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Vastuuvapauslauseke

Tämä opas antaa ohjeet Ultimaker 2+ Connectin asentamiseen ja käyttämiseen. Lue ja omaksu tämä asennus‑ ja 
käyttöopas huolellisesti. Oppaan lukematta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoon, tulostuslaadun heikkouteen tai 
Ultimaker S5 -tulostimen tai sen oheislaitteiden vaurioitumiseen. Tämän 3D-tulostimen käyttäjien on tutustuttava 
käyttöoppaaseen huolellisesti, jotta he voivat käyttää Ultimaker S5 -tulostinta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Toimituksen jälkeen tuote tulee asentaa tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Emme voi vaikuttaa laitteen 
käsittelyyn, säilytykseen, käyttöön ja hävitykseen liittyviin olosuhteisiin tai menetelmiin ja ne ovat yksinomaan 
omalla vastuullasi. Emme ole vastuussa ja nimenomaisesti kieltäydymme vastuusta mahdollisista menetyksistä, 
tapaturmista, vahingoista tai kustannuksista, jotka johtuvat tuotteen käsittelystä, säilytyksestä, käytöstä tai 
hävittämisestä tai millään tavalla liittyvät näihin toimiin.

Tämän asiakirjan tiedot on laadittu huolellisesti ja mahdollisimman tarkasti. Mikäli tietoissa havaitaan 
epäyhdenmukaisuuksia tai epätarkkuuksia, ne ovat tahattomia ja voit antaa niistä palautetta Ultimakerille. Voit 
lähettää palautteesi Ultimakerille valitsemalla ‘Submit a request’ (Lähetä pyyntö) sivustolla support.ultimaker.com.

Käyttötarkoitus

Ultimaker 3D -tulostimet on suunniteltu ja valmistettu pääosin kaupalliseen, ammatilliseen ja koulutuskäyttöön 
Fused Filament Fabrication (FFF) ‑tekniikkaa varten Ultimakerin kehittämillä materiaaleilla. Tarkkuutensa ja 
nopeutensa ansiosta Ultimaker 3D -tulostimet sopivat täydellisesti konseptimallien ja toiminnallisten prototyyppien 
valmistukseen ja piensarjojen tuotantoon. 

Verkkotoimintojen ja uuden kosketusnäytön ansiosta Ultimaker 2+ Connect mahdollistaa yhden pursotuksen 
yksinkertaisiin sovelluksiin.

Olemme saavuttaneet erittäin korkean tason 3D-mallien jäljentämisessä Ultimaker Curan avulla, mutta käyttäjä 
on edelleen vastuussa tulostetun esineen laadunvarmistuksesta ja hyväksymisestä aiottuun käyttöön. Tämä on 
ratkaisevan tärkeää erityisesti, kun valmistetaan tiukasti säänneltyjen alojen tuotteita, kuten lääkinnällisiä laitteita 
ja ilmailuun liittyviä laitteita. Vaikka kyseessä on avoin materiaalialusta, parhaat tulokset saavutetaan Ultimaker‑
materiaaleilla, joiden ominaisuudet on pyritty mukauttamaan laitteen asetuksia vastaaviksi.

http://support.ultimaker.com


1. Turvallisuus ja 
vaatimustenmukaisuus
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1.1 Turvallisuusilmoitukset
Jäljempänä olevat tiedot koskevat Ultimaker 2+ Connect -tulostimen ja Ultimaker 2+ Connect Air Manager -osan 
yhdistelmää ("Ultimaker‑tuotteita").

Tämä opas sisältää varoituksia ja turvallisuusilmoituksia.

Antaa lisätietoja, joista on hyötyä tehtävän suorittamisessa tai joiden avulla voidaan välttää ongelmat.

Varoittaa tilanteesta, jossa turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurioita 
tai henkilövahinkoja.

Laitteessa käytetään myös seuraavia SFS-EN ISO-varoitussymboleja:

Magneettikenttä (SFS-EN ISO 7010-W006)

Vaara; jännitteinen (SFS-EN ISO 7010-W012)

Kuuma pinta (SFS-EN ISO 7010-W017). Tämä symboli on myös Ultimaker 2+ Connect -laitteen tulostuspäässä ja 
lasisessa tulostuslevyssä.

Käsien puristumisvaara (SFS-EN 7010-W024). Tämä symboli on myös Ultimaker 2+ Connect -laitteen 
alapaneelissa tulostuslevyn alla.

Puristumis‑ ja takertumisvaara

 Katso käyttöopas (SFS-EN ISO 7010-M002). Ennen kuin käytät tätä tuotetta, perehdy käyttöoppaassa 
kuvattuihin tuotteen ominaisuuksiin ja turvallisuuteen liittyviin tietoihin. Tämä symboli on Ultimaker 2+ 
Connect ‑laitteen etuosassa.

1.2 Yleisiä turvallisuustietoja
• Ultimaker‑tuotteita saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet käyttöohjeen ja sen 

sisältämät turvallisuusmääräykset.
• Ultimaker-3D-tulostimet tuottavat korkeita lämpötiloja, ja niissä on kuumia liikkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa 

vammoja. Älä koskaan työnnä kättä Ultimaker-3D-tulostimen sisään tulostimen ollessa käynnissä. Ohjaa 
tulostinta aina sen etuosassa olevalla kosketusnäytöllä tai takana olevalla virtakytkimellä.

• Anna Ultimaker-3D-tulostimen jäähtyä riittävästi, ennen kuin kosketat sen sisäosia. Riittävä jäähtymisaika on 
tyypillisesti 5 minuuttia, ellei erityisissä kunnossapito-ohjeissa nimenomaisesti toisin ilmoiteta.

• Älä vaihda tai säädä mitään tuotteen osia, ellet ole saanut vaihdolle tai säädölle Ultimakerin lupaa.
• Älä säilytä mitään esineitä Ultimaker‑tuotteiden sisällä. 
• Ultimaker‑tuotteita ei ole tarkoitettu käyttäjille, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet 

tai joiden kokemus ja osaaminen ovat puutteellisia. Tällaiset henkilöt saavat käyttää laitetta vain siinä 
tapauksessa, että heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heidän toimiaan tai antaa heille riittävät 
ohjeet laitteen käyttöön. 

• Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapset saavat käyttää tuotetta vain heidän turvallisuudestaan 
vastuussa olevan aikuisen jatkuvassa valvonnassa. Vain aikuiset saavat tehdä huoltotoimenpiteitä.

• Älä vaihda Air Managerin suodatinta, kun tuuletin on käytössä. Sammuta tulostin, jotta tuuletin ei voi 
käynnistyä odottamatta.
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1.3 Vaarat

Sähköturvallisuus

Ulkoista virtalähdettä ei saa peukaloida. Jos ulkoinen virtalähde täytyy vian vuoksi vaihtaa, se tulee korvata vain 
alkuperäisen tyyppisellä virtalähteellä.

 Laite täytyy liittää maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että rakennuksen sähköasennuksissa on sekä ylivirta‑ 
että oikosulkusuojaus. Katkaisijan nimellisvirta saa olla korkeintaan 16 A. Lisätietoja on verkkosivustossamme 
olevassa CB-sertifikaatissa.

Irrota tuote aina verkkovirrasta, ennen kuin teet kunnossapitotoimia tai muokkauksia, ellei tehtävien 
toimenpiteiden ohjeissa nimenomaisesti sanota toisin.

Mekaaninen turvallisuus

Ultimaker 2+ Connect sisältää liikkuvia osia. Asenna (valinnainen) Ultimaker 2+ Connect Air Manager suojaamaan 
liikkuvilta osilta käytön aikana, etenkin, jos laitetta käytetään lasten läheisyydessä.

 Puristumis- ja takertumisvaara. Älä vie käsiä tulostimen yläosaan käytön aikana puristumisvaaran vuoksi. 
Älä nojaa tulostimen päälle käytön aikana, jotta hiukset, korut tai huivit eivät pääse takertumaan kiinni. 
Puristuminen tai takertuminen käyttöhihnoihin voi tuottaa lievää kipua, mutta se ei todennäköisesti aiheuta 
merkittävää vammaa käyttäjälle.

Murskautumis- ja puristumisvaara. Tulostuslevyn voima on melko vähäinen pieni mutta voi aiheuttaa pieniä 
ruumiinvammoja, joten älä vie käsiä levyn lähelle käytön aikana.

Irrota tuote aina verkkovirrasta, ennen kuin teet kunnossapitotoimia tai muokkauksia, ellei tehtävien 
toimenpiteiden ohjeissa nimenomaisesti sanota toisin.

Palovammojen riski

 Kuuman pinnan aiheuttama vaara. Palovamman vaara: Ultimaker-3D-tulostimien tulostuspäät voivat 
kuumentua yli 200 asteen ja lämmitettävä alusta yli 100 asteen lämpötilaan. Älä koske näihin osiin paljain käsin. 
Tämä symboli on tulostuspäässä ja lasisessa tulostuslevyssä varoittamassa käyttäjää tästä vaarasta.

Anna tuotteen aina jäähtyä riittävästi, ennen kuin teet kunnossapitotoimia tai muokkauksia, ellei tehtävien 
toimenpiteiden ohjeissa nimenomaisesti sanota toisin.

Päästöjen vaara

 3D-tulostuksen aikana laitteista voi päästä ilmaan mikrohiukkasia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) ja 
muita kemiallisia aineita. Tiettyjen pitoisuuksien (TLV‑raja‑arvojen) ylittyessä nämä päästöt voivat muodostaa 
riskin. Pitoisuuksiin vaikuttavat käytettävä lanka ja liima, tulostusolosuhteet (esimerkiksi tulostuslämpötila), 
huoneen tilavuus, ilmanvaihtonopeus sekä huoneessa olevien tulostimien lukumäärä.

Ultimaker‑tuotteet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä Ultimaker‑materiaalien kanssa, mutta niissä voidaan 
käyttää myös muiden valmistajien materiaaleja.
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 Ultimaker-materiaalien turvallinen käyttö. Ultimaker‑materiaaleja voidaan tulostaa turvallisesti ilman 
suodatusta käyttämällä laitetta suositellussa lämpötilassa ja suositelluilla asetuksilla hyvin tuuletetulla 
alueella (30,6 m3:n kokoisen huoneen ilmanvaihtoaste vähintään 1,8). Kun suljetussa tilassa käytetään 
useita Ultimaker 3D -tulostimia, mikrohiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ilmassa 
kasvavat. Ota tarvittaessa käyttöön lisäturvatoimia, kuten Air Manager tai erillinen suodatin, kaappi tai 
ilmanvaihtojärjestelmä.

 Kolmansien osapuolien materiaalien turvallinen käyttö. Tarkista materiaalitoimittajaltasi, liittyykö materiaalin 
käyttöön muita riskejä tai lisäturvatoimia, kuten suodattimia. Varmista käytön turvallisuus ottamalla tällaisen 
langan tai materiaalin toimittajan antamat tiedot huomioon koko käytön aikana. Perehdy kunkin materiaalin 
käyttöturvallisuustietoihin. Ultimaker ei ole vastuussa kolmansien osapuolien materiaalien suorituskyvystä tai 
niiden käytön aiheuttamista haitoista.

Luokkahuoneissa ja muissa paikoissa, joissa voi tulostamisen aikana olla lapsia, suositellaan käyttämään 
Ultimaker PLA:ta ja Ultimaker 2+ Connect Air Manageria.

Magneettikenttä

Staattisen magneettikentän vaara. Tulostimessa ja Ultimaker 2+ Connect Air Managerin etukotelossa olevat 
magneetit synnyttävät staattisen magneettikentän. Pysyttele siksi vähintään 4 cm:n etäisyys laitteisiin, jos sinulla on 
elektroninen implantti tai ferromagneettista materiaalia sisältävä implantti.

Henkilökohtaiset suojavarusteet

Ultimaker 2+ Connect -tulostimen kanssa, erityisesti huoltotoimenpiteiden aikana, suositellaan käytettävän 
seuraavia suojavarusteita:

• Pinsetit. Näitä tarvitaan materiaalijäännösten turvalliseen poistamiseen suuttimen kärjestä
• Pihdit. Kun puhdistat suuttimen sisäosaa kuuma‑ ja kylmävedoilla, pidä langasta kiinni pihdeillä, jotta et 

vahingoita käsiäsi mahdollisen materiaalikatkoksen tapauksessa
• Lämmönkestävät käsineet. Suuttimen puhdistamisen ja vaihtamisen aikana on suositeltavaa käyttää 

lämmönkestäviä käsineitä, koska suutin on kuuma näiden toimien aikana

1.4 Säädöksiä koskevat tiedot
Ultimaker-tuotteet täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

• Konedirektiivi 2006/42/EY 
• EMC‑direktiivi 2014/30/EU
• Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU
• RoHS-direktiivi 2011/65/EU
• WEEE-direktiivi 2002/96/EY 
• REACH-asetus 2007/2006

Tämän tuotteen riskit on arvioitu standardin SFS-EN ISO 12100 mukaisesti. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
luettavissa verkkosivustossamme. Tuotteidemme testauksessa käytettäviin standardeihin sisältyy muun muassa 
standardi IEC 62368-1.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Varoitus: Tämä on EMC-luokan A laite. Tämän laitteen käyttö asuinalueella voi aiheuttaa radiohäiriöitä.



2. Esittely
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2.1 Tärkeimmät osat

Ultimaker 2+ Connect Air Managerilla

1. Air Manager
2. Ultimaker 2+ Connect

2

1
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Ultimaker 2+ Connect

Air Manager

1. Suodatin
2. Air Managerin suojus
3. Kahva

1. Tulostuspää
2. Tulostuspään kaapeli
3. Tulostuslevy
4. Tulostuslevyn pidikkeet

5. Kosketusnäyttö
6. USB‑portti
7. Bowden‑putki
8. Syöttölaite

9. Virtapainike
10. OUT ‑portti
11. Vastake
12. Kelan pidin
13. Ethernet‑portti

4. Etukotelo
5. Saranaprofiili
6. Tuuletin

7. Suodatinkotelo
8. Air Manager ‑kaapeli
9. Air Manager ‑vapautin

6
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2.2 Tekniset tiedot

Ominaisuudet Tekniikka Fused filament fabrication (FFF)

Tulostuspää Yhden pursotuksen tulostuspää vaihdettavilla suuttimilla

Tulostustilavuus (XYZ) 223 x 220 x 205 mm (8,7 x 8,6 x 8 in)

Suutinaukon läpimitta 0,4 mm (sisältyy toimitukseen)

0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (myydään erikseen)

Kerrostarkkuus 0,25 mm suutin: 150 – 60 mikronia

0,4 mm suutin: 200 – 20 mikronia

0,6 mm suutin: 300 – 20 mikronia

0,8 mm suutin: 600 – 20 mikronia

XYZ‑tarkkuus 12,5; 12,5; 2,5 mikronia

Suuttimen lämpötila 180 – 260 °C (356 – 500 °F)

Tulostusnopeus <24 mm3/s

Tulostuslevy Lämmitettävä lasinen tulostuslevy

Alustan lämpötila 20 – 110 °C (68 – 230 °F)

Äänitaso käytössä < 50 dBA

Liitettävyys Wi-Fi, Ethernet, USB-portti

Laitteen mitat Mitat (sis. Bowden‑putken ja kelan 
pitimen)

342 x 460 x 580 (13,5 x 18,1 x 22,8 in)

Nettopaino 10,3 kg (22,7 lbs)

Ympäristöolosuhteet Ympäristön toimintalämpötila 15 – 32 °C (59 – 90 °F)

Säilytyslämpötila 0 – 32°C (32 – 90°F)

Suhteellinen kosteus 10 – 90 % suhteellinen kosteus, kondensoimaton

Air Manager Suodatintekniikka EPA‑suodatin

Suodatustehokkuus Korkeintaan 95 % mikrohiukkasia

Suodattimen vaihto Suositellaan 1 500 tulostustunnin välein (noin kerran vuodessa)

Etukotelo Air Manager sisältää erillisen etukotelon

Sähkövaatimukset Jännite 100 – 240 VAC

Taajuus 50 – 60 Hz

Teho Maks. 221 W

Ohjelmisto Ultimaker Cura Ilmainen tulostuksen valmisteluohjelmisto

Ultimaker Digital Factory Verkkotulostin ja tulostustyön hallintaratkaisu

Tuetut käyttöjärjestelmät Windows, MacOS, Linux

Takuu Takuuaika 12 kuukautta



3. Asennus
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3.1 Pakkauksen purkaminen

Ultimaker 2+ Connect

Ultimaker 2+ toimitetaan uusiokäyttöön soveltuvissa, kestävissä pakkausmateriaaleissa, jotka on suunniteltu 
suojamaan 3D-tulostintasi. Poista Ultimaker pakkauksesta alla olevien ohjeiden mukaisesti. 

Turvallisuussyistä suosittelemme pakkausmateriaalien poistamista laatikon ollessa lattialla. Säilytä kaikki 
pakkausmateriaalit mahdollista takuupalautusta varten.  

Kun tulostin sijoitetaan hyllyyn tai pöydälle, estä sen putoaminen asianmukaisilla varotoimilla.

1. Irrota muoviset lukituspidikkeet laatikon alaosasta
2. Tartu kahvoista, nosta pakkauksen yläosaa ja aseta se sivuun
3. Poista pikaopas, turvallisuus‑ ja takuutiedot, lisätarvikepussi sekä lankakela pahvilaatikon yläosasta
4. Poista pahvilaatikon yläosa ja neljä suojakappaletta
5. Nosta Ultimaker 2+ Connect varovasti pahvilaatikon alaosasta ja suojakappaleista
6. Aseta tulostin tasaiselle alustalle 

Air Manager

Säilytä kaikki pakkausmateriaalit mahdollista takuupalautusta varten.

1. Avaa laatikon yläosa ja poista suojakappale
2. Poista laatikosta yhdessä suodatinkotelon ja Air Managerin kaapelin kanssa
3. Nosta suojakappale, joka pitää etukotelon ja suodattimen paikoillaan
4. Ota lopuksi Air Managerin suojus laatikosta ja poista pahvilaatikon osa
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3.2 Pakkauksen sisältö

Ultimaker 2+ Connect

Ultimaker 2+ Connectin pakkaus sisältää useita eri laitteiston lisävarusteita. Tarkista ennen käytön aloittamista, että 
kaikki nämä ovat pakkauksessa:

Air Manager

Air Manager toimitetaan useassa eri osassa, jotka voidaan asentaa muutamalla helpolla toimenpiteellä.  
Tarkista ennen käytön aloittamista, että kaikki nämä ovat pakkauksessa:

1. Suodatinkotelo
2. Suodatin
3. Kansi
4. Etukotelo
5. Air Manager ‑kaapeli
6. Pikaopas

Lisävarusteet

1. Lasilevy
2. Kelan pidin
3. Verkkomuuntaja ja virtajohto
4. Ethernet‑kaapeli
5. USB‑muistitikku
6. Kalibrointikortti
7. 0,4 mm:n suutin

Kulutustuotteet

8. PLA Silver Metallic 750 g
9. Liimapuikko

10. Öljy
11. Rasva

Työkalut

12. Kuusiokoloavain 2 mm
13. Kuusiokoloavain 2,5 mm
14. Suuttimen jakoavain
15. Tulostuspään kalibrointityökalu

Asiakirjat

16. Pikaopas
17. Turvallisuus‑ ja takuutiedot
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3.3 Laitteiden asennus

Ultimaker 2+ Connect

1. Aseta kelapidike takapaneeliin ja paina, kunnes se napsahtaa paikoilleen
2. Avaa tulostuslevyn etupidikkeet, jotta voit asettaa lasilevyn paikalleen
3. Työnnä lasilevy tulostuslevyn takapidikkeisiin. Sulje sitten etupidikkeet

Lasilevyssä olevan varoituskuvakkeen (kuuma pinta) tulee osoittaa ylöspäin.

4. Liitä virtajohto tulostimeen tasainen puoli alaspäin ja toinen pää pistorasiaan

Laite täytyy liittää maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että rakennuksen sähköasennuksissa on sekä ylivirta‑ 
että oikosulkusuojaus. Katkaisijan nimellisvirta saa olla korkeintaan 16 A.

Jos sinulla on myös Air Manager, asenna ensin Air Manager ennen virtakaapelin liittämistä.

Air Manager

Varmista, että Ultimaker 2+ Connect on kytketty pois päältä ennen Air Managerin asentamista.

1. Aseta suodatinkotelo samansuuntaisesti Ultimaker 2+ ‑tulostimen takaosan kanssa
2. Syötä Bowden‑putki ja tulostuspään johto aukkoon
3. Paina suodatinkoteloa varovasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen
4. Työnnä suodatin varovasti kokonaan suodatinkoteloon kieleke alaspäin
5. Aseta suojus suodatinkotelon päälle ja kohdista se yläpaneelin kanssa. Varmista, ettei suojuksen ja 

tulostimeen väliin jää rakoja
6. Liitä Air Manager ‑kaapeli Air Managerin takaosassa olevaan porttiin ja kiinnitä se kiinnikkeellä
7. Vie Air Managerin kaapeli kelan pitimen vasemman sivun ympäri
8. Liitä kaapeli Ultimaker 2+ Connectin takana olevaan OUT‑porttiin
9. Poista etukotelo ja aseta saranaprofiili etupaneeliin

10. Työnnä kahvaa paneelia vasten. Magneetti pitää etukotelon paikallaan

Älä säilytä Ultimaker 2+ Connectia ja Air Manageria suorassa auringonvalossa. Varmista, että Air Managerin 
takana on vähintään 10 cm vapaata tilaa, jotta ilma pääsee virtaamaan vapaasti. 

Asenna kelan pidin Asenna lasinen tulostuslevy Kytke virtajohto

Kohdista suodatinkotelo Asenna Air Managerin suojus Asenna etukotelo
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3.4 Ensimmäinen asennus
Laitteiston lisävarusteiden asentamisen jälkeen tulostimeen on tehtävä asetukset ensimmäistä käyttöä varten. 
Kytke tulostimen virta takana olevasta virtakytkimestä. Käynnistyksen jälkeen näkyviin tulee aloitusnäyttö, josta voit 
tarkistaa tulostimesi tilan ja siirtyä nopeasti Materiaalit‑, Asetukset‑ tai Ylläpitovalikoihin.

 Ultimaker 2+ Connect voi näyttää laiteohjelmiston päivitysnäytön, kun se käynnistetään ensimmäisen kerran. 
Jos päivitysnäyttö tulee näkyviin, siirry osoitteeseen ultimaker.com/firmware, valitse Ultimaker 2+ Connect 
ja lataa laiteohjelmistotiedosto. Tallenna kyseinen tiedosto USB‑muistitikun juurihakemistoon. Kun laite on 
kytketty päälle, liitä USB‑muistitikku käynnistääksesi laiteohjelmiston päivityksen automaattisesti.

Tulostuslevyn tasaus

Jotta tulostuslevyn ja suuttimen välinen etäisyys olisi oikea, tulostuslevy tulee tasata. Ultimaker 2+ Connect käyttää 
kolmipisteistä alustan tasausta. Tämä on tehtävä ennen Ultimaker 2+ Connectin ensimmäistä käyttökertaa ja sen 
jälkeen säännöllisesti. 

Valitse Ylläpito‑valikko ja siirry Level build plate (Tulostuslevyn tasaus) ‑valintaan. Noudata näytön ohjeita.

Jos olet asentanut Air Managerin, poista etukotelo, kunnes tämä toimenpide on suoritettu.

1. Odota, että Ultimaker 2+ Connect siirtää tulostuspään ja tulostuslevyn aloitusasentoon
2. Aseta kalibrointikortti suuttimen ja tulostuslevyn väliin. Siirrä takaosassa tulostuslevyn alapuolella olevaa 

peukalopyörää, kunnes tunnet hiukan vastusta liikuttaessasi korttia. Jatka valitsemalla Done adjusting 
(Säätö valmis) ‑valinta

Tulostuspää siirtyy seuraavaan kohtaan. Pidä kädet poissa tulostustilavuudesta, kunnes tulostuspää ja 
tulostuslevy ovat lakanneet liikkumasta. Tulostimesta kuuluu äänimerkki, kun voit jatkaa turvallisesti.

Älä paina tulostuslevyä, kun asetat kalibrointikortin, jotta tasaus onnistuu mahdollisimman tarkasti.

3. Aseta kalibrointikortti uudelleen suuttimen alapuolelle ja säädä peukalopyörää, kunnes tunnet hiukan vastusta 
kortissa. Jatka valitsemalla Done adjusting (Säätö valmis) ‑valinta

4. Toista sama edessä vasemmalla olevan peukalopyörän kohdalla
5. Tulostuspää palaa lopuksi ensimmäiseen pisteeseen. Hienosäädä tasaus ja tarkista, tunnetko edelleen samaa 

vastusta kalibrointikortissa tulostuslevyn takana, tai säädä peukalopyörää, kunnes tunnet vastuksen

Tulostuslevy on nyt tasattu oikein ensimmäisen kerroksen optimaalisen tarttuvuuden takaamiseksi.

Materiaalien täyttö

Ennen kuin Ultimaker 2+ Connectilla voi aloittaa tulostuksen, siihen on asennettava materiaalit. Ensimmäistä 
käyttöä varten on suositeltavaa käyttää Ultimaker 2+ Connectin mukana toimitettua PLA‑kelaa. 

Valitse Materiaalit‑valikko ja siirry Load material (Lisää materiaali) ‑valintaan. Noudata näytön ohjeita.

1. Valitse materiaalityyppi ja odota, että suutin lämpenee 
2. Pura materiaali pakkauksesta ja katkaise pää varmistaen, että kärki on lyhyt ja terävä
3. Aseta kela kelan pitimeen materiaalin kanssa vastapäivään

Suorista materiaalin pää, jotta se pääsee syöttölaitteeseen helposti.

4. Avaa syöttölaitteen vipu, aseta lanka syöttölaitteeseen ja työnnä se tulostuspäähän
5. Sulje syöttölaitteen vipu
6. Varmista, että kela on ladattu. Odota, että materiaali pursottaa suuttimesta

 

http://ultimaker.com/firmware
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Verkkoyhteys

Ultimaker 2+ Connect voi muodostaa yhteyden lähiverkkoon joko Wi-Fi- tai Ethernet-verkon avulla.

Valitse Asetukset‑valikko ja siirry Network configuration (Verkkomääritykset) ‑valintaan. Noudata näytön ohjeita.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

Ultimaker 2+ Connect voidaan yhdistää langattomaan verkkoon tietokoneella tai älypuhelimella. Valitse Connect via 
Wi-Fi (Wi-Fi-yhteyden muodostaminen) Wi-Fi-asetusten määrittämiseksi ja noudata kosketusnäytön ohjeita:

1. Odota, kunnes Ultimaker S5 on luonut Wi-Fi-tukiaseman. Tämä voi kestää hetken. 
2. Muodosta yhteys tulostimeen tietokoneella tai älypuhelimella. Wi-Fi-verkon nimi näkyy 

tulostimen kosketusnäytössä 
3. Tietokoneen tai älypuhelimen näyttöön tulee ponnahdusikkuna. Yhdistä tulostin paikalliseen Wi-Fi-verkkoon 

noudattamalla näytön ohjeita. Kun olet tehnyt nämä toimet, ponnahdusikkuna katoaa

Jos ponnahdusikkunaa ei näy, avaa selain ja syötä näytössä näkyvä IP‑osoite.

Joissakin verkkoympäristöissä Ultimaker 2+ Connectilla voi olla vaikeuksia langattoman verkkoyhteyden 
muodostuksessa. Jos näin käy, kokeile muodostaa Wi-Fi-yhteys toisesta tietokoneesta tai älypuhelimesta. 

4. Siirry takaisin Ultimaker‑tulostimeen ja valitse Continue ( Jatka) Wi-Fi-asetusten määrittämisen jälkeen

Verkkoyhteys Ethernetin kautta

Voit muodostaa verkkoyhteyden kiinteän verkon kautta seuraavasti:

1. Valitse Connect via LAN (Muodosta LAM-yhteys) Network connection (Verkkoyhteys) ‑valikossa
2. Kytke Ethernet‑kaapelin toinen pää tulostimen takana olevaan Ethernet‑porttiin
3. Kytke kaapelin toinen pää verkkoyhteyden tarjoavan laitteen (reitittimen, modeemin tai 

verkkokytkimen) liitäntään
4. Odota, että tulostin vahvistaa yhteyden

Ultimaker 2+ Connect ei sisällä paikallisverkkotulostusta. Sen sijaan voit lähettää tulostustöitä pilvipalvelun 
kautta Digital Factoryllä ja valvoa tulostinta etäyhteyden kautta.

3.5 Laiteohjelmiston päivitys
Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen Ultimaker 2+ Connect tarkistaa, onko uusin laiteohjelmisto asennettu. 
Jos uudempi versio on saatavilla, tulostin lataa ja asentaa uusimman laiteohjelmiston. Tämä prosessi voi 
kestää useita minuutteja. 

 Käyttäjää kehotetaan asentamaan uusin laiteohjelmisto vain, jos tulostin on liitetty verkkoon ja se havaitsee 
vanhan laiteohjelmistoversion. Jos tulostinta ei ole liitetty verkkoon, siirry osoitteeseen ultimaker.com/firmware 
ja tarkista, onko päivitystä saatavana. 

http://ultimaker.com/firmware
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3.6 Ultimaker Cura -ohjelmiston asennus
Tulostimen asennuksen jälkeen tietokoneeseen on asennettava Ultimaker Cura, ilmainen tulostuksen 
valmisteluohjelmisto. Voit ladata Ultimaker Curan osoitteesta ultimaker.com/software.

Lisätietoja Ultimaker Cura ‑ohjelmistosta ja sen järjestelmävaatimuksista on Ultimaker Curan käyttöoppaassa 
osoitteessa support.ultimaker.com.

Kun olet ladannut Ultimaker Cura ‑ohjelmiston, asenna se suorittamalla asennusohjelma. Kun Ultimaker Cura 
-ohjelmisto käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttäjää pyydetään valitsemaan 3D-tulostin. Valitse Ultimaker 2+ 
Connect -profiili. Voit nyt muodostaa suoran yhteyden tulostimeen ja aloittaa Ultimaker Cura -ohjelmiston käytön. 

Jotta saat parhaat tulokset, käytä aina Ultimaker Curan uusinta versiota.

Ultimaker Digital Factory

Ultimaker 2+ Connect kannattaa integroida Ultimaker Digital Factoryyn. Jotta saat parhaan hyödyn Ultimaker-
tulostimesta, sinun on ensin liitettävä tulostin Ultimaker‑tiliisi.

Kirjaudu sisään tai luo Ultimaker‑tilisi käyttääksesi Ultimaker 2+ Connect ‑verkkotoimintoja. Kyseiset 
toiminnot suoritetaan tietokoneen selaimessa. Kun olet kirjautunut sisään, selaimesi näyttää Ultimaker Digital 
Factory ‑ympäristön.

Saat lisätietoa Ultimaker Digital Factorystä osoitteesta digitalfactory.ultimaker.com.

Määritä Ultimaker 2+ Connect

Käynnistä Ultimaker Cura ja noudata käyttöönotto‑ohjeita. Valitse verkkoon liitettyjen tulostimien luettelosta 
Ultimaker 2+ Connect. Jos tulostinta ei ole yhdistetty verkkoon, valitse se verkkoon kuulumattomien 
tulostimien luettelosta.

Voit lisätä Ultimaker 2+ Connectin olemassa olevaan Ultimaker Cura ‑määritykseen valitsemalla Printers (Tulostimet) 
‑välilehden ja sitten Add printer (Lisää tulostin).

Valitse Ultimaker 2+ Connect Digital Factoryssä Lisää Ultimaker 2+ Connect Ultimaker Curaan (ei verkkoyhteyttä)

http://ultimaker.com/software
https://support.ultimaker.com/hc/en-us/sections/360003548339-Ultimaker-Cura
https://account.ultimaker.com/
http://digitalfactory.ultimaker.com


4. Käyttö
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4.1 Kosketusnäyttö
Ultimaker 2+ Connectia käytetään tulostimen etuosassa olevalla kosketusnäytöllä.

Liittymä

Päävalikossa on kolme vaihtoehtoa, joita merkitään seuraavilla kuvakkeilla:

Materiaalit. Tästä valikosta voit tarkistaa laitteeseessa olevan materiaalin. Se mahdollistaa myös materiaalin 
vaihtamisen, täyttämisen tai tyhjentämisen, tai toisen materiaalityypin valitsemisen.

Asetukset. Tässä valikossa voit päivittää laiteohjelmiston, muodostaa yhteyden Digital Factoryyn sekä muuttaa 
rungon valaistuksen asetuksia.

 Ylläpito. Ylläpitovalikossa voit asettaa suuttimen lämpötilan manuaalisesti ja siirtää tulostuslevyä esimerkiksi 
vianmääritystä varten. Lisäksi tässä valikossa on mahdollista tasata tulostuslevy ja suorittaa vianmääritys.

Selaa alivalikkoja läpi oikealla olevilla ylä‑ ja alanuolilla. Sivumäärä näkyy keskellä. Poistu valikosta ja palaa 
päävalikkoon valitsemalla vasemmassa yläkulmassa olevan vasemman nuolikuvakkeen. Kun olet käynnistänyt 
jonkin toiminnon, kuten Unload material (Poista materiaali) ‑toiminnon, ohjeet tulevat näkyviin näyttöön. Voit 
tarvittaessa keskeyttää prosessin valitsemalla oikeassa yläkulmassa olevan X‑kuvakkeen.
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4.2 Materiaalit

Materiaalien yhteensopivuus

Ultimaker 2+ Connect tukee kaikkia nykyisin saatavilla olevia Ultimaker‑tulostusmateriaaleja, joista suurimmalla 
osalla voidaan tulostaa kaikilla suuttimen ko’oilla (0,25, 0,4, 0,6 ja 0,8 mm). 

Kaikki Ultimaker‑materiaalit on testattu perusteellisesti, ja niille on Ultimaker Cura ‑ohjelmistossa optimoidut 
profiilit, jotka takaavat parhaan tulostuslaadun. Luotettavuuden takaamisen kannalta on siksi suositeltavaa käyttää 
jotakin Ultimaker Cura -ohjelmiston oletusprofiileista. 

Tulostussuosituksia

Kukin materiaali vaatii erilaiset asetukset, jotta sillä saavutetaan optimaaliset tulokset. Jos valmistelet mallin 
Ultimaker Cura ‑ohjelmiston avulla, nämä asetukset ovat automaattisesti oikein määritettyjä, kun oikeat suuttimen 
koot ja materiaalit on valittu.

On suositeltavaa levittää lasiselle tulostuslevylle ohut liimakerros (käytä varustelaatikon liimapuikkoa) tai 
tarttumisarkki ennen tulostuksen aloittamista. Näin varmistetaan, että tuloste tarttuu tulostuslevyyn riittävän hyvin. 
Lisäksi liima estää lasisen tulostuslevyn lohkeamisen tulosteiden irrotuksen aikana.

Lasilevyn sirpaleet, jotka ovat kiinnittyneet tulosteeseen poistamisen jälkeen, voivat aiheuttaa viiltoja. Käytä 
aina suositeltua kiinnitysmenetelmää.

Lasilevyssä olevan varoituskuvakkeen tulee osoittaa ylöspäin. Tämä puoli sopii parhaiten tulostamiseen ja takaa 
optimaalisen tarttuvuuden.

Yksityiskohtaiset ohjeet kullekin materiaalille käytettävistä asetuksista ja kiinnitysmenetelmästä ovat Ultimakerin 
verkkosivustossa julkaistuissa materiaalioppaissa ja kiinnityssuosituksissa.

 Kestomuovien 3D-tulostuksessa voi käytettyjen lankojen ja 3D-tulostimen asetusten mukaan päästä 
ilmaan mikrohiukkasia ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Jos mikrohiukkaspäästöjä ei tunneta tai ne ovat 
todennäköisesti merkittäviä, on suositeltavaa käyttää Air Manager ‑ohjelmaa Ultimaker 2+ Connectilla tai 
käyttää tulostinta hyvin ilmastoidussa tilassa. Varmista, että langat tulostuvat suositellussa lämpötilassa. liian 
korkeat tulostuslämpötilat aiheuttavat lisäpäästöjä. Muut päästöjen hallitsemiseksi tarvittavat toimenpiteet 
riippuvat suurelta osin tulostimen/tulostimien käyttöolosuhteista.
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4.3 Tulostuksen valmistelu Ultimaker Cura -ohjelmistolla

Liittymä

Kun Ultimaker 2+ Connect on lisätty Ultimaker Cura ‑ohjelmistossa, pääkäyttöliittymä tulee näkyviin. Seuraavassa 
on käyttöliittymän yleiskuva.

Käyttöliittymän osat:

1. Tiedoston avaus
2. Tulostimen valintapaneeli
3. Vaiheet
4. Määrityspaneeli
5. Tulostusasetuspaneeli
6. Toimintopaneeli
7. 3D-katseluohjelma
8. Kameratyökalu
9. Säätötyökalut

Ultimaker Curan työnkulku on järjestetty kolmeen vaiheeseen, jotka näkyvät käyttöliittymän yläosassa. Nämä 
vaiheet ovat valmistelu, esikatselu ja seuranta.

1 2 3 4

678

9

5
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Valmisteluvaihe

Lataa malli ja valmistele se viipalointia varten Ultimaker Curan valmisteluvaiheessa.

1. Lataa mallit napsauttamalla Avaa tiedosto ‑kuvaketta
2. Valitse tulostuksessa käytettävä materiaalityyppi määritysvalikosta
3. Asettele malli ja skaalaa tai kääntele sitä haluamallasi tavalla säätötyökalujen avulla

Säätötyökalut ovat käytettävissä, kun malli on ladattu ja valittu 3D-katseluohjelmassa.

4. Valitse tulostusasetuspaneelista haluamasi asetukset (profiili, kerrospaksuus, täyttö, tuki ja 
tulostuslevyn tarttuvuus)

5. Kun olet tyytyväinen tulostusasetuksiin ja tulostusstrategiaan, paina toimintopaneelin Slice (Viipaloi) ‑painiketta
6. Kun viipalointi on valmis, toimintopaneeli ohjaa sinut esikatseluvaiheeseen

Lisätietoja valmisteluvaiheesta ja mukautetun valikon käytettävissä olevista asetuksista on 
Ultimaker Cura ‑tukisivuilla.

Esikatseluvaihe

Esikatseluvaiheessa näet tarkasti, miten malli tulostetaan. Käyttämällä eri väriohjelmia saat erilaisia tietoja 
mallistasi. Voit tarkastella erilaisia viivatyyppejä, erottaa täytön kuoresta tai etsiä mallissa olevat aukot 
röntgensädenäkymän avulla. 

Kun olet tyytyväinen mallin esikatseluun, toimintopaneeli opastaa sinua tulostamaan verkon kautta, jos Ultimaker 
2+ Connect on liitetty verkkoon. 

Vaihtoehtoisesti voit tallentaa tiedoston USB-muistiin ja tulostaa sen offline-tulostimella.

Lisätietoja esikatseluvaiheesta on Ultimakerin verkkosivuston Ultimaker Cura ‑tukisivuilla.

Seurantavaihe

Seurantavaihe käyttää Ultimaker Digital Factory -toimintoa, jonka avulla voit helposti seurata verkkoon liitetyn 
Ultimaker‑tulostimesi tilaa.

Kun tulostat verkkoon liitetyllä Ultimaker‑tulostimella, voit lähettää tulostustyöt Ultimaker Curasta tulostimeen 
pilvipalvelun kautta. Tulostin siirtyy to Printing (Tulostus) ‑tilaan ja voit aloittaa tulostuksen etenemisen seurannan. 
Voit myös asettaa useita tulostustöitä jonoon ja tarkastella niitä jonossa.
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4.4 Tulostaminen Air Managerilla
Lisävarusteena saatava Ultimaker 2+ Connect Air Manager on suunniteltu parantamaan käyttäjien turvallisuutta 
yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Air Manager koostuu yläsuojuksesta, suodattimesta ja etukotelosta. Air Managerin 
asianmukainen käyttö minimoi 3D-tulostusmateriaalien aiheuttamat mikrohiukkaspäästöjen vaarat.

Air Manager on erittäin suositeltava luokkahuoneissa, kun tulostetaan huomattavasti mikrohiukkasia 
päästävillä materiaaleilla, tai useita 3D-tulostimia sisältävissä paikoissa.

Yhdistetyn Air Managerin ansiosta Ultimaker 2+ Connect sisältää seuraavat lisäominaisuudet:

• Mikrohiukkasten suodatus. Air Manager sulkee Ultimaker 2+ Connectin ylä‑ ja etupuolen ja varmistaa 
ilmavirran sisältä ulos. Ilma virtaa E10‑suodattimen läpi, jolloin mikrohiukkaset poistetaan

• Fyysinen este. Suljettu ylä‑ ja etuosa estävät käyttäjiä pääsemästä laitteeseen käytön aikana ja varmistavat, 
etteivät ympäristöhiukkaset vaikuta tulostuksen laatuun

 Air Manager toimii virheettömästi vain silloin, kun kaikki osat on asennettu oikein. Varmista, ettei 
suodatinkotelon, suojuksen ja tulostimen välissä ole rakoja. Etukotelo on asennettava, kun Air 
Manager ‑tuuletin on käynnissä. Varmista, että Air Managerin kaapeli on kytketty kunnolla ja tuuletin 
pyörii tulostuksen aikana.

Kun tulostus on valmis, odota, kunnes tulostin on jäähtynyt täysin. Näin laite ehtii suodattaa kaikki 
tulostusprosessissa syntyneet hiukkaset. Poista sitten etukotelo, jotta voit ottaa valmiin tulosteen tulostuslevyltä. 

Kun irrotat etukotelon Ultimaker 2+ Connectista, se voidaan sijoittaa Air Managerin päälle. Air Manager 
-suojuksen etuosa sopii etukotelon saranaprofiiliin.
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4.5 Tulosteen irrotus
Kun 3D-tuloste on valmis, se on irrotettava tulostuslevystä. Tämän voi tehdä useilla eri tavoilla.

Jos käytät reunusta, varo, ettet saa haavaa irrottaessasi tulostetta tulostuslevyltä. Kun olet poistanut tulosteen 
tulostuslevyltä, poista reunus purseenpoistotyökalulla. 

 Käytä aina suositeltua kiinnitysmenetelmää. Tulostaminen suoraan lasille tietyillä materiaaleilla voi aiheuttaa 
tulostuslevyn särkymisen. Lasilevyn sirpaleet, jotka ovat kiinnittyneet tulosteeseen poistamisen jälkeen, 
voivat aiheuttaa viiltoja.

Jäähdytys

Jos tulostit suoraan tulostuslevylle ilman liimaa, anna tulostuslevyn ja tulosteen jäähtyä tulostuksen jälkeen. 
Materiaali tiivistyy jäähtyessään, minkä jälkeen tuloste on helppo poistaa tulostuslevyltä.

 Lämmitetty alusta voi saavuttaa yli 100 ºC:n lämpötilan. Älä poista tulostus- tai lasista tulostuslevyä 
tulostimesta, ennen kuin tulostin on jäähtynyt. Ultimaker 2+ Connect ‑näyttö ilmoittaa, kun tulostuslevyn 
poistaminen on turvallista.

Irrotus lastalla

Jos tuloste on jäähdyttyään edelleen kiinni tulostuslevyssä, voit irrottaa sen lastalla. 

Käytä pyöristettyä lastaa välttääksesi terävien reunojen aiheuttamat viillot.

Aseta lasta tulosteen alle tulostuslevyn suuntaisesti ja irrota tuloste käyttämällä hiukan voimaa. Lastalla voi myös 
poistaa tulostuslevystä varovasti jäljellä olevat tulosteen osat, kuten reunuksen tai tukirakenteet.

Poista tulostuslevy tulostimesta, jotta tulostuslevyn pidikkeet eivät vahingoitu.

Irrotus vedellä

Poista tulostuslevy tulostimesta, kun näyttö ilmoittaa sen olevan turvallista. Voit jäähdyttää tulostuslevyä laskemalla 
hanasta kylmää vettä sen alaosan päälle. Materiaalin tiivistymisen ansiosta tuloste irtoaa levystä helposti.

Vaihtoehtoisesti voit liuottaa liiman laskemalla haaleaa vettä levyn tulostuspuolelle. 

Vahvista poisto

Kun olet irrottanut tulosteen ja pannut tulostuslevyn takaisin tulostimeen, vahvista tulosteen poisto Ultimaker 2+ 
Connectin näytössä. Tämän jälkeen voit aloittaa uuden tulostustyön.

 Jos Ultimaker 2+ Connect on kytketty verkkoon ja se käyttää Digital Factorya, jonossa olevat tulostustyöt voivat 
käynnistää etäkohteesta. Jotta tulostin ei vaurioituisi, tulosteen poistoa ei saa vahvistaa ennen kuin tulostuslevy 
on tyhjä ja se on asetettu takaisin tulostimeen.

Puhdista tarvittaessa lasinen tulostuslevy ja levitä uusi kerros liimaa ennen seuraavan tulostuksen aloittamista.
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4.6 Tulostimen määritysten muuttaminen

Materiaalien vaihto

Materiaalit voidaan vaihtaa helposti Ultimaker 2+ Connectissa.

Valitse Materiaalit‑valikko ja siirry Load material (Lisää materiaali) ‑valintaan. Noudata näytön ohjeita.

1. Valitse uusi materiaalityyppi. Jos haluat lisätä uuden kelan samaa materiaalia, valitse Kyllä. Jos vaihdat 
materiaalia, valitse Ei ja valitse uusi materiaalityyppi seuraavasta näytöstä

2. Odota, että suutin lämpenee 
3. Avaa syöttölaitteen vipu, vedä materiaali ulos Bowden‑putken läpi ja poista kela kelan pitimestä
4. Aseta uusi kela kelan pitimeen materiaalin kanssa vastapäivään

Suorista materiaalin pää, jotta se pääsee syöttölaitteeseen helposti.

5. Aseta lanka syöttölaitteeseen ja työnnä se tulostuspäähän
6. Sulje syöttölaitteen vipu
7. Varmista, että kela on ladattu. Odota, että materiaali pursottaa suuttimesta
8. Vahvista ja odota, että suutin jäähtyy tämän toimenpiteen jälkeen 

Suuttimen vaihtaminen

Ultimaker 2+ Connectissa on lämmitysosa, jonka suuttimet on helppo vaihtaa. 0,4 mm:n suutin on jo asennettu, 
ja ylimääräinen 0,4 mm:n suutin sisältyy lisävarustepakkaukseen. Muita yhteensopivia suutinkokoja ovat 0,25 
mm, 0,6 mm ja 0,8 mm, ja ne voidaan ostaa erikseen. Voit vaihtaa suuttimen käyttämällä lisävarustepakkauksessa 
olevaa 7 mm:n avainta.

Suorita kylmäveto ennen suuttimen irrottamista materiaalijäämien poistamiseksi suuttimen sisäpuolelta.

1. Poista materiaali tulostuspäästä 

Lanka on poistettava vain osittain, kunnes se näkyy tulostuspään yläpuolella. Käytä Change material (Vaihda 
materiaali) ‑menetelmää tai nosta suuttimen lämpötilaa Ylläpito ‑valikossa ja poista lanka manuaalisesti.

2. Aseta tulostuspää korokkeen keskelle helppoa käyttöä varten
3. Aseta suuttimen lämpötilaksi 100 ºC
4. Irrota suutin lämmitysosasta kiertämällä sitä 7 mm:n avaimella myötäpäivään

Suutin on lämmin. Suorita asianmukaiset toimenpiteet tarttuaksesi suuttimeen, kun se irtoaa lämmitysosasta. 
Suojakäsineiden (lämmänkestävät) käyttöä suositellaan.

5. Valitse haluamasi suutin ja kierrä se manuaalisesti lämmitysosaan, kunnes se on tiukasti kiinni

Ole varovainen, koska lämmitysosa on vielä lämmin. Suojakäsineiden (lämmänkestävät) käyttöä suositellaan.

6. Kiristä suutin kokonaan avaimella

Jos asensit erikokoisen suuttimen, valitse vastaava suuttimen koko Ultimaker Curassa seuraavan 
tulostustyön valmistelemiseksi.



5. Kunnossapito
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5.1 Laiteohjelmiston päivitys
Ultimaker 2+ Connect ‑laiteohjelmistosta julkaistaan ajoittain uusi versio. Varmistaaksesi, että Ultimaker 2+ 
Connectissa on aina uusimmat ominaisuudet, laiteohjelmisto kannattaa pitää ajan tasalla. 

Päivittäminen verkon kautta

Jos Ultimaker 2+ Connect on liitetty verkkoon, se tarkistaa saatavilla olevat laiteohjelmistopäivitykset 
automaattisesti. Kun uusi laiteohjelmisto on saatavana, tulostin kehottaa lataamaan ja asentamaan sen 
kosketusnäytön kautta. Voit myös tarkistaa päivitykset manuaalisesti siirtymällä kohtaan Settings (Asetukset) → 
Update firmware (Päivitä laiteohjelmisto).

Älä katkaise tulostimen virtaa laiteohjelmiston asennuksen aikana. 

Päivittäminen USB-muistitikulla 

Jos Ultimaker 2+ Connectia ei ole liitetty verkkoon, voit päivittää uusimman laiteohjelmiston USB‑portin kautta.
Laiteohjelmistotiedostot ovat Ultimakerin verkkosivustossa: 

1. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/firmware, ja valitse tulostimesi
2. Laita laiteohjelmiston näköistiedosto ja tallenna se USB‑muistitikun juurihakemistoon. 
3. Liitä USB‑muistitikku tulostimen USB‑porttiin 
4. Siirry kohtaan Settings (Asetukset) → Update firmware (Päivitä laiteohjelmisto) ja valitse uusi 

laiteohjelmisto USB‑laitteesta

Älä katkaise tulostimen virtaa laiteohjelmiston asennuksen aikana.

5.2 Materiaalin käsittely ja varastointi
Avattuja materiaalikeloja täytyy säilyttää asianmukaisesti. Jos materiaalia säilytetään väärin, sen laatu ja 
käytettävyys voi heikentyä. 

PLA:n, Tough PLA:n, nailonin, CPE:n, CPE+:n, PC:n, TPU 95A:n ja PP:n ihanteellinen varastointilämpötila on 
-20–+30 °C. ABS:lle suositellaan lämpötilaa 15–25 °C. TPU 95A:lle ja PP:lle suositellaan lisäksi alle 50 prosentin 
suhteellista kosteutta. Jos nämä materiaalit altistuvat tätä suuremmalle kosteudelle, materiaalin laatu voi kärsiä. 

Jotta materiaalit pysyisivät parhaassa mahdollisessa kunnossa, avatut kelat tulee säilyttää seuraavasti: 

• viileässä ja kuivassa paikassa
• suoralta auringonvalolta suojattuina
• suljettavassa pussissa. 

Minimoi kosteuden imeytyminen asettamalla materiaali uudelleensuljettavaan pussiin yhdessä mukana toimitetun 
kosteudenpoistajan (silikageelin) kanssa heti tulostuksen jälkeen. 

http://ultimaker.com/firmware
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5.3 Kunnossapidon aikataulu
Jotta Ultimaker 2+ Connect pysyy optimaalisessa kunnossa, suosittelemme seuraavaa huoltoaikataulua, joka 
perustuu 1 500 vuosittaiseen tulostustuntiin. 

Jos käyttötiheys on korkeampi, suosittelemme tekemään tulostimelle kunnossapitotoimia useammin, jotta 
voidaan varmistaa optimaalinen tulostuslaatu. 

 Vain aikuinen saa tehdä huoltotoimenpiteitä. Noudata annettuja ohjeita huolellisesti. Jos mahdollista, 
varmista, että tulostin on sammutettu ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista. Muussa tapauksessa, jos 
tulostin on kytketty Digital Factoryyn, varmista, ettei Ultimaker 2+ Connect voi hyväksyä uusien tulostustöiden 
etäkäynnistystä Digital Factoryn kautta.

Useimmissa huoltotoimenpiteissä Air Managerin suojus ja/tai etukotelo on poistettava tulostimen 
osien käsittelemiseksi.

Kuukausittain Puhdista tulostin Pidä Ultimaker 2+ Connect puhtaana, jotta tulostusjälki on optimaalinen. Tämä 
käsittää seuraavat toimet:

• Lasisen tulostuslevyn puhdistus
• Materiaalin poisto suuttimen ulkopuolelta
• Hiukkasten poisto Bowden-putken sisältä
• Tulostimen sisäosan puhdistaminen
• Air Managerin osien puhdistaminen

Voitele akselit Levitä pieni tippa öljyä X‑, Y‑ ja Z‑akseleille. Siirrä tulostuspäätä ja tulostuslevyä 
käsin, jotta öljy leviää tasaisesti.

Käytä vain mukana toimitettua öljyä, sillä muiden öljyjen tai rasvojen 
käyttäminen voi vaikuttaa akseleiden pinnoitteeseen.

Kolmen kuukauden välein Tarkista akselien 
toimintakunto

Rungon X- ja Y-akselien tulisi vain pyöriä, ei liikkua edestakaisin. Yritä liikuttaa 
akseleita yksi kerrallaan. Jos ne liikkuvat, korjaa asia noudattamalla Ultimakerin 
verkkosivuston ohjeita.

Tarkista lyhyiden hihnojen 
kireys

X‑ ja Y‑moottoreihin kiinnitettyjen lyhyiden hihnojen täytyy olla riittävän kireät, 
jotta liike voidaan siirtää oikein tulostuspäähän. Jos hihnat ovat liian löysät, 
korjaa asia noudattamalla Ultimakerin verkkosivuston ohjeita.

Voitele Z‑moottorin 
liitäntäruuvi

Levitä Z‑moottorin liitäntäruuviin pieni määrä rasvaa. Nosta ja laske 
tulostuslevyä, jotta rasva leviää tasaisesti.

Kiristä kuumapään eristin 
uudelleen

Aseta kuusiokoloavain yhteen kuumapään eristimessä olevaan reikään ja kiristä 
se kokonaan. Tämä estää materiaalin vuotamisen kuumapään osien välillä.

Vuosittain Puhdista syöttölaite Syöttölaitteen pyällettyyn syöttörullaan voi kerääntyä pieniä tulostuslankajäämiä. 
Poista materiaalit, avaa syöttölaitteet ja puhdista ne sisäpuolelta pienellä 
harjalla. Noudata Ultimakerin verkkosivustossa olevia ohjeita.

Voitele syöttölaitteen 
hammaspyörät

Irrota syöttölaite takapaneelista, jotta pääset käsiksi hammaspyörään. Puhdista 
ensin hammaspyörä ja levitä sitten siihen pieni määrä rasvaa. Noudata 
Ultimakerin verkkosivustossa olevia ohjeita.

Vaihda Bowden‑putki Materiaalit voivat naarmuttaa Bowden‑putken sisäpuolta, ja putken muhviholkit 
voivat vaurioittaa putkien päitä. Putket kannattaa vaihtaa, kun laitetta on 
käytetty tulostukseen vuoden ajan.

Yksityiskohtaiset ohjeet kunkin huoltotoimenpiteen suorittamiseen ovat saatavilla osoitteessa 
support.ultimaker.com. 

https://support.ultimaker.com/hc/en-us/sections/360003743919-Maintenance
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5.4 Air Managerin suodattimen vaihtaminen
Air Managerin suodatin on kulutustarvike. Se tulee vaihtaa 1 500 tulostustunnin välein, jotta voidaan 
varmistaa riittävä suodatus. 

Älä vaihda Air Managerin suodatinta, kun tuuletin on käytössä. Sammuta tulostin, jotta tuuletin ei voi 
käynnistyä odottamatta.

 Air Managerin suodattimen tehtävänä on vähentää mikrohiukkaspäästöjä. Nämä hiukkaset jäävät 
suodattimeen. Käytettyä suodatinta tulee käsitellä varoen suodattimen vaihdon aikana. Jos käytettyä 
suodatinta ei käsitellä asianmukaisesti, mikrohiukkasia saattaa päästä ilmaan.

1. Poista Air Managerin suojus
2. Poista käytetty suodatin suodatinkotelosta vetämällä suodattimen liuskaa itseäsi kohti 
3. Pane käytetty suodatin heti pussiin ja sulje pussi
4. Aseta uusi suodatin suodatinkoteloon ja työnnä se varovasti paikalleen. Varmista, että suodatin on tasaisesti 
5. Aseta Air Managerin suojus tulostimeen ja käynnistä Ultimaker 2+ Connect 

Suljetussa pussissa oleva suodatin voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. 



6. Vianetsintä
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6.1 Virheilmoitukset
Kun tulostin havaitsee, että jotain on vialla tai että jokin arvo on sallitun alueen ulkopuolella, tapahtuu virhe. 
Näyttöön tulee lyhyt kuvaus havaitusta ongelmasta sekä ongelman yksilöivä virhenumero. Esimerkki: 

• Havaittu suuttimen lämpötila on virheellinen. Siirry osoitteeseen ultimaker.com/ER201 

Saat lisätietoja ja vianetsintävinkkejä virheilmoituksessa mainitulta sivulta. 

6.2 Pursotusongelmat
Jos Ultimaker 2+ Connect ei pursota oikeaa materiaalimäärää tai ei pursota mitään materiaalia, tähän voi olla useita 
syitä. Kokeile seuraavia vianmääritysohjeita.

Puhdista suuttimen sisäosa

Jos materiaalia ei virtaa tasaisesti, suuttimessa voi olla materiaalijäämän aiheuttama tukos. Tällöin suutin tulee 
puhdistaa kuumavedon ja kylmävedon menetelmällä. Voit käyttää puhdistusfilamenttia tai PLA:tä.

Puhdistusfilamenttia voidaan käyttää Ultimaker 2+ Connectin suuttimen puhdistamiseen kuuma- ja kylmävedoilla. 
Kuumavetoja voidaan käyttää suurimpien materiaalijäämien poistamiseen suuttimesta ja niitä tarvitaan erityisesti, 
kun suutin on tukossa. Kylmävedolla vedetään ulos jäljelle jäävät pienet jäämät, millä varmistetaan suuttimen 
täydellinen puhtaus.

Kylmävetoa suositellaan myös vaihdettaessa eri materiaalityyppiin tai vaihdettaessa suutinta.

Tämä menettely vaatii suuttimen lämmittämistä. Ole varovainen ja vältä koskemasta suuttimeen. 
Suojakäsineiden (lämmänkestävät) käyttöä suositellaan.

Varmista, että Ultimaker 2+ Connect on kytketty irti Digital Factorystä tai ettei se ole käytettävissä uusia 
tulostustöitä varten. 

Valmistelu

1. Aloita poistamalla materiaali. Siirry kohtaan Materials (Materiaalit) → Unload material (Poista 
materiaali) ja poista kela

2. Aseta tulostuspää etuoikeaan kulmaan
3. Irrota tulostuspään kiinnike, paina putken muhviholkkia alaspäin ja vedä Bowden‑putki ylös 

ja ulos tulostuspäästä
4. Siirry näytöllä kohtaan Maintenance (Ylläpito) → Set nozzle temperature (Aseta suuttimen lämpötila) 
5. Aseta kohdelämpötila säätimellä arvoon 260 °C puhdistusfilamentissa, ja arvoon 235 °C PLA:ssa
6. Odota, että suutin lämpenee

Kuumaveto

Käytä pihtejä käsien vammojen estämiseksi, jos materiaali rikkoutuu.

1. Aseta puhdistusfilamentti (tai noin 20 cm PLA-lankaa) tulostuspäähän, kunnes tunnet jonkin verran vastusta
2. Pidä langasta kiinni pihdeillä ja kohdista materiaaliin painetta varovasti ±1 sekuntia niin, että se pursottaa 

suuttimesta tai kunnes sitä ei voi työntää enempää ja poista lanka suoraan nopeasti ja voimakkaasti vetäen
3. Leikkaa juuri ulos vetämäsi langan kärki irti
4. Toista tämä toimenpide, kunnes puhdistusfilamentin kärjessä ei näy materiaalijäämiä
5. Aseta lanka uudelleen tulostuspäähän ja syötä hiukan materiaalia suuttimesta

http://ultimaker.com/ER201
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Kylmäveto

1. Laske suuttimen lämpötilan asetusvalikossa suuttimen lämpötila arvoon 135 °C puhdistusfilamentissa, ja 
arvoon 90 °C PLA:ssa

2. Jatka materiaalin painamista tulostuspäässä pihdeillä
3. Kun suutin on saavuttanut kohdelämpötilan, vedä lanka pihdeillä nopeasti ja lujasti
4. Tarkista langan kärki. Jos siinä on puhdas, kartion muotoinen kärki, suutin on puhdistettu

Jos materiaalin kärki ei ole puhdas, nosta lämpötilaa uudelleen ja toista kylmävetovaiheet.

Viimeistele toimenpide

1. Laske suuttimen lämpötila arvoon 0 ºC ja odota, että suutin jäähtyy
2. Laita Bowden‑putki tulostuspäähän painamalla putken muhviholkkia alas tulostuspäässä ja painamalla 

Bowden‑putki kokonaan sisään
3. Vedä Bowden‑putkea ja putken muoviholkkia noin 2 mm ylöspäin. Pidä putken muoviholkki ylöspäin ja työnnä 

Bowden‑putki syvemmälle sisään
4. Kiinnitä putki paikoilleen kiinnikkeellä

Tarkista TFM-liitin

TFM‑liittimeen (Ultimaker 2+ Connectin kuumapään valkoinen osa) voi tulla epämuodostumia. Liitin on kulutusosa, 
joka kuluu ajan myötä ja jonka sisäosa muuttaa vähitellen muotoa kuumapään korkean lämpötilan ja paineen 
vuoksi. Lopulta tämä aiheuttaa kitkaa läpi kulkevalle materiaalille, minkä seurauksena on alipursotus.

TFM‑liittimen kunnon tarkistaminen edellyttää Ultimaker 2+ Connectin tulostuspään purkamisen. Ohjeet tämän 
suorittamiseen sekä TFM‑liittimen vaihtamiseen ovat tarvittaessa saatavilla Ultimakerin verkkosivustolta.

Tarkista syöttölaite

Pursotusongelmat voivat johtua myös syöttölaitteesta. Puhdista syöttölaite ja Bowden‑putki huolto‑ohjeiden 
mukaisesti. Tarkista lisäksi, että syöttölaitteen kireys on asetettu oikein. Kaikissa Ultimaker‑materiaaleissa 
kiristysilmaisimen tulee olla keskimmäisen merkin kohdalla.

Kierrä syöttölaitteen yläosassa olevaa pulttia kuusiokoloavaimella kiristysilmaisimen asennon säätämiseksi. Jos 
käytössä on Air Manager, se tulee poistaa ennen kuin tähän pulttiin päästään.

6.3 Tarttuvuusongelmat
Tartuntaongelmiin voi kuulua tulosteen tarttumisongelmat tulostuslevyyn tai materiaalin 
vääntyminen tulostuksen aikana.

Jos tuloste ei tartu tulostuslevyyn riittävän hyvin, toimi seuraavasti: 

• Varmista, että käytettiin oikeaa tarttumismenetelmää. Katso Ultimakerin verkkosivustolta suositellut 
tartuntamenetelmät jokaiseen materiaaliin

• Tasaa tulostuslevy varmistaaksesi, että suuttimen ja tulostuslevyn välinen etäisyys on oikea. Siirry kohtaan 
Maintenance (Ylläpito) → Level build plate (Tasaa tulostuslevy) ja noudata näytön ohjeita

• Tarkista käytetyt Ultimaker Cura -asetukset ja yritä tulostaa jollakin Ultimaker Cura -oletusprofiileista

Air Managerin käyttöä suositellaan. Se varmistaa suljetun ympäristön ja voi parantaa tarttuvuutta, erityisesti 
teknisten materiaalien kanssa. 
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6.4 Air Managerin vianetsintä

Air Manageria ei tunnisteta

Voit tarkistaa, onko Ultimaker 2+ Connectin Diagnostics-valikossa Air Manageria. Siirry kohtaan Maintenance 
(Ylläpito) → Diagnostics (Vianetsintä) tarkistaaksesi Air Managerin tilan. Jos Air Manager on asennettu, mutta 
sitä ei löydy luettelosta, sitä ei ole välttämättä kytketty oikein. Noudata alla olevia vaiheita tarkistaaksesi Air 
Managerin kaapelin: 

1. Katkaise Ultimaker 2+ Connectin virta
2. Varmista, että Air Managerin johdon toinen pää on kiinnitetty hyvin suodatinkoteloon. Liitä 

tarvittaessa uudelleen
3. Varmista, että kaapelin toinen pää on liitetty hyvin OUT ‑porttiin Ultimaker 2+ Connectin takana. Liitä 

tarvittaessa uudelleen
4. Käynnistä Ultimaker 2+ Connect uudelleen. Jos Air Manageria ei vieläkään tunnisteta, siirry osoitteeseen 

support.ultimaker.com ja lähetä tukipyyntö

Tuuletin ei pyöri

Jos Air Managerin tuuletin ei pyöri oikein, Air Manager ei pysty suodattamaan kaikkia tulostusprosessista syntyviä 
hiukkasia. Tämän seurauksena lämpötila voi nousta liian korkeaksi tulostimen sisällä. Jos tuulettimessa on 
ongelmia, tarkista mahdolliset esteet:

1. Tarkista, onko suodatin asennettu oikein 
2. Tarkista takaosasta mahdolliset tuulettimen esteet
3. Varmista, että Ultimaker 2+ Connectin ja Air Managerin takana on vähintään 10 cm vapaata tilaa, jotta ilma 

pääsee virtaamaan vapaasti

Jos tämä ei auta ratkaisemaan ongelmaa, siirry osoitteeseen support.ultimaker.com ja lähetä tukipyyntö. 

http://support.ultimaker.com
http://support.ultimaker.com


7. Takuu
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7.1 Yleistä
Ultimaker myöntää vakiotakuun Ultimaker 2+ Connect -tulostimelle ja Air Manager -tuotteelle ("tuote") siinä 
maassa, jossa tuote ostettiin. 

Ultimaker takaa, ettei tuotteen materiaalissa, rakenteessa ja valmistuksessa ole virheitä. Tämä takuu alkaa 
alkuperäisen asiakkaan ostolaskuun merkitystä päivästä, jona tuote myytiin ja toimitettiin loppuasiakkaalle 
ensimmäisen kerran, ja on voimassa kahdentoista (12) kuukauden ajan. Vain alkuperäinen ostaja on oikeutettu 
takuuseen, ja takuuaika rajoittuu hänen elinaikaansa. 

Jotta takuuvaade voidaan hyväksyä, (i) vaade tulee esittää ennen takuuajan päättymistä, (ii) vaateen tulee täyttää 
jäljempänä määritetyt takuun lisäehdot, (iii) ostajan täytyy esittää alkuperäinen ostotosite, (iv) sarjanumerotarran 
täytyy olla kiinni tuotteessa ja (v) tuote täytyy palauttaa alkuperäisessä pakkauksessaan. Koska takuuvaateen 
yhteydessä täytyy toimittaa alkuperäinen ostolasku ja pakkaus, neuvomme säilyttämään sekä laskun että virallisen 
pakkauksen turvallisessa paikassa. Jos alkuperäinen pakkaus ei enää ole saatavilla, asiakas voi hankkia sellaisen 
valtuutetulta Ultimaker‑jälleenmyyjältä. 

Asiakas – jos kyseessä on luonnollinen henkilö, joka ei toimi yrityksensä tai ammattinsa edustajan – voi vaatia 
takuun mukaisia oikeuksiaan lain myöntämissä rajoissa. 

7.2 Ehdot 
Ultimaker myöntää takuun seuraavilla nimenomaisilla ehdoilla: 

• Valtuutettu Ultimaker‑jälleenmyyjä huolehti tuotteen myynnistä, toimituksesta ja kokoamisesta (valtuutettujen 
Ultimaker‑jälleenmyyjien osoitteet ovat osoitteessa ultimaker.com). 

• Tuote oli ostopäivänä uusi, eikä sitä myyty käytettynä, korjattuna tai kakkoslaatuisena.
• Ultimakerin uusin ohjelmisto on asennettuna ja käytössä tuotteessa. 
• Tuotteen oppaassa kuvattuja Ultimakerin asennus‑ ja kunnossapito‑ohjeita on noudatettu. Takuu mitätöityy, 

jos joku muu kuin valtuutettu Ultimaker‑jälleenmyyjä on missään vaiheessa purkanut tai uudelleenkoonnut 
tuotteen, paitsi jos opas sisältää ohjeita tuotteen tai sen osan kokoamiseen itse ja näitä ohjeita on 
noudatettu tarkasti. 

Asiakkaat saavat vapaasti käyttää muiden valmistajien materiaaleja ja lisävarusteita. Niiden käyttö itsessään ei 
mitätöi takuuta. Takuu ei kuitenkaan kata osia, jotka ovat vahingoittuneet muiden valmistajien materiaalin tai 
lisävarusteen käytön vuoksi. 

Jos tuotteen osa on korjattu tai vaihdettu takuuaikana, koko tuotteen jäljellä oleva takuuaika koskee myös korjattua 
tai vaihdettua osaa. Korjaus tai vaihto ei pidennä takuuaikaa. 
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7.3 Ilmoitus
Ultimaker‑jälleenmyyjät hoitavat takuuasiat Ultimakerin puolesta. Siksi kaikki tätä takuuta koskevat vaateet 
täytyy tehdä sille Ultimaker‑jälleenmyyjälle, jolta tuote alun perin ostettiin. Tämä pätee myös silloin, kun kyseinen 
jälleenmyyjä ei toimi asiakkaan nykyisessä asuinmaassa. 

Ultimakerin tai sen jälleenmyyjän täytyy ensin todeta takuuvaade oikeutetuksi. Jos vaade on oikeutettu, 
jälleenmyyjän täytyy korjata viat maksutta tämän takuun mukaisesti. Jos vikaa ei voida korjata, jälleenmyyjä 
korvaa tuotteen takuuaikana maksutta samanlaisella tuotteella tai, jos tuotetta ei enää valmisteta, samanlaisella ja 
samanarvoisella tuotteella tai maksaa sopivan hyvityksen. 

Takuu ei ehkä kaikissa maissa automaattisesti korvaa kuluja, jotka aiheutuvat viallisten tuotteiden toimituksesta 
tarkistettaviksi tai korjattaviksi tai korjattujen tai korvaavien tuotteiden toimituksesta takaisin asiakkaalle. 

7.4 Poikkeukset
Tämä takuu ei kata seuraavia osia: 

• Viat tai vahingot, jotka aiheutuvat sopimattomasta tai virheellisestä käytöstä, asennuksesta, kunnossapidosta, 
käytöstä tai puhdistuksesta tai normaalista kulumisesta. Tuotteen asianmukaisella käytöllä tarkoitetaan 
tuotteen käyttöoppaassa kuvattua käyttöä. 

• Jokin muu tapahtuma, toimi tai laiminlyönti, johon Ultimaker ei pysty vaikuttamaan. 
• Onnettomuuden aiheuttama tuotevika. 

Ultimaker ei missään tapauksessa ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien ja 
rajoituksetta käyttömahdollisuuden menetys tai tuoton tai tulojen menetys. Lisäksi Ultimakerin takuu rajoittuu 
tuotteen ostohintaan. 

7.5 Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin 
Tähän takuuseen sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lainsäädäntöä.Kaikki erimielisyydet tästä sopimuksesta tai 
siihen liittyen, ratkaistaan yksinomaisesti Midden-Nederlandin oikeusistuimessa (Rechtbank) Utrechtissa.



Tuki

Lisätietoja teknisestä tuesta on saatavilla osoitteessa 
support.ultimaker.com tai paikalliselta jälleenmyyjältä
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