enquanto solte por Y mm se o bico estiver muito alto na plataforma (Y é
definido por quanto o bico está acima da plataforma). Pode precisar de ajuste
por alguns momentos.

4) Clique em "Tools"--> "Home" --> "Home all" para verificar os resultados.
Depois disso, nivele a plataforma de novo, como na etapa 3.

Figura 17

Aperte ou
afrouxe



Instalação do driver
Há dois modos de operação para a impressora: impressão off-line (via cartão SO) 
e impressão on-line (controlada pelo PC via USB). Imprimir offline: Após nivelar 
a plataforma, insira o cartão SD, clique em "Print" no menu inicial e selecione um 
arquivo para imprimir. Imprimir on-line: instale o driver para conectar o PC e a 
impressora e instale o Cura para controlar a máquina via porta USB.

Geralmente, sugere-se o uso da impressão off-line para minimizar possíveis ruídos via
USB. As etapas de preparação para impressão on-line estão abaixo.

Instalação do driver

A impressora usa o chip CP2102 para comunicação. Portanto, é necessário instalar

o driver CP2102 para que a impressora seja reconhecida pelo PC. Em primeiro

lugar, ligue a máquina e conecte-a ao PC via cabo USB.

O driver CP2102 é copiado no cartão SD. "Files_English_ANYCUBIC S" -> "Driver

_CP2102 ". Existem duas versões: Windows e Mac.

Para windows especificamente , "CP2102xVCPinstaller_x64 é para sistema de 64 bits 

e "CP2102xVCPinstaller_x86 "é para sistema de 32 bits. Aqui nós usamos o sistema 

de PC do Windows 7-64 bits, por exemplo, enquanto há "Instalação para Mac" no 

cartão SD para aqueles que usam o sistema Mac. No PC, clique com o botão direito 

do mouse em "Computador" -> "Propriedades" -> "Gerenciador de Dispositivos" e 

siga as etapas mostradas na Fig.18.



Instalação do driver

Instalação do Cura

Após a instalação com sucesso, um COMx aparecerá no “Ports of Device
Manager”, o número é aleatório (no exemplo é COM3), então você terá seu
próprio COMx, dependendo do seu PC. Esta porta COMx será usada para
comunicação entre a impressora e o PC posteriormente.
Se o driver CP2102 já foi instalado antes, então já deve haver um COMx em
Ports of Device Manager. Às vezes, mesmo se o driver não está instalado
corretamente, ele ainda pode mostrar um COMx anormal nas portas, por favor,
desinstale o COMx e tente instalar o driver novamente.

A impressora lê arquivos Gcode e imprime. É necessário converter arquivos 
3D (como o arquivo stl) em arquivos Gcode para reconhecimento da máqui-
na. O software que converte arquivos 3D em arquivos Gcode é chamado de 
software de fatiamento.
Cura_lS.04.6 é usado por exemplo aqui. Localização de Cura: SD card--
>"Files_Engish_ANYCUBIC S"--->"Cura"--->"Windows". Clique duas vezes 
em "Cura_lS.04.6", e siga os procedimentos da Fig.19:

Figura 18



Introdução ao software de fatiamento

Depois, após iniciar o Cura pela primeira vez, haverá mais sobre idioma e
máquina, como na Fig.20.

Figura 19



Introdução ao software de fatiamento

Carregar modelo 3D no Cura

Após a conclusão, abra o Cura pela primeira vez, pode haver um modelo padrão,
clique em "Arquivo" ---> "Limpar plataforma" para excluí-lo.

(1) Limpar a plataforma clicando em "Arquivo" ---> "Limpar plataforma"
(2) Carregar arquivos 3D na plataforma por "Arquivo" ---> "Carregar 
arquivo de modelo ...". Arquivos com extensão como "STL", "OBJ", "DAE" 
e "AMF" podem ser carregados. O modelo em cinza significa que está fora 
da área imprimível e precisa ser movido ou dimensionado para se ajustar.

Manipulando modelos no Cura

(1) Zoom in/out: “scrolle” o mouse
(2) Alterar ângulo de visão: clique com o botão direito no modelo, segure e mova o mouse
(3) Mudança de posição: clique com o botão esquerdo no modelo, segure e arraste o modelo 
para se mover.
(4) Girar: clique com o botão esquerdo no modelo e vários ícones aparecerão no canto 
inferior esquerdo da janela (Fig. 21). Clique no botão girar, 3 círculos cercarão o modelo. 
Gire o modelo movendo as linhas do círculo.

Figura 20



Introdução ao software de fatiamento

Figura 21

Figura 22

Figura 23

Lay flat: é muito importante para garantir que a parte plana do modelo esteja bem presa à 
plataforma. Por isso, use a opção Lay Flat toda vez depois de girar o modelo, pois isso mini-
mizará os problemas de adesão durante a impressão. (Fig. 21) Redefinir: clique nele para 
retornar o modelo à orientação original.

(5) Escala: para dimensionar uniformemente o modelo ao longo das dimensões
X / Y / Z. Para desabilitar o dimensionamento uniforme, clique no bloqueio
na seção inferior da janela de dimensionamento (Figura 22).

(6) Modo de visualização (Fig. 23): para visualizar o modelo de diferentes maneiras e ajudar
a detectar problemas antes do início da impressão. Como o modo "Camadas": para
visualizar o caminho da ferramenta da cabeça de impressão para verificar se há camadas
ou intervalos ignorados.



Introdução ao software de fatiamento

Configurações do Cura

(1) Configurações da Impressora
Consulte a Fig. 24, clique em "Máquina" ---> "Configurações da máqui-
na" para inserir esses parâmetros sugeridos na coluna correspondente. 
Por favor, escolha a porta serial (COM) como mostrado na porta do 
Gerenciador de dispositivos do PC (consulte a Fig.18 -®) e defina a taxa 
de transmissão para 250000. Esses dois parâmetros são essenciais
para o Cura se conectar à impressora.

(2) Plugins
* Recomenda-se deixar os plug-ins como padrão (ou seja, nenhum
plug-in ativado). Plugins são configurações personalizadas que serão 
ativadas em um ponto específico durante a impressão. Existem dois 
plugins pré-carregados no Cura: Pause at height e Tweak At Z. Mais 
plugins podem ser encontrados via:
http://wiki.ultimaker.com/Category:CuraPlugin
Como mostrado na Fig. 26, para habilitar um dos plugins, como Pause at 
height, primeiro clique nele e, em seguida, clique na seta suspensa para 
entrar na interface de configuração.
"Pause at height" permitirá que a impressão faça uma pausa na altura
especificada, bem como para onde a cabeça de impressão se moveria e 
quanto filamento retrair para evitar bolhas de filamentos extrudados. 
Assim é possível fazer a mudança de filamento durante a impressão

Figura 24



Introdução ao software de fatiamento

Figura 25

ANYCUBIC é compatível com filamentos flexíveis, como nas configurações
abaixo: filamentos flexíveis (pode ser necessário ajustar as configurações com
base nas condições reais de impressão e tipo de filamentos). Veja a próxima
página.



Introdução ao software de fatiamento

Na barra de menus, selecione "Expert" "Open Expert Settings" e defina os
parâmetros separadamente, conforme mostrado abaixo:



Introdução ao software de fatiamento

(3) Plugins

* Recomenda-se deixar os plug-ins como padrão (ou seja, nenhum
plug-in ativado).
Plugins são configurações personalizadas que serão ativadas em um 
ponto específico durante a impressão. Existem dois plugins pré-carrega-
dos no Cura: Pause at height e Tweak At Z. Mais plugins podem ser 
encontrados via: http://wiki.ultimaker.com/Category:CuraPlugin
Como mostrado na Fig. 26, para habilitar um dos plugins, como Pause 
at height,primeiro clique nele e, em seguida, clique na seta suspensa para 
entrar na interface de configuração.
"Pause at height" permitirá que a impressão faça uma pausa na altura
especificada, bem como para onde a cabeça de impressão se moveria e 
quanto filamento retrair para evitar bolhas de filamentos extrudados. 
Assim é possível fazer a mudança de filamento durante a impressão



Introdução ao software de fatiamento

"Tweak at Z" permite mudanças de customização na altura especificada de Z.
Pode-se decidir a altura Z ou a contagem de camadas na qual pretede fazer uma 
alteração. Depois, há mais configurações de como você gostaria de mudar, como 
temperatura, velocidade do ventilador e velocidade de impressão. Ajustar esses 
para um modelo específico produziria melhores resultados.

Se desejar excluir os plug-ins, mantenha o mouse na borda, mantenha pressionado 
o botão esquerdo e arraste o mouse para mostrar o ícone Excluir.

(3) Start/End-GCode

Conforme mostrado na Fig. 27, o 
Gcode personalizado permite oper-
ações e movimentos automáticos com-
plexos da impressora. Ao adicionar o 
Gcode personalizado no início ou no 
final do arquivo Gcode, pode-se alterar 
o modo de impressão. Uma lista detal-
hada de comandos do Gcode pode ser 
encontrada em: http: / 
/reprap.org/wiki/G-code Haverá
explicação posterior sobre como
adicionar o comando ao start-gcode 
para obter a função de retomada da
indisponibilidade.

Figura 26

Figura 27



Figura 28

Introdução ao software de fatiamento

Imprimir online pelo Cura
Após as configurações dos parâmetros, é possível pode imprimir on-line 
pelo Cura com conexão USB. Clique em "File" ---> "Print ..." entre na 
janela pop-up de impressão (Fig. 28). (Se um versão simplificada da 
janela de impressão aparece, por favor clique em "File" - > "Preferences 
..." para escolher a 'Interface do Pronterface' no menu suspenso "Tipo de
janela de impressão") Clique no ícone "Print" quando estiver disponível 
após a conexão automática com a impressora. A temperatura subirá e 
começará a imprimir quando atingir a temperatura alvo. Use a pinça 
para tirar com cuidado o filamento pré-extrudado.

Salvar arquivo GCode no Cura
Clique em "File"---> "Save GCode ... "para salvar o arquivo no local dese-
jado. É altamente recomendável salvar o Gcode em um cartão SD para 
impressão off-line.
>Reabra o arquivo Gcode em Cura para confirmar que todas as fatias do 
modelo foram incluídas, marque-as na "Vista de camadas" (consulte a 
figura 23).

Nota: Se a impressora não for conectada no pop-up "Janela de impressão"{no caso 
de o ícone "Print" ficar cinza e indisponível, verifique com COMx ou Baudrate em 
"Configurações da máquina" e abra novamente a janela de impressão.

> O nome do arquivo deve conter apenas letras, sublinhado e espaço.
Arquivos que contenham caracteres especiais (acentos, símbolos, etc) podem
não ser reconhecidos pela impressora. A fim de permitir que a impressora
reconheça melhor o arquivo Gcode no cartão SD, você precisa fazer o backup de
todos os arquivos no cartão SD para o computador e manter o cartão SD
somente para o arquivo Gcode, salve todos os arquivos Gcode em diretório raiz
do cartão SD.



Impressão

1. Como mostrado abaixo, clique em "Tools" -> "Preheat" -> "Preheat PLA (por
exemplo)" Fig.29.

Após o término do pré-aquecimento, clique na tela inicial "Tools"--
> "Filament in"(Fig.30). O motor da extrusora começará a
alimentar o filamento. Pode haver algum derretimento excessivo do filamento
através do bocal em alta temperatura, use uma pinça para removê-lo
cuidadosamente da ponta do bico antes de imprimir.

Insira o cartão SD no slot para cartão SD na base. No Menu Inicial, clique em
"Print" para entrar na lista de arquivos. Clique em um arquivo existente (por
exemplo, "owl_pair") e clique em "Print" (Fig. 31). A máquina estará
sequencialmente aquecendo a bandeja e o bocal e começará a imprimir.

Figura 29

Figura 30

Figura 31



Impressão

1. Ao terminar, a cabeça de impressão e a bandeja serão automaticamente
resfriadas. Somente remova o objeto impresso quando estiver totalmente
resfriado. Puxe a plataforma de impressão para frente e use o raspador 
para remover cuidadosamente o objeto, como mostrado na Fig.32. Nunca 
direcione o raspador para suas mãos.

A impressora é equipada com uma plataforma de impressão que pode ser 
usada por muito tempo sem adicionar fita adesiva, spray de cabelo ou cola. 
Só é preciso limpá-la com álcool ou similares após algumas impressões.

Temperatura sugerida do bico: 190-210 ºC, ABS: 230- 240 ºC,
Temperatura da bandeja para PLA: 60 ºC, ABS: 80-100 ºC. (Sugere-se
desativar o ventilador de resfriamento do modelo para ABS nas configu-
rações avançadas do Cura)

Após a operação, não desligue imediatamente a impressora. Apenas
desligue-a depois que o bico esfriar até a temperatura ambiente, porque o
dissipador de calor ainda precisa de ventilador para resfriamento para
minimizar o risco de entupimento do bico.

Figura 32



Alteração manual do filamento

Pressione

Inserir manualmente
ou extrair o filamento

1. Trocando o filamento: clique no menu inicial: "Tools" -> "Preheat" -
> "Pré-aqueça o PLA (por exemplo)". Depois de atingir a temperatura dese-
jada, pressione a alça na extrusora como mostrado na Fig.33 e empurre 
manualmente o filamento através da tubulação de Teflon até o fim. Pode 
haver um filamento derretendo através do bocal. Certifique-se de que o fila-
mento passe primeiro pelo sensor de filamento antes de chegar à extrusora.
Para facilitar a alimentação no filamento, sugere-se cortar a ponta dobrada 
antes de inserir.

2. Remover o filamento: No Menu Home, clique em "Tools"--> "Preheat" --
> "Preheat PLA (por exemplo)". Depois de atingir a temperatura desejada,
pressione a alça na extrusora como mostrado na Fig.33, empurre o
filamento manualmente primeiro até ver o filamento derreter pelo bocal
e, em seguida, retire rapidamente o filamento. O objetivo de empurrar o
filamento é minimizar o risco de entupimento do bico.

Figura 33



Retomar da interrupção

A impressora permite retomar a impressão após a perda acidental de energia 
(esta função só é válida quando se imprime offline, apenas através do cartão 
de memória).
1. Como mostrado na Fig. 34, Fig. 35, no software Cura é necessário colocar
o modelo na parte de trás da plataforma.
2. Pela primeira vez usando esta função, os clientes são obrigados a adicionar
"GS" ao start.gcode, como mostrado na Fig. 36. Em seguida, salve o arquivo
modelas GCode no cartão de memória "File"-"Save GCode".

Note: 1) "Resume from outage" é válido apenas para impressão offline;
2) Basta digitar o "G5" quando você usá-lo pela primeira vez, o G5 será adiciona-
do automaticamente mais tarde, sem ter que digitá-lo manualmente novamente

Figura 36

Figura 35

Figura 34



Retomar da interrupção

3. Durante a impressão, se houver uma perda de energia por acidente, a
impressão será interrompida imediatamente. Mas depois que a energia
voltar, pode-se escolher "Print", selecionar o arquivo "RESUME" (Fig.37),
e a máquina continuará com o objeto inacabado.

1) Para obter uma superfície lisa, use a pinça para remover cuidadosamente o
filamento excessivo no bocal antes de continuar a impressão no último ponto.
2) Não mova o eixo Z após o desligamento, caso contrário, o reinício será inválido.
3) A impressora suporta retomada de indisponibilidade somente quando a impressão
está off-line
4) Esta função é desenvolvida com base no Cura. Não podemos garantir essa função
com outro software de fatiamento.
5) Devido às diferenças de filamentos, temperatura, extrusão, etc ... não podemos
garantir uma superfície perfeita no ponto de "RESUME", especialmente para
pequenos objetos.

Figura 37



1. Agitação do motor ou som anormal
- Verifique as fiações e inspecione qualquer obstáculo movendo manual-
mente o eixo correspondente
- O cabo do motor não está conectado corretamente, verifique cada conexão 
e, em seguida, inspecione o roteamento de cabo para quaisquer falhas

2. Arquivo não imprimindo ou falha no cartão de memória
-Remova o cartão de memória e insira no PC. Abra os arquivos do GCode
usando o editor de texto (por exemplo, Notepad) e verifique se o GCode é
legível ou não. Se os arquivos contiverem vários símbolos "yyy", o arquivo foi
corrompido. Tente reformatar o cartão de memória para o formato FAT32 e
recarregar o arquivo GCode
-Memory cartão não é legível, verifique se o nome do arquivo não contém
caracteres especiais ou troque o cartão de memória
-Toque na tela congelar, reinicie a máquina e tente novamente

3. Nenhuma extrusão ou extrusão de motor batendo
-Garanta que a temperatura do bico foi ajustada para corresponder ao filamento
-Filamento emaranhado no carretel
-Não há refrigeração suficiente para o hotend
-Bocal entupido, tente substituí-lo ou limpá-lo
-Tubo de teflon foi emaranhado, espremido ou dobrado

4. Vazamento de filamentos
- O tubo do bocal ou da garganta está apertado, tente consertar / trocar após o
resfriamento

5. Não adere à bandeja
- Imprimindo rápido demais, reduza para ~ 20 mm / s
-Garanta que a bandeja de impressão está limpa (use álcool, se necessário)
- Verifique se a bandeja está nivelada corretamente
-Adicione uma aba ou jangada ao modelo no software de fatiamento
- Verifique se a temperatura do leito corresponde ao filamento



6. Deformação / ondulação do objeto impresso
-Verifique se a temperatura da bandeja corresponde ao filamento
-Verifique o percentual de preenchimento do GCode. Quanto maior o preen-
chimento, maior a probabilidade de deformar
-Adicione uma borda ou jangada ao modelo no software de fatiamento.

7. Mudança de camadas
- Cabeça da impressão movendo-se muito rápido, reduza a velocidade de 
impressão.
-Verifique a correia X / Y e a roda motriz e assegure-se de que estejam correta-
mente instaladas.
- Unte as hastes e verifique se todas as porcas e parafusos continuam apertados.

8. Tela de congelamento
-Veja se a tela touch pressionada pela armação de metal na borda
- Cheque se a tela tem rachaduras, em caso afirmativo, entre em contato conosco 
em www.anycubic.com

9. T0 sensor anormal
- Verifique a fiação do hotend e garanta uma boa conexão
-Verifique se há algum pino dobrado dentro do conector

10. Cabeça de impressão se movendo de forma anormal
-Verifique se escolhendo o tipo de máquina correta no software de fatiamento
- Verifique se há algum plug-in no software de fatiamento

11. Impressão parou na metade
-Verifique se o arquivo GCode está corrompido
-Exclua possíveis plugins no arquivo GCode
-Use o modo de impressão off-line (cartão de memória) em vez de imprimir 
on-line via cabo USB




