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Vastuuvapauslauseke

  Lue ja omaksu tämä asennus- ja käyttöopas huolellisesti. Oppaan lukematta jättäminen voi johtaa 
henkilövahinkoon, huonoon tulostuslaatuun tai Ultimaker 3 -tulostimen vaurioitumiseen. Varmista aina, että 
3D-tulostimen käyttäjät ovat tutustuneet käyttöoppaaseen huolellisesti ja ymmärtävät sen sisällön, jotta he voivat 
käyttää Ultimaker 3- tai Ultimaker 3 Extended -tulostinta parhaalla mahdollisella tavalla.

Emme voi vaikuttaa laitteen kokoonpanoon, käsittelyyn, säilytykseen, käyttöön ja hävitykseen* liittyviin olosuhteisiin tai 
menetelmiin, emmekä välttämättä ole niistä tietoisia. Tästä ja muista syistä johtuen emme ole vastuussa ja nimenomaisesti 
kieltäydymme vastuusta mahdollisista menetyksistä, tapaturmista, vahingoista tai kustannuksista, jotka johtuvat tuotteen 
kokoamisesta, käsittelystä, säilytyksestä, käytöstä tai hävittämisestä* tai millään tavalla liittyvät näihin toimiin.

Tämän asiakirjan tiedot on saatu luotettavina pitämistämme lähteistä. Tiedot annetaan kuitenkin ilman mitään suoraa tai 
epäsuoraa takuuta tietojen oikeellisuudesta.

Ultimaker 3 -tulostimen käyttötarkoitus
Ultimaker 3D -tulostimet on suunniteltu ja rakennettu kaupalliseen/liiketoiminnalliseen käyttöön pursotustekniikkaa (fused 
deposition modeling, FDM), varten, ja niissä käytetään Ultimakerin kehittämä kestomuoveja. Tarkkuutensa ja nopeutensa 
ansiosta Ultimaker 3D -tulostin on täydellinen laite konseptimallien ja toiminnallisten prototyyppien valmistukseen ja 
piensarjojen tuotantoon. Olemme saavuttaneet erittäin korkean tason 3D-mallien jäljentämisessä Curan käytön avulla, 
mutta käyttäjä on edelleen vastuussa tulostetun esineen laadunvarmistuksesta ja hyväkymisestä tarkoituksenmukaiseen 
käyttöön. Tämä on ratkaisevan tärkeää erityisesti, kun valmistetaan tiukasti säänneltyjen alojen tuotteita, kuten 
lääkinnällisiä laitteita ja ilmailulaitteita. Vaikka kyseessä on avoin materiaalialusta, parhaat tulokset saavutetaan Ultimaker-
sertifioiduilla materiaaleilla, joiden ominaisuudet on pyritty mukauttamaan laitteen asetuksia vastaaviksi.

* Ultimaker toimii sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin mukaisesti.

Copyright © 2016 Ultimaker. Kaikki oikeudet pidätetään maailmanlaajuisesti.
Tämä käyttöoppaan kieliversio on valmistajan vahvistama (alkuperäinen käyttöopas).
Mitään tämän asiakirjan osaa tai kuvaa ei saa jäljentää tai julkaista tulostamalla, valokopioimalla, mikrofilmaamalla tai millään muulla 
tavalla ilman ennalta saatua Ultimakerin kirjallista lupaa.
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Aluksi

Tämä on Ultimaker 3- tai Ultimaker 3 Extended -tulostimesi asennus- ja käyttöopas. Opas sisältää tietoja 3D-tulostimen 
asennuksesta ja käytöstä.

Opas sisältää tärkeää tietoa ja ohjeita turvallisuudesta, asennuksesta ja käytöstä. Lue oppaan ohjeet huolellisesti ja 
noudata niitä. Näin varmistat korkealaatuiset tulosteet ja ehkäiset mahdolliset onnettomuudet ja loukkaantumiset.
Varmista, että tämä opas on kaikkien Ultimaker 3- tai Ultimaker 3 Extended -tulostinta käyttävien henkilöiden saatavilla.

Oppaasta on pyritty tekemään mahdollisimman tarkka ja kattava. Tietojen uskotaan olevan oikein, mutta ne eivät ole 
tyhjentäviä, joten ne ovat vain ohjeellisia. Jos huomaat tiedoissa virheitä tai puutteita, pyydämme kertomaan siitä meille, 
jotta voimme korjata tiedot. Näin voimme parantaa dokumentointiamme ja palveluitamme. 
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Sertifioinnit
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Turvallisuus ja 
vaatimustenmukaisuus

1

On tärkeää, että Ultimaker 3- tai Ultimaker 3 
Extended -tulostinta käytetään turvallisesti.  
Tässä luvussa käsitellään turvallisuutta ja vaaroja.  
Lue kaikki tiedot huolellisesti, jotta voit ehkäistä 
mahdolliset onnettomuudet ja loukkaantumiset.
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Turvallisuussanomat

Tämä opas sisältää varoituksia ja turvallisuusilmoituksia.

  Antaa lisätietoa, joka auttaa tehtävän suorittamisessa tai ongelmien välttämisessä.

  Varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai loukkaantumisen, ellei turvaohjeita noudateta.

Yleisiä turvallisuustietoja
Ultimaker 3 ja Ultimaker 3 Extended toimivat korkeissa lämpötiloissa, ja niissä on kuumia liikkuvia osia, jotka voivat 
aiheuttaa loukkaantumisen. Älä koskaan koske Ultimaker 3- tai Ultimaker 3 Extended -tulostimen sisäosia, kun tulostin 
on käynnissä. Käytä tulostinta edessä olevan painikkeen tai takana olevan virtakytkimen avulla. Anna Ultimaker 3- tai 
Ultimaker 3 Extended -tulostimen jäähtyä viiden minuutin ajan, ennen kuin kosketat sisäpuolisia osia.

Älä vaihda tai muuta Ultimaker 3 -tulostimen osia, ellei valmistaja ole antanut siihen lupaa.

Älä säilytä tavaroita Ultimaker 3 -tulostimessa.

Ultimaker 3- ja Ultimaker 3 Extended -tulostinta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset tai 
henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava 
henkilö valvo heidän toimintaansa tai ole antanut heille ohjeita laitteen käytöstä.
 
Lapsia on valvottava jatkuvasti, kun he käyttävät tulostinta.

Tahalliset radioaallot
Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja laitteen tulee kestää kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, 
jotka saattavat aiheuttaa odottamatonta toimintaa.
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Vaarat

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan A digitaalisia laitteita koskevat raja-arvot Yhdysvaltojen 
telehallintoviranomaisen (FCC) sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja 
haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä 
radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöoppaan mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä 
radioliikenteelle. Asuinalueilla tämän tuotteen käyttö aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä, jolloin käyttäjä saattaa joutua 
korjaamaan häiriöt omalla kustannuksellaan.

Ultimaker 3- tai Ultimaker 3 Extended -tulostimen EMC-testiraportin saa pyynnöstä ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@
ultimaker.com.

Sähköturvallisuus
  Ultimaker 3 on testattu pienjännitedirektiivin soveltamisalaan kuuluvan IEC 60950-1 -standardin mukaisesti.  

Ultimaker 3 -tulostimen kanssa on käytettävä Meanwell-verkkolaitetta GST220AX ja pakkauksessa toimitettua 
virtajohtoa. Kun niitä käytetään yhdessä, voidaan varmistaa turvallinen käyttö ja estää oikosulut, ylikuormitus, 
ylijännite ja ylikuumeneminen. Lue lisätietoja verkkosivustollamme olevasta CB-raportista.

 
 Irrota tulostin aina pistorasiasta ennen kunnossapito- tai muutostoimia.

Mekaaninen turvallisuus
  Ultimaker 3 sisältää liikkuvia osia. Käyttäjälle ei pitäisi aiheutua mitään haittaa käyttöhihnoista. Alustan voima on 

riittävän suuri aiheuttamaan mahdollista vahinkoa, joten pidä kädet etäällä alustasta käytön aikana.

 Irrota tulostin aina pistorasiasta ennen kunnossapito- tai muutostoimia.

Palovammojen vaara
  Palovamman vaara on olemassa, sillä tulostuspään lämpötila voi nousta 280 °C:seen ja lämmitettävän pöydän 

100 °C:seen. Älä koske niihin paljain käsin. 

 Anna tulostimen aina jäähtyä 30 minuuttia ennen kunnossapito- tai muutostoimia.

Terveys ja turvallisuus
  Ultimaker 3 on suunniteltu muoveille Ultimaker PLA, Ultimaker ABS, Ultimaker CPE, Ultimaker Nylon ja 

Ultimaker PVA. Näitä materiaaleja voidaan tulostaa turvallisesti, jos suositeltuja lämpötiloja ja asetuksia 
noudatetaan. Suosittelemme tulostamaan kaikki Ultimaker-materiaalit tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Lue 
lisätietoja kunkin materiaalin käyttöturvallisuustiedotteesta.

Muut kuin Ultimaker-materiaalit voivat vapauttaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä Ultimaker 3D -tulostimissa käytettäessä 
(takuu ei kata tästä aiheutuvia vahinkoja). Ne voivat aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta, sekavuutta, 
uneliaisuutta, huonovointisuutta, keskittymisvaikeuksia ja päihtymyksen tunnetta. Höyrysuojaimen käyttö on suositeltavaa. 
Lue lisätietoja materiaalien käyttöturvallisuustiedotteista.
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Esittely2

Tutustu Ultimaker 3 -tulostimeen ja  
3D-tulostuksen mahdollisuuksiin.
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Ultimaker 3- ja Ultimaker 3 Extended -tulostimien 
pääkomponentit

  Kuvassa näkyvä malli on Ultimaker 3. Ultimaker 3 Extended -mallin pääkomponentit ovat samat, ja ne sijaitsevat 
täysin samoissa paikoissa. Mallien ainoa ero on kotelon korkeus. Katso mitat teknisistä tiedoista.

1. Alusta
2. Kaksoistulostuspää
3. Alustan ruuvit
4. Alustan pidikkeet
5. Pyöritettävä painike
6. Näyttö
7. USB-liitäntä

8. Syöttölaite 2
9. Bowdenputket
10. Syöttölaite 1
11. Ethernet-portti
12. Johdon suojus
13. Kaksiosainen kelan pidin ja NFC-kaapeli
14. Verkkojohto

1 2 33

45674

8 9 9 10

11121314
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Tekniset tiedot
Tulostin ja tulostusominaisuudet Ultimaker 3 Ultimaker 3 Extended

Jos tietoa ei ole ilmoitettu, se on sama kuin 

Ultimaker 3:ssa.

Tekniikka Fused Filament Fabrication (FFF)
Tulostuspää • kaksoissuutin, nostomekanismi toisessa suuttimessa

• helposti vaihdettavat print core -tulostusytimet
Tulostustilavuus Vasen suutin: 215 × 215 × 200 mm

Oikea suutin: 215 × 215 × 200 mm
Kaksoismateriaali: 197 × 215 × 200 mm

Vasen suutin: 215 × 215 × 300 mm
Oikea suutin: 215 × 215 × 300 mm
Kaksoismateriaali: 197 × 215 × 300 mm

Materiaalin läpimitta 2,85 mm
Kerrostarkkuus 0,4 mm:n suutin: 20–200 mikronia
Askeltarkkuus X, Y, Z 12,5; 12,5; 2,5 mikronia
Tulostuspään liikenopeus 30–300 mm/s
Materiaalin virtausnopeus Jopa 16 mm3/s
Alusta Lämmitettävä lasilevy
Materiaalityypit PLA, PVA, ABS, CPE, nailon
Suutinaukon läpimitta 0,4 mm
Suuttimen lämpötila 180–280 ºC
Alustan lämpötila 20–100 ºC
Suuttimen kuumenemisaika < 2 min
Alustan kuumenemisaika < 4 min (20–>60 ºC)
Keskimääräinen äänitaso käytössä 50 dBA
Suuttimen vaihto helposti vaihdettavat print core -tulostusytimet
Materiaalien säilytys • avoin, kelan pidin ja materiaalin ohjain kahdelle enintään 750 g:n painoiselle 

kelalle
• NFC-järjestelmä tunnistaa automaattisesti Ultimaker-materiaalityypin

Liitettävyys • verkko: Wi-Fi, Ethernet
• erillinen USB-aseman kautta

Alustan säätäminen Aktiivinen ja manuaalinen tasaus
Kamera Kyllä

Laitteen mitat
Tulostimen ulkomitat (sis. 
bowdenputki ja kelan pidin)

34,2 × 50,5 × 58,8 cm (S×L×K) 34,2 × 50,5 × 68,8 cm (S×L×K)

Tulostimen ulkomitat (ilman 
bowdenputkea ja kelan pidintä)

34,2 × 38,0 × 38,9 cm (S×L×K) 34,2 × 38,0 × 48,9 cm (S×L×K)

Nettopaino 10,6 kg 11,3 kg
Toimituspaino 15,5 kg 16,8 kg
Kuljetuslaatikon mitat 39,0 × 40,0 × 56,5 cm (S×L×K) 39,0 × 40,0 × 68,0 cm (S×L×K)

Sähkövirta
Tulo 100–240 V

4 A, 50–60 Hz
enintään 221 W

Lähtö 24 V DC, 9,2 A

Ympäristöolosuhteet
Käytön ympäristöolosuhteet 15–32 ºC

10–90 % suhteellinen kosteus, kondensoimaton. Yli ±50 %:n suhteellinen kosteus 
aiheuttaa ongelmia PVA:n kanssa. Katso optimaaliset käyttöolosuhteet materiaalien 
teknisistä tiedoista.

Tulostimen säilytysolosuhteet 0–32 ºC

Ohjelmisto
Toimitettu ohjelmisto • Cura 2: virallinen Ultimaker-ohjelmisto

• valmisteltu kaksoismateriaalille
Tuettu käyttöjärjestelmä Windows, Mac, Linux
Tiedostotyypit STL, OBJ, 3MF
Tiedoston siirto • tulostus suoraan Curasta verkon kautta

• tulostus erillisen USB-aseman kautta
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Laitteiden poistaminen 
pakkauksesta ja 
asennus

3

Poista Ultimaker 3 tai Ultimaker 3 Extended  
varovasti pakkauksesta ja asenna laitteisto tämän 
luvun ohjeiden mukaisesti.
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Pakkauksesta poistaminen

Ultimaker 3 toimitetaan uusiokäyttöön soveltuvassa, kestävässä pakkauksessa, joka on suunniteltu suojamaan Ultimaker 3 
-tulostintasi. 

Pakkauksesta poistaminen 
Poista Ultimaker 3 pakkauksesta alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Ota Ultimaker 3 pois pahvilaatikosta.
2. Löysää hihnaa avaamalla solki.
3. Poista styrox-pakkauksen ylempi osa, jossa on kaksi tulostuslankakelaa ja tehtaan testituloste.
4. Ota varustelaatikko pois pakkauksesta.
5. Poista Ultimaker 3 -tulostimen etuosassa alhaalla oleva styrox-osa.
6. Poista Ultimaker 3:n alla oleva styrox-osa ja aseta Ultimaker 3 tasaiselle alustalle.
7. Nosta tulostimen alustaa käsin ja poista alustan alla oleva pakkausmateriaali.
8. Katkaise nippuside, jolla tulostuspää on kiinnitetty.
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Pakkauksen sisältö
Ultimaker 3 -tulostimen mukana toimitetaan useita laitelisävarusteita. Tarkista, että kaikki nämä varusteet ovat 
pakkauksessa.

1. Print core AA 0.4 (Ultimaker-tulostuspään aukkoon 1)
2. Print core AA 0.4
3. Print core BB 0.4
4. Lasilevy
5. Johdon suojus
6. Kelan pidin ja NFC-kaapeli
7. Materiaalin ohjain
8. Materiaalikela, PLA (350 g)
9. Materiaalikela, PVA (350 g)
10. Ethernet-kaapeli
11. USB-muistitikku
12. Liimapuikko
13. Koneöljy (X-/Y-akseleille)
14. Magnalube-rasva (Z-akselille)
15. Kuusioruuviavain
16. XY-kalibrointiarkki
17. Kalibrointikortti
18. Pika-aloitusopas
19. Verkkomuuntaja
20. Verkkojohto
21. Testituloste 
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Laitteisto-osien asennus

NFC-kelan pitimen sijoitus ja yhdistäminen
1. Käännä tulostin varovasti oikealle kyljelleen.
2. Aseta kelan pidin takapaneeliin. Työnnä ensin kelan pitimen yläosa reikään ja paina sitten alas, kunnes se napsahtaa 

paikoilleen.
3. Liitä NFC-kaapeli NFC-liitäntään. Liittimen litteä sivu osoittaa poispäin alapaneelista.
4. Vie NFC-kaapeli takapaneelissa olevan aukon läpi.
5. Aseta kaapelin suojus takapaneeliin, jotta kaapeli pysyy paikallaan.
6. Käännä Ultimaker varovasti pystyyn.

Lasilevyn asettaminen
1. Avaa alustan etuosassa olevat kaksi alustan pidikettä.
2. Liu’uta lasilevy varovasti alustan päälle ja varmista, että se kiinnittyy takaosassa oleviin alustan pidikkeisiin.
3. Sulje alustan etuosan kaksi pidikettä, jotta lasilevy pysyy paikoillaan.
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Verkkolaitteen liittäminen
1. Liitä verkkojohto verkkolaitteeseen.
2. Kytke verkkojohto pistorasiaan.
3. Kytke verkkolaitteessa olevan johdon toinen pää Ultimaker 3 -tulostimeen. Liittimen litteän sivun on osoitettava 

alaspäin. Ennen kuin työnnät kaapelin kiinni porttiin, liukumekanismi on vedettävä taakse. Kun kaapeli on tulostimessa, 
voit päästää irti, jolloin se lukittuu paikalleen.
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Ensimmäisen käytön 
valmistelu

4

Varusteiden asentamisen jälkeen tulostimeen on 
tehtävä asetukset ensimmäistä käyttöä varten. 
Tässä luvussa on vaiheittaiset ohjeet print core 
-tulostusytimen asentamiseen, materiaalien 
täyttämiseen, Wi-Fi-yhteyden muodostamiseen, 
laiteohjelmiston päivittämiseen ja Cura-
ohjelmiston asentamiseen.
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Print core -tulostusytimen asennus

Kytke tulostimeen virta sen takana olevasta virtakytkimestä asennusvaiheiden suorittamista varten. Näytössä näkyy 
päävalikko. Siirry valikoissa kääntämällä painiketta ja vahvista valintasi painamalla painiketta. 

Print core -tulostusytimien asennus
Ultimaker 3 -tulostimessa on kaksi print core -tulostusydintä, jotka voi vaihtaa keskenään. 

Print core -tulostinytimiä on kahdenlaisia:
• Tyyppi AA: rakennemateriaalien (PLA, ABS, CPE ja nailon) tulostukseen
• Tyyppi BB: tukimateriaalien (PVA) tulostukseen

Ultimaker 3 -tulostimen mukana tulee aina kaksi AA print core -tulostusydintä, joista toinen on asennettu valmiiksi 
tulostuspään aukkoon 1, ja yksi BB print core. Tämä tarkoittaa, että tulosteita voidaan tehdä kahdesta rakennemateriaalista 
tai rakenne- ja tukimateriaalista.

Print core -tulostusytimet sisältävät tietoja niin, että tulostin tunnistaa, mitkä print core -tulostusytimet on asennettu ja mitä 
materiaaleja juuri niiden kanssa voidaan käyttää.

Asenna toinen print core noudattamalla Ultimaker 3 -tulostimen näyttöön tulevia ohjeita:
1. Avaa tulostuspään tuulettimen kannatin.
2. Ultimaker 3 tunnistaa nyt automaattisesti print core -tulostusytimen (AA), joka on asetettu tulostuspään aukkoon 1.  

Jatka vahvistamalla.
3. Asenna BB print  ore -tulostusydin tulostuspään aukkoon 2 puristamalla tulostusytimen ulokkeita ja liu’uttamalla se 

tulostuspäähän.
4. Ultimaker 3:n pitäisi nyt tunnistaa automaattisesti print core (BB), joka on asetettu tulostuspään aukkoon 2.  

Jatka vahvistamalla.
5. Sulje tulostuspään tuulettimen kannatin ja jatka asennusprosessia vahvistamalla.

 Älä koske print core -tulostusytimen takapuolella olevaan siruun paljain käsin. 

  Varmista, että print core on täysin pystysuorassa asennossa asennuksen aikana, jotta se liukuu helposti 
tulostuspäähän.



19

Materiaalien täyttäminen

Ennen kuin Ultimaker 3 -tulostimella voi aloittaa tulostuksen, siihen on täytettävä materiaalit. Materiaali 2 ladataan ensin, 
sillä se tulee lähemmäs tulostimen takaosaa.

Materiaalin 2 täyttäminen
1. Aseta materiaalikela kelan pitimeen. Varmista, että materiaali kulkee vastapäivään, jolloin se tulee syöttölaitteeseen 2 

alapuolelta. Suorista materiaalia hieman, jotta se pääsee syöttölaitteeseen helposti.
2. Odota, kunnes Ultimaker 3 on tunnistanut materiaalin (jos käytät Ultimaker-materiaalia).
3. Aseta materiaalin pää syöttölaitteeseen 2 ja työnnä sitä varovasti, kunnes syöttölaite tarttuu materiaaliin ja se näkyy 

bowdenputkessa.
4. Odota, että Ultimaker 3 lämmittää print core 2 -tulostusytimen ja täyttää materiaalin tulostuspäähän.
5. Vahvista, kun uutta materiaalia tulee ulos tulostuspäästä.
6. Odota hetki, että print core 2 jäähtyy.
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Materiaalin 1 lataaminen
1. Tartu materiaalin ohjaimeen niin, että sen ulompi osa itseäsi kohti.
2. Aseta materiaalikela materiaalin ohjaimeen siten, että materiaali kulkee vastapäivään.
3. Ohjaa materiaalin pää materiaalin ohjaimen reiän läpi. Kun tämä on tehty, valitse Continue (Jatka).
4. Aseta materiaalia 1 sisältävä materiaalin ohjain kelan pitimeen materiaalin 2 taakse ja odota, että tulostin  

tunnistaa sen.
5. Aseta materiaalin pää syöttölaitteeseen 1 ja työnnä sitä varovasti, kunnes syöttölaite tarttuu materiaaliin ja näkyy 

bowdenputkessa.
6. Odota, että Ultimaker 3 lämmittää print core 1 -tulostusytimen ja täyttää materiaalin tulostuspäähän.
7. Vahvista, kun uutta materiaalia tulee ulos tulostuspäästä.
8. Odota hetki, että print core 1 jäähtyy.
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Wi-Fi-yhteyden ja laiteohjelmiston asennus

Ultimaker 3 -tulostimella voi tulostaa langattomasti verkon kautta, joten seuraavassa vaiheessa käsitellään Ultimaker 3 
-tulostimen liittämistä verkkoon.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
1. Odota, että Ultimaker 3 on luonut Wi-Fi-tukiaseman. Tämä voi kestää minuutin.
2. Siirry tietokoneellesi ja liitä se tulostimen langattomaan verkkoon. Verkon nimi näkyy Ultimaker 3 -tulostimen näytöllä.
3. Tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna. Liitä Ultimaker 3 paikalliseen Wi-Fi-verkkoon noudattamalla 

vaiheittaisia ohjeita. Kun olet suorittanut nämä vaiheet, ponnahdusikkuna katoaa.

 Jos ponnahdusikkunaa ei näy, avaa selain ja kirjoita osoitekenttään ”Ultimaker.com”. 

4. Siirry takaisin Ultimaker 3 -tulostimelle ja jatka ensimmäistä käyttökertaa varten tehtäviä määrityksiä.

  Joissakin verkkoympäristöissä Ultimaker 3 -tulostimessa voi esiintyä vaikeuksia langattomaan verkkoon 
yhdistämisessä. Jos näin tapahtuu, muodosta Wi-Fi-yhteys uudelleen toisesta tietokoneesta.

 Jos ohitat tämän menettelyn, voit aina muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen kohdassa  
 System (Järjestelmä) g Network (Verkko) g Run WiFi setup (Suorita Wi-Fi-asennus).

Laiteohjelmiston päivitys
Viimeisenä vaiheena Ultimaker 3 tarkistaa, onko uusin laiteohjelmisto asennettu. Jos ei, laite noutaa uusimman 
laiteohjelmiston verkosta ja asentaa sen. Tämä kestää useita minuutteja.
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Cura-ohjelmisto

Suosittelemme käyttämään Ultimaker 3 -tulostimessa ilmaista Cura-ohjelmistoamme 3D-tulostustiedostojen valmisteluun. 
Curan avulla voit muuntaa 3D-malleja 3D-tulostustiedostoiksi nopeasti ja tarkasti muutamassa sekunnissa, ja sillä voit 
esikatsella tulostetta varmistaaksesi, että kaikki on haluamallasi tavalla.

Ultimaker 3 -tulostimen kanssa on käytettävä Cura 2.3 -versiota tai uudempaa versiota.

Järjestelmävaatimukset
Hyväksytyt käyttöjärjestelmät
• Windows Vista tai uudempi
• Mac OSX 10.7 tai uudempi
• Linux Ubuntu 15.04, Fedora 23, OpenSuse 13.2, ArchLinux tai uudempi

Järjestelmävaatimukset
• OpenGL 2 -yhteensopiva grafiikkasiru
• Intel Core 2 tai AMD Athlon 64 tai uudempi
• Vähintään 4 Gt RAM-muistia (suositus vähintään 8 Gt)

Yhteensopivat tiedostotyypit
• STL (yleisin tiedostomuoto 3D-tulostuksessa)
• OBJ
• 3MF

Asennus
Cura-ohjelmisto voidaan ladata osoitteesta www.ultimaker.com/software. Latauksen jälkeen avaa asennusohjelma ja 
suorita ohjattu asennus. Kun avaat Curan ensimmäisen kerran, sinua pyydetään valitsemaan 3D-tulostimesi. Valitse 
Ultimaker 3. Muuta määrittelyä ei tarvita, ja voit aloittaa Curan käytön heti.
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Toiminta5

Asennuksen jälkeen voit aloittaa tulostamisen 
Ultimaker 3 -tulostimellasi. Tässä luvussa on 
tietoja näytöstä, Curan käytöstä, tulostuksen 
aloittamisesta, mahdollisista materiaaleista, 
print core -tulostusytimien vaihtamisesta ja 
kalibroinnista sekä alustan kalibroinnista.
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Näyttö ja säätöpainike

Ultimaker 3 -tulostimen etupuolella olevasta näytöstä näkyvät kaikki Ultimaker 3 -tulostimen asentamista ja käyttöä varten  
tarvittavat tiedot. Voit liikkua valikoissa pyörittämällä tai painamalla näytön oikealla puolella olevaa painiketta.  
Pyörittämällä voit valita toiminnon tai säätää sitä ja painamalla voit vahvistaa toiminnon. Kun painat painiketta, kuulet 
toiminnon vahvistavan piippauksen. Vilkkuva painike tarkoittaa, että Ultimaker 3 odottaa käyttäjän toimia.

Kun kytket Ultimaker 3 -tulostimeen virran ensimmäisen käyttökerran jälkeen, näet aina ensin Ultimaker-logon ja sen 
jälkeen päävalikon. Päävalikossa on kolme vaihtoehtoa: Print (Tulostus), Material/PrintCore (Materiaali/PrintCore) ja System 
(Järjestelmä).

Print (Tulostus)
Tästä valikosta voit valita tulostettavan tiedoston USB-tikulta. Tulostuksen aikana valikossa voi myös esimerkiksi säätää 
tulostetta ja muuttaa asetuksia.

Material/PrintCore (Materiaali/PrintCore)
Tässä valikossa voit vaihtaa, ladata ja poistaa materiaaleja ja print core -tulostusytimiä.

System (Järjestelmä)
Tässä valikossa on erilaisia vaihtoehtoja verkon, alustan ja tulostuspään hallintaan sekä kunnossapidon ja erilaisten testien 
suorittamiseen.
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Curan käyttö

Curan avulla voit valmistaa tulosteita kahdesta materiaalista käyttämällä tukimateriaalia tai kahta väriä sekä yhden 
pursotuksen tulosteita Ultimaker 3-tulostimelle. Kun valmistat mallia, varmista aina, että print core -tulostusytimen ja 
materiaalien määritys vastaa Ultimaker 3 -tulostimessa tehtyä määritystä. Jos käytät verkkoa, voit sallia Curan siirtävän 
määrityksen automaattisesti Ultimaker 3 -tulostimesta Curaan.

Kaksoispursotustulosteen viipalointi tukimateriaalilla
1. Lataa 3D-malli Curaan.
2. Valitse haluamasi tulostusprofiili ja säädä tulostusasetukset haluamallasi tavalla.
3. Valitse oikea print core / materiaali tukimateriaalin (PVA) tulostukseen. Tämä voidaan tehdä joko Simple settings 

(Yksinkertaiset asetukset) -valikossa valitsemalla vaihtoehto Print support using PVA (Extruder [x]) (Tulosta tuki PVA:lla 
(Suulake [x])) tai Advanced settings (Lisäasetukset) -valikon Dual Extrusion settings (Kaksoispursotusasetukset) 
-alavalikossa valitsemalla Support Extruder (Tukimateriaalin suulake) -kohdassa vaihtoehto PVA (Extruder [x]) (PVA 
(Suulake [x])). 

  Jos haluat käyttää muuta tukimateriaalia, Curassa on muutettava print core -tulostusytimen ja materiaalien 
määritykset. 

4. Odota, kunnes Cura on viipaloinut mallin, katso tulosteen esikatselu Layers (Tasot) -näkymästä ja aloita tulostus.

Kahden materiaalin tulosteen viipalointi kahdella värillä
1. Lataa molemmat mallitiedostot Curaan.
2. Valitse toinen malleista ja napsauta vasemmalla olevaa Per Model Settings (Mallikohtaiset asetukset) -painiketta.
3. Valitse Print model with (Tulosta malli seuraavalla:) -pudotusvalikosta, mitä print core -tulostusydintä / materiaalia 

haluat käyttää tälle tulosteen osalle.
4. Tee sama toisen mallin osalta.
5. Valitse molemmat mallit napsauttamalla ensin toista mallia, painamalla vaihtonäppäin pohjaan ja napsauttamalla 

sitten toista mallia.
6. Napsauta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Merge models (Yhdistä mallit) (tai näppäile Alt+Ctrl+G).
7. Valitse haluamasi tulostusprofiili ja säädä molempien print core -tulostusytimien tulostusasetukset haluamallasi 

tavalla.
8. Odota, kunnes Cura on viipaloinut mallin, katso tulosteen esikatselu Layers (Tasot) -näkymästä ja aloita tulostus.

Yhden pursotuksen tulosteen viipalointi
1. Lataa malli Curaan.
2. Valitse malli ja napsauta vasemmalla olevaa Per Model Settings (Mallikohtaiset asetukset) -painiketta.
3. Valitse Print model with (Tulosta malli seuraavalla:) -pudotusvalikosta, mitä print core -tulostusydintä / materiaalia 

haluat käyttää tälle tulosteelle.
4. Valitse haluamasi tulostusprofiili ja säädä tulostusasetukset haluamallasi tavalla.
5. Odota, kunnes Cura on viipaloinut mallin, katso tulosteen esikatselu Layers (Tasot) -näkymästä ja aloita tulostus.

Lisäohjeita Curan käytöstä on verkkosivustollamme Cura-käyttöoppaassa.

https://ultimaker.com/en/resources/manuals/software
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Tulostuksen aloittaminen

Verkkotulostus
Ultimaker 3 tarjoaa mahdollisuuden tulostaa verkon kautta joko Wi-Fi- tai Ethernet-yhteydellä.

Tulostuksen aloittaminen Wi-Fi-yhteydellä:
1. Asenna Wi-Fi (jos sitä ei ole vielä asennettu) kohdassa System (Järjestelmä) g Network (Verkko) g Run WiFi setup 

(Suorita Wi-Fi-asennus) ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
2. Ota Wi-Fi käyttöön verkkovalikosta.
3. Siirry Curassa kohtaan Settings (Asetukset) g Printers (Tulostimet) g Manage printers (Tulostimien hallinta).
4. Napsauta Connect via network (Yhdistä verkon kautta) -painiketta.
5. Valitse Ultimaker-tulostimesi tulostinluettelosta ja napsauta Connect (Yhdistä). 

 Valitse tässä ruudussa Add (Lisää) ja määritä Ultimaker 3 manuaalisesti IP-osoitteen perusteella.

  Cura kysyy, haluatko siirtää määrityksen Ultimaker 3 -tulostimesta Curaan. Valitse ”yes” (kyllä), jos haluat siirtää 
sen automaattisesti. Jos valitset ”no” (ei), valitse oikeat asetukset manuaalisesti.

6. Viipaloi 3D-mallisi Curassa.
7. Aloita tulostus painamalla ”Print over network” (Tulosta verkon kautta).

Tulostuksen aloittaminen Ethernetin kautta:
1. Kytke LAN-kaapeli Ultimaker 3 -tulostimen takapuolella olevaan liitäntään.
2. Ota Ethernet käyttöön verkkovalikosta.
3. Siirry Curassa kohtaan Settings (Asetukset) g Printers (Tulostimet) g Manage printers (Tulostimien hallinta).
4. Napsauta Connect via network (Yhdistä verkon kautta) -painiketta.
5. Valitse Ultimaker-tulostimesi tulostinluettelosta ja napsauta Connect (Yhdistä).

  Cura kysyy, haluatko siirtää määrityksen Ultimaker 3 -tulostimesta Curaan. Valitse ”yes” (kyllä), jos haluat siirtää 
sen automaattisesti. Jos valitset ”no” (ei), valitse oikeat asetukset manuaalisesti.

6. Viipaloi 3D-mallisi Curassa.
7. Aloita tulostus painamalla ”Print over network” (Tulosta verkon kautta).
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Tulostus USB:n kautta
Kun tulostus verkon kautta ei ole mahdollista, 3D-tulostustiedostot voidaan siirtää Ultimaker 3 -tulostimelle USB-
muistitikun avulla.
1. Aseta USB-muistitikku tietokoneeseen.
2. Viipaloi 3D-mallisi Curassa. Varmista, että Curassa tehty print core -tulostusytimen ja materiaalien määritys vastaa 

Ultimaker 3 -tulostimessa tehtyä määritystä, tai muuta tulostimen määritystä vastaamaan Curassa olevia asetuksia.
3. Tallenna tulostustiedosto (.gcode) USB-muistitikulle painamalla Save to removable drive (Tallenna siirrettävälle 

asemalle) -painiketta.
4. Poista USB-muistitikku käytöstä Curassa ja irrota se tietokoneesta.
5. Aseta USB-muistitikku Ultimaker 3 -tulostimeen (etupuolelle näytön viereen).
6. Siirry kohtaan Print (Tulostus) ja valitse tiedosto, jonka haluat tulostaa.

Tulostuksen seuranta
Kun tulostus on käynnissä verkon kautta tai jos muodostat yhteyden Ultimaker 3 -tulostimeen Curasta, voit seurata 
tulostusta. Voit siten tarkkailla tulosteiden edistymistä, havaita viat ja hallita tulostinta etänä.

Käytettävissä ovat seuraavat:
• reaaliaikainen kamerayhteys Ultimaker 3 -tulostimeen
• tulosteen tiedot (mm. lämpötilat, työn nimi, tulostusaika)
• painikkeet, joilla tulostuksen voi laittaa tauolle tai keskeyttää etänä.
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Materiaalit

Tulostus kahdella materiaalilla
Ensimmäisen käytön valmistelu -luvun mukaisesti Ultimaker 3 -tulostimen mukana toimitetaan kaksi print core 
-tulostusydintä rakennemateriaalille (AA) ja yksip print core -tulostusydin tukimateriaalille (BB). AA print core 
-tulostusytimillä voidaan tulostaa PLA-, ABS-, CPE- ja nailonmuoveja. BB print core -tulostusytimellä voidaan tulostaa PVA-
muovia.

Jos haluat tulostaa kahdella materiaalilla, seuraavat Ultimaker-materiaalien yhdistelmät ovat virallisesti tuettuja:
• PLA-PVA
• Nailon-PVA
• PLA-PLA
• ABS-ABS
• CPE-CPE

Vaikka Ultimaker 3 -tulostimessa on avoin materiaalijärjestelmä, suosittelemme käyttämään tulostimessa Ultimaker-
materiaaleja. Ultimaker 3 -tulostimessa on NFC-lukija, joka lukee Ultimaker-materiaalipuolat ja siirtää niiden tiedot Curaan, 
kun tulostimeen on muodostettu verkkoyhteys. Näin Cura valitsee oikean materiaalin automaattisesti kullekin print core 
-tulostusytimelle.
Curassa on myös materiaaliprofiileja, jotka on kehitetty erityisesti Ultimaker-materiaaleille ja takaavat näin parhaan 
tulostuslaadun.

Materiaalien vaihto
Ultimaker 3-tulostimen materiaalit voidaan helposti vaihtaa noudattamalla valikon ohjeita. Materiaalit voidaan myös 
täyttää tai poistaa.

 Varmista ennen materiaalien täyttämistä, että yhteensopivat print core -tulostusytimet on asennettu.

1. Siirry valikkoon Material/Print Core (Materiaali/tulostusydin) g Material 1 or 2 (Materiaali 1 tai 2) g Change (Vaihda).
2. Odota, että print core on lämmennyt, ja vaihda materiaali.
3. Poista materiaali syöttölaitteesta ja kelan pitimestä.
4. Aseta uusi materiaali kelan pitimeen ja odota, että Ultimaker 3 tunnistaa sen.

 Kun käytät muuta kuin Ultimaker-materiaalia, voit valita materiaalin manuaalisesti.

5. Aseta materiaali syöttölaitteeseen ja työnnä, kunnes syöttölaite tarttuu siihen.
6. Vahvista, että olet asettanut materiaalin syöttölaitteeseen, painamalla Ultimaker 3 -tulostimen etupuolella olevaa 

painiketta.
7. Materiaalin siirryttyä eteenpäin odota, kunnes sitä tulee ulos tulostuspäästä, ja paina sitten painiketta.

Materiaaliasetukset
Alla olevassa taulukossa on yleiskuva kullekin materiaalille suositelluista asetuksista. Nämä asetukset on määritetty 
automaattisesti oikein Curassa materiaaliprofiilin valinnan yhteydessä.

Materiaali Suuttimen  
lämpötila (°C)

Alustan lämpötila 
(°C)

Tuulettimen 
nopeus  
(%)

Tarttuvuustyyppi  
(Cura)

PLA 195–205 60 100 Reunus*

ABS 225–240 80 50 Reunus

CPE 235–250 70 70 Reunus

Nailon 250–255 60 40 Pohjaristikko*

PVA 215–225 60 50 Reunus tai pohjaristikko*

* Kun PVA:n kanssa tulostetaan PLA:ta tai nailonia, tarttuvuustyyppi on suositeltavaa tulostaa PVA:sta.
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Alustan tarttuvuus
Vaikka materiaali tarttuu yleensä hyvin lasilevyyn lämmitettävän alustan lämmön ansiosta, joissakin tapauksissa 
tarvitaan myös liimaa. Ultimaker 3 -tulostimen varustelaatikossa on liimapuikko, jolla lasilevylle voi levittää ohuen, 
tasaisen kerroksen liimaa, jotta tulosteen ensimmäinen kerros tarttuu paremmin. Seuraavassa on kerrottu liiman käytöstä 
materiaalikohtaisesti.

PLA
Ultimaker PLA tarttuu lasilevyyn yleensä hyvin. Varmista, että lasilevy on täysin puhdas ja että siinä ei ole rasvatahroja tai 
sormenjälkiä. Saat parhaat tulokset, kun levität lasilevylle ohuen kerroksen liimaa.

Kun tuloste on valmis, älä poista sitä niin kauan kuin alusta on lämmin. Muutoin tulosteen pohjaan voi tulla 
epämuodostumia.

ABS
Kun tulostat Ultimaker ABS:lla, levitä lasilevylle ohut kerros liimaa. Jos liimaa ei käytetä, lasilevy on vaarassa rikkoontua 
tulostetta irrotettaessa ja takuu voi mitätöityä.

Huomaa, että tätä materiaalia käytettäessä 3D-tulosteet voi olla helpompi poistaa alustalta, jos se on vielä hieman lämmin 
eli noin 40 °C.

CPE
Ultimaker CPE tarttuu lasilevyyn hyvin, mutta se voi myös vääntyä voimakkaasti. Jotta vääntyminen voidaan minimoida 
Ultimaker CPE:llä tulostettaessa, levitä lasilevylle ohut kerros Ultimaker 3 -tulostimen mukana toimitettua liimaa.

Nailon
Ultimaker Nylon tarttuu alustaan hyvin. Useimmiten liiman lisääminen ei ole välttämätöntä onnistuneen tuloksen kannalta. 
Tarttuvuutta alustaan voidaan parantaa entisestään levittämällä ohut kerros liimaa lasilevylle.

PVA
Ultimaker PVA tarttuu voimakkaasti alustaan, joten ohuen liimakerroksen levittäminen lasilevylle on suositeltavaa.



30

Tukimateriaalin (PVA) poistaminen
Tulosteet, joissa on käytetty PVA:ta tukimateriaalina, vaativat tukimateriaalin poistamisen jälkikäsittelynä. Tämä voidaan 
tehdä liuottamalla PVA veteen.

1. Upota tuloste veteen.
Kun PVA-tuloste laitetaan veteen, PVA liukenee vähitellen pois. Tätä prosessia voi myös nopeuttaa  
eri tavoin seuraavasti:
• Liuotusaikaa voidaan hieman lyhentää käyttämällä lämpimämpää vettä. Jos rakennemateriaali on PLA, varmista 

tällöin, että lämpötila on enintään 35 °C, jotta vältytään epämuodostumilta. Älä käytä nailonin kanssa yli 50-asteista 
vettä, koska muutoin on olemassa palovammojen vaara.

• Liuotusaika lyhenee merkittävästi, jos käytetään liikkuvaa/juoksevaa vettä. Veden liikkuessa PVA liukenee paljon 
nopeammin, jolloin se voi liueta alle kolmessa tunnissa.

• PVA:n liukenemista voi edistää myös laittamalla tuloste veteen ensin noin  
10 minuutiksi, jonka jälkeen enimmät tukimateriaalit voi irrottaa pihdeillä. Laita tuloste sen jälkeen takaisin veteen, 
jotta loput PVA-osat liukenevat pois.

2. Huuhtele vedellä.
Kun PVA-tukimateriaali on liuennut kokonaan, poista mahdolliset PVA-jäämät tulosteesta vedellä huuhtelemalla.

3. Anna tulosteen kuivua.
Anna tulosteen kuivua täysin ja jälkikäsittele rakennemateriaali, jos se on tarpeen.  

4. Hävitä jätevesi.
PVA on biologisesti hajoavaa, joten liuotusvesi on melko helppo hävittää. Vesi voidaan kaataa viemäriin, jos 
rakennuksen jätevedet menevät jätevedenpuhdistamoon. Kun vesi on kaadettu viemäriin, valuta hanasta kuumaa vettä 
noin 30 sekunnin ajan, jotta kaikki PVA-pitoinen vesi poistuu viemäristä eikä tukkeuta sitä pitkällä aikavälillä.

Samaa vettä voi käyttää useammalle kuin yhdelle tulosteelle, mutta tämä saattaa pidentää liuotusaikaa. Vedessä on 
ennestään paljon liuennutta PVA:ta, joten nopeimman tuloksen saamiseksi suosittelemme käyttämään aina uutta vettä.

Materiaalien säilytys ja käsittely
Kun käytössä on useita materiaalipuolia tai materiaaleilla ei tulosteta, on erittäin tärkeää, että niitä säilytetään oikein. 
Virheellinen säilytys voi heikentää materiaalin laatua ja käsiteltävyyttä.

Jotta materiaalit pysyisivät parhaassa mahdollisessa kunnossa, ne on säilytettävä
• kuivassa ja viileässä 
• suoralta auringonvalolta suojattuna
• suljettavassa pussissa.

PLA:n, CPE:n ja nailonin optimaalinen säilytyslämpötila on –20…+30 °C. ABS:n ja PVA:n suosituslämpötila on +15…+25 °C. 
PVA:lle suositellaan lisäksi alle 50 %:n suhteellista kosteutta. Jos PVA altistuu suuremmalle kosteudelle, materiaalin laatu 
voi kärsiä.

Materiaalia voi säilyttää suljettavassa pussissa sen mukana toimitetun kosteudenpoistajan (silikageeli) kanssa. PVA-puola 
suositellaan varastoimaan suljettavaan pussiin sen mukana toimitetun kosteudenpoistajan kanssa heti tulostuksen jälkeen, 
jotta kosteuden imeytyminen minimoidaan.
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Print core -tulostusytimet

Print core -tulostusytimien vaihto 
Ultimaker 3 print core -tulostusytimet voidaan helposti vaihtaa noudattamalla valikon ohjeita. Print core -tulostusytimet 
voidaan myös asentaa tai irrottaa.

1. Siirry valikkoon Material/PrintCore (Materiaali/PrintCore) g PrintCore 1 or 2 (PrintCore 1 tai 2) g Change (Vaihda).
2. Odota, että print core on lämmennyt, vaihda materiaali ja anna jäähtyä.
3. Avaa tulostuspään tuulettimen kannatin.
4. Irrota print core varovasti puristamalla ulokkeita ja liu’uttamalla se pois tulostuspäästä. 
5. Aseta uusi print core tulostuspäähän.
6. Sulje tulostuspään tuulettimen kannatin.
7. Odota, että Ultimaker 3 täyttää materiaalin print core -tulostuspäähän, ja anna jäähtyä.

 Älä koske print core -tulostusytimen takapuolella olevaan siruun paljain käsin.

  Varmista, että print core on täysin pystysuorassa asennossa irrotuksen tai asennuksen aikana, jotta se liukuu 
helposti tulostuspäähän ja siitä pois.

Print core -tulostusytimien kalibrointi
Kun uusi print core -tulostusytimien yhdistelmä on asennettu, suuttimet on kohdistettava kalibroimalla. Ultimaker 3 
tunnistaa uudet yhdistelmät automaattisesti ja antaa kehotuksen kalibroinnin suorittamisesta. Kalibrointi täytyy tehdä vain 
kerran, ja sen jälkeen tiedot tallennetaan tulostimeen. Ultimaker 3 -tulostimen käyttöönoton yhteydessä asennettu AA print 
core -tulostusydin on jo kalibroitu kahden muun tulostusytimen kanssa, joten sitä ei tarvitse kalibroida.

Kalibrointiin tarvitaan XY-kalibrointiarkki, joka on varustelaatikossa sekä ladattavissa täältä.  
Jos se on tulostettava, tulosta se A4-kokoiselle paperille 100 %:n asteikolla.

 Varmista ennen kalibroinnin aloittamista, että tulostimeen on asennettu kaksi print core -tulostusydintä ja   
 materiaalia.

Kalibroinnin aloitus:
1. Siirry kohtaan System (Järjestelmä) g Maintenance (Kunnossapito) g Calibration (Kalibrointi) g Calibrate XY offset 

(Kalibroi XY-siirtymä).
2. Ultimaker 3 tulostaa nyt ruudukon alustalle. Odota, kunnes se on valmis.
3. Kun Ultimaker 3 on jäähtynyt, poista lasilevy tulostimesta ja aseta se XY-kalibrointiarkin päälle. Aseta tulostettu 

ruudukko täsmälleen arkin kahden suorakaiteen päälle.
4. Etsi kohdistetut viivat tulostetusta X-ristikosta ja katso, mikä numero vastaa viivoja. Syötä tämä numero  

Ultimaker 3 -tulostimeen X-siirtymäarvoksi.
5. Etsi kohdistetut viivat tulostetusta Y-ristikosta ja katso, mikä numero vastaa viivoja. Syötä tämä numero  

Ultimaker 3 -tulostimeen Y-siirtymäarvoksi.

  On tärkeää, että tulostettu XY-siirtymäarkki tarttuu alustaan hyvin ja että siinä ei näy merkkejä puristumisesta. Jos 
sellaisia näkyy, on suositeltavaa tehdä kalibrointituloste uudelleen.

http://www.ultimaker.com/xy-offset-sheet
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Alustan kalibrointi

Ultimakeria käytettäessä alusta täytyy kalibroida aika ajoin, jotta tulosteiden tarttuvuus alustaan säilyy hyvänä. Jos 
suutinten ja alustan välinen etäisyys on liian suuri, tuloste ei tartu kunnolla lasilevyyn. Toisaalta jos suuttimet ovat liian 
lähellä alustaa, materiaalin pursotus suuttimista voi estyä.

Ultimaker 3 -tulostimessa on kaksi mahdollista alustan kalibrointitapaa: aktiivinen tasaus ja manuaalinen tasaus. Aktiivinen 
tasaus on ensisijainen valinta, koska inhimillisten tarkkuusvirheiden mahdollisuutta ei ole.

   Varmista ennen alustan kalibrointia, että suuttimissa ei ole muovia ja lasilevy on puhdas. Muutoin tasaus saattaa 
olla epätarkka.

Aktiivinen tasaus
Jos valitset aktiivisen tasauksen, Ultimaker 3 mittaa alustan vaakasuoruuden, jotta tulostin voi kompensoida sen 
epätarkkuudet tulosteen ensimmäisten kerrosten tulostamisen aikana. Tulostin tekee tämän siirtämällä alustaa hieman 
ylös- tai alaspäin tulostuksen aikana.

Aktiivisen tasauksen aloitus:
1. Siirry kohtaan System (Järjestelmä) g Build Plate (Alusta) g Active leveling (Aktiivinen tasaus).
2. Odota, että tulostin lopettaa tasauksen. Tämä kestää pari minuuttia.

 Älä koske tulostimeen tasauksen aikana. Se voi vaikuttaa mittauksiin.

Manuaalinen tasaus
Jos alustan vaakasuoruuden poikkeama on liian suuri (ja sitä ei voida kompensoida aktiivisella tasauksella), voidaan 
suorittaa manuaalinen tasaus.

1. Siirry kohtaan System (Järjestelmä) g Build Plate (Alusta) g Manual leveling (Manuaalinen tasaus).
2. Odota, että Ultimaker 3 ohjautuu alkuasentoon, ja jatka, kun tulostuspää on alustan takaosan keskellä.
3. Pyöritä etupuolen painiketta, kunnes ensimmäisen suuttimen ja alustan välinen etäisyys on noin 1 mm. Älä koske 

suutinta, kun varmistat, että se on lähellä alustaa.
4. Säädä alustan ruuveja (edessä oikealla ja vasemmalla), jotta saat alustan etuosan kutakuinkin vaakasuoraan. 

Suuttimen ja alustan välisen etäisyyden on oltava edelleen noin 1 mm.
5. Aseta kalibrointikortti suuttimen ja alustan väliin tulostuspään ollessa alustan takaosassa keskellä.
6. Säädä alustan ruuvia (takana keskellä), kunnes korttia liikuttaessa tuntuu pientä kitkaa.
7. Paina Continue (Jatka). Tulostuspää siirtyy toiseen kohtaan.
8. Toista kohta 5 (kalibrointikortin asettaminen) ja kohta 6 (alustan säätö).
9. Paina taas Continue (Jatka). Tulostuspää siirtyy kolmanteen kohtaan.
10. Toista kohta 5 (kalibrointikortin asettaminen) ja kohta 6 (alustan säätö).

 Älä paina alustaa, kun hienosäädät sitä kalibrointikortilla. Se aiheuttaa epätarkkuuksia.
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Kun alusta on kalibroitu ensimmäisellä suuttimella, myös toinen suutin on kohdistettava sen varmistamiseksi, että 
molempien suutinten korkeudet on säädetty oikein. Tätä varten riittää, että korkeus asetetaan vain kalibrointikortilla.
1. Aseta kalibrointikortti toisen suuttimen ja alustan väliin.
2. Kierrä Ultimaker 3 -tulostimen etuosassa olevaa painiketta, kunnes se koskettaa kalibrointikorttia, ja hienosäädä sitä, 

kunnes tunnet pienen kitkan/vastuksen korttia liikutettaessa.

 Toisen suuttimen kohdistus voidaan tehdä myös erikseen kohdassa System (Järjestelmä) g Maintenance   
 (Kunnossapito) g Calibration (Kalibrointi) g Calibrate Z offset (Kalibroi Z-siirtymä).

Tasausväli
Tasauksen jälkeen Ultimaker 3 kysyy, kuinka usein haluat tasata alustan.  
Vaihtoehdot ovat seuraavat:
• joka päivä
• joka viikko
• käynnistyksen jälkeen
• ei koskaan
• automaattinen (tulostin määrittää tasausvälin edellisen tasauskerran jälkeen kertyneiden tulostustuntien mukaan).

Tasausväliä voi myös muuttaa itse kohdassa System (Järjestelmä) g Build plate (Alusta) g Frequency (Tasausväli).
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Kunnossapito6

Jotta Ultimaker 3 toimisi moitteettomasti, sen 
oikeanlainen kunnossapito on tärkeää. Tässä 
luvussa annetaan tärkeimmät kunnossapito-ohjeet. 
Tutustu niihin huolellisesti, jotta saat parhaat 
tulokset Ultimaker 3 -tulostimellasi.
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Laiteohjelmiston päivitys

Ultimaker 3 -tulostimen laiteohjelmistosta julkaistaan säännöllisesti uusi versio. Jotta Ultimaker 3 pysyy ajan tasalla, 
laiteohjelmisto on suositeltavaa päivittää säännöllisesti. Tämä voidaan tehdä Ultimaker 3 -tulostimella (kun se on 
yhdistettynä verkkoon) tai USB:n kautta.

Päivitys tulostimella
1. Yhdistä tulostin verkkoon Wi-Fi:n tai Ethernetin kautta.
2. Siirry kohtaan System (Järjestelmä) g Maintenance (Kunnossapito) g Update firmware (Päivitä laiteohjelmisto).  

Ultimaker 3 noutaa uusimman laiteohjelmiston verkosta ja asentaa sen. Tämä kestää useita minuutteja.

Päivitys USB:n kautta
1. Lataa uusi laiteohjelmistotiedosto osoitteesta www.ultimaker.com/firmware.
2. Siirrä koko laiteohjelmistokansio USB-muistitikulle.
3. Aseta USB-muistitikku Ultimaker 3 -tulostimeen.
4. Siirry kohtaan System (Järjestelmä) g Maintenance (Kunnossapito) g Update firmware (Päivitä laiteohjelmisto).
5. Ultimaker 3 tunnistaa, onko USB-muistitikulla laiteohjelmistotiedosto. Käynnistä laiteohjelmiston päivitys valitsemalla 

tiedosto.

http://www.ultimaker.com/firmware
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Akseleiden voitelu

Jotta Ultimaker 3 -tulostimesi pysyisi hyvässä käyttökunnossa, akselit kannattaa voidella aika ajoin. Ultimaker 3:n 
varustelaatikossa on Unilube-voiteluaine X-ja Y-akseleille ja Magnalube-voiteluaine Z-akselille.

 Erityisesti maissa, joissa ilmankosteus on korkea tai jotka ovat erittäin kuivia, akselit on voideltava säännöllisesti.

X- ja Y-akselit
Jos huomaat 3D-tulosteiden pinnalla pieniä harjanteita tai jos X- ja Y-akselit vaikuttavat kuivilta, X- ja Y-akseleihin kannattaa 
lisätä Unilube-voiteluainetta. Pudota yksi tippa sekä X- että Y-akseleille ja siirrä tulostuspäätä manuaalisesti, jotta öljy 
levittyy akseleille.

 Käytä Unilube-voiteluainetta vain X- ja Y-akseleihin. Muiden öljyjen tai Magnaluben käyttö voi vahingoittaa   
 akselien pinnoitetta.

Z-akseli
Magnalubea (Ultimaker 3 -tulostimen mukana toimitettua rasvaa) voidaan käyttää Z-akselin voiteluun. Tämä on tehtävä 
noin kuuden kuukauden välein. Levitä noin kymmenen tippaa rasvaa koko kierretangon päälle ja siirrä alustaa ylös ja alas, 
jotta rasva levittyy tasaisesti.

 Älä käytä Magnalubea muihin akseleihin, sillä se haittaa Ultimaker 3 -tulostimen toimintaa.
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Tulostimen puhtaanapito

Tulosteiden onnistumisen kannalta on tärkeää pitää Ultimaker 3 puhtaana käytön aikana. Ultimaker 3 -tulostimen käyttöä 
ei sen vuoksi suositella huoneessa, jossa se pölyyntyy helposti. Tulostimeen mahdollisesti jääneet pienet materiaalipalat 
kannattaa myös poistaa.

Tämän lisäksi Ultimaker 3 -tulostimessa on joitakin osia, jotka saattavat edellyttää säännöllisempää puhdistusta. 
Seuraavassa on tätä koskevat ohjeet.

Lasilevyn puhdistaminen
Useiden tulostustöiden jälkeen lasilevyyn voi olla tarttunut liikaa liimaa. Se voi aiheuttaa epätasaista tulostusjälkeä, minkä 
vuoksi lasilevyn puhdistus aika ajoin on suositeltavaa. Varmista aina ensin, että Ultimaker 3 -tulostimesta on katkaistu virta 
ja että alusta on jäähtynyt.

Puhdista lasilevy seuraavasti:
1. Siirrä alusta käsin Ultimaker 3 -tulostimen alaosaan.
2. Avaa alustan pidikkeet etuosasta.
3. Liu’uta lasilevy alustan etuosaan ja poista se.
4. Puhdista lasilevy haalealla vedellä ja kuivaa se liinalla. Tarvittaessa voit käyttää puhdistuksessa myös saippuaa.
5. Aseta lasilevy paikalleen ja sulje alustan etuosan pidikkeet.

Suuttimien puhdistaminen
Ultimaker 3 -tulostinta käytettäessä on mahdollista, että print core -tulostusytimen suutin likaantuu siihen tarttuvasta 
materiaalista. Tämä ei vahingoita tulostinta, mutta suutin kannattaa pyrkiä pitämään puhtaana parhaiden tulosten 
saamiseksi.

Poista muovi suuttimen ulkopuolelta seuraavalla tavalla:
1. Lämmitä suutin 150 °C:n lämpötilaan niin, että ulkopinnalla oleva muovi pehmenee. Voit tehdä tämän siirtymällä 

kohtaan Material/PrintCore (Materiaali/Tulostusydin) g PrintCore [x] (Tulostusydin [x]) g Set temperature (Aseta 
lämpötila) ja muuttamalla lämpötilan vierityspainikkeella.

2. Kun suutin on kuuma, poista materiaali varovasti pinseteillä.

 Älä kosketa suutinta ja varo sitä puhdistuksen aikana, sillä se on kuuma.

Syöttölaitteiden puhdistaminen
Kun takana on paljon tulostustunteja tai kun materiaalia on päässyt hiertymään, on mahdollista, että syöttölaitteisiin on 
jäänyt materiaalijäämiä. Tällöin on tärkeää puhdistaa syöttölaitteet, jotta hiukkasia ei pääse bowdenputkiin ja print core 
-tulostusytimiin. Tämä voidaan tehdä puhaltamalla hiukkaset pois syöttölaitteista tai käyttämällä pölynimuria.
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BB print core -tulostusytimen kunnossapito

Jotta BB print core -tulostusydin pysyy optimaalisessa kunnossa, se on puhdistettava 250 tulostustunnin välein. Tämä 
estää BB print core -tulostusytimen tukkiutumisen hajoavasta PVA-materiaalista. BB print core -tulostusytimen puhdistus 
tehdään suorittamalla kuumaveto ja kylmäveto PLA-materiaalilla.

 Varmista ennen tätä toimenpidettä, että print core -tulostusytimessä ei ole materiaalia.
 

Valmistelu
1. Siirry kohtaan Material/PrintCore (Materiaali/PrintCore) g PrintCore 2 (BB print core) (PrintCore 2 (BB-tulostusydin)) g 

Set temperature (Aseta lämpötila) ja aseta lämpötila 230 asteeseen.
2. Poista kiinnike tulostuspään yläosasta.
3. Irrota bowdenputki painamalla putken muhviholkkia ja vetämällä samalla bowdenputki ulos.
4. Aseta tulostuspää oikeaan etukulmaan, jotta XY-akselit eivät taivu, kun materiaaliin kohdistetaan painetta kuuma- tai 

kylmävedon aikana.

Kuumaveto
1. Katkaise kohtisuoraan noin 30 cm PLA-materiaalia ja yritä suoristaa sitä mahdollisimman paljon.
2. Kun suutin saavuttaa 230 °C:n tavoitelämpötilan, työnnä PLA-pala varovasti tulostuspäähän, kunnes tunnet vastuksen.
3. Pitele PLA-palaa pihdeillä ja kohdista materiaaliin varovasti painetta vähintään kahden sekunnin ajan niin, että se tulee 

ulos suuttimesta.

 Pihtien käyttö on välttämätöntä, etteivät kädet altistu vammoille, jos materiaali hajoaa.

  Liian suuren paineen kohdistaminen materiaaliin on lähes mahdotonta, sillä se ei vahingoita Ultimaker 3 
-tulostinta. Jos materiaali ei tule ulos, lisää painetta.

4. Poista materiaali kahden sekunnin kuluttua nopeasti ja voimakkaasti vetäen.
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5. Tarkista ulosvedetyn materiaalin kärjen väri ja muoto. Vertaa sitä alla oleviin kuviin ja katso, näyttääkö se 
oikeanlaiselta. Jos ei, toista menettely.

Kylmäveto
1. Ota uusi PLA-pala ja aseta se tulostuspäähän käsin, kunnes tunnet vastuksen.
2. Pitele PLA-palaa pihdeillä ja kohdista materiaaliin varovasti painetta niin, että osa siitä tulee ulos suuttimesta.
3. Laske print core -tulostusytimen lämpötila 75 asteeseen. Kohdista pihdeissä olevaan materiaaliin painetta, kunnes 

print core saavuttaa 120 °C:n lämpötilan.

  Materiaaliin on kohdistettava hieman painetta jäähtymisen aikana, jotta suuttimeen ei pääse ilmaa.

4. Odota, kunnes 75 °C:n tavoitelämpötila on saavutettu.
5. Tartu materiaaliin pihdeillä ja poista se nopeasti ja voimakkaasti vetäen. Materiaalin pitäisi nyt näyttää tältä.

Uudelleen kokoaminen
1. Aseta bowdenputki tulostuspäähän.
2. Kiinnitä kiinnike takaisin ja säilytä samalla bowdenputkeen kohdistuva paine.



40

Vianetsintä ja tuki7

Ultimaker 3 -tulostinta käytettäessä voi esiintyä 
joitakin ongelmia. Jos näitä ongelmia esiintyy, 
voit suorittaa vianetsinnän itse seuraavilla sivuilla 
olevien tietojen avulla.
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Vianetsintä

Tässä luvussa kuvataan yleisimpiä ongelmia, joita Ultimaker 3 -tulostimessa voi esiintyä. Kunkin ongelman täydellinen 
kuvaus ja tiedot vianetsinnästä löytyvät Ultimaker-verkkosivustolta.

Materiaali ei tule ulos tulostuspäästä
Jos kyseessä on pitkäkestoinen, valvomaton tulostustyö, jossa materiaali loppuu tai juuttuu kiinni, print core voi olla 
käynnissä pitkään ilman materiaalivirtausta. Tämän seurauksena kuumassa päässä oleva materiaali voi hajota ja aiheuttaa 
tukoksia print core -tulostusytimessä. Erityisesti PVA-materiaalin hajoamisen mahdollisuus on suuri, jos print core 
-tulostusydintä ei puhdisteta säännöllisesti.

Kun materiaali aiheuttaa tukkeumia, print core on puhdistettava. Tähän voidaan käyttää sivulla 38 kuvattua 
puhdistusmenetelmää. Huomaa, että seuraavat toimet ovat tärkeitä ja että ne voivat erota tavanomaisesta menettelystä 
print core -tulostusytimen tukkeutuessa:
• Irrota bowdenputki tulostuspäästä, kun print core on lämmennyt kokonaan.
• Toista kuumavetomenettely, kunnes palanutta materiaalia ei tule vedettäessä ulos ja materiaalin kärjen muoto on sileä.
• Huuhtele materiaalia suuttimen läpi ja suorita kylmäveto, jotta suutin puhdistuu täysin.
• Puhdista AA print core -tulostusydin aina samalla materiaalilla, jota tulostamiseen on käytetty.
• Puhdista BB print core -tulostusydin (PVA) aina PLA-materiaalilla.

Tuloste ei tartu alustaan
Jos tuloste ei tartu alustaan riittävän hyvin, voidaan tehdä seuraavat toimet:
• Varmista, että käytetyt materiaaliasetukset ja kiinnitysmenetelmä ovat oikeat (katso luku 5 Toiminta).
• Kalibroi alusta uudelleen manuaalisesti ja tee sen jälkeen aktiivinen tasaus (katso luku 5 Toiminta).
• Tarkista käytössä olleet Cura-asetukset ja kokeile tulostaa jollakin Curan oletusprofiililla.

Syöttölaite ei syötä materiaalia
On joitakin olosuhteita, joiden seurauksena syöttölaite ei syötä materiaalia täytettäessä tai kun tulostus on käynnissä. Tämä 
ongelma voi johtua seuraavista asioista:
• Materiaalia ei ole työnnetty riittävän pitkälle syöttölaitteeseen täytön yhteydessä.
• Syöttölaite hiertää materiaalia. Lue lisätietoja tältä sivulta.
• Syöttölaitteen kiristyspaine on liian pieni.

Print core -tulostusydintä ei tunnisteta
Jos Ultimaker 3 ei tunnista print core -tulostusydintä, tulostin antaa vastaavan ilmoituksen. Yleisin syy tähän on, että print 
core -tulostusytimen takapuolella olevan sirun liittimet ovat likaiset. Jos näin tapahtuu, puhdista liittimet pumpulipuikolla 
ja alkoholipitoisella puhdistusaineella.

https://ultimaker.com/en/resources/troubleshooting
https://ultimaker.com/en/resources/troubleshooting
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Virheilmoitukset
Seuraavassa on täydellinen luettelo virheilmoituksista, jotka voivat näkyä Ultimaker 3 -tulostimessa. Lisätietoja näitä 
virheilmoituksia koskevasta vianmäärityksestä on virhekohtaisilla sivuilla Ultimaker-verkkosivustolla.

• An unspecified error has occurred. Käynnistä tulostin uudelleen tai siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER11.
• Max temp. error on PrintCore {display_hotend_nr}. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER12.
• Min temp. error on PrintCore {display_hotend_nr}. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER13.
• Max temp. error on the build plate sensor. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER14.
• Heater error on PrintCore {display_hotend_nr}. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER15.
• The Z axis is stuck or the limit switch is broken. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER16.
• The X or Y axis is stuck or the limit switch is broken. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER17.
• There is a communication error with the print head. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER18.
• There is an I2C communication error. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER19.
• There was an error with the safety circuit. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER20.
• There was a sensor error within the print head. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER21.
• Active leveling correction failed. Tasaa alusta manuaalisesti tai siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER22.
• An incorrect print temperature is specified. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER23.
• An incorrect build plate temperature is specified. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER24.
• The motion controller failed to be updated. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER25.
• This print job is not suitable for this printer. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER26.
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