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Procedimento
ver vídeo
Medir com fita métrica nas duas posições, em cima e em baixo.

Ajustar até ambas ficarem à mesma distância.

Procedimento
ver vídeo
Medir com fita métrica em duas posições, cima e em baixo, entre o fuso e a guia do lado direito.

Ajustar até ambas ficarem à mesma distância.

Repetir para o lado esquerdo.

Procedimento
ver vídeo
Garantir que o comprimento do parafuso depois da porca é semelhante nos quatro cantos.
Utilizar um instrumento de medida para verificar que a distância entre o PCB da mesa aquecida
e a estrutura que fixa a mesa aos rolamentos está à mesma distância nos quatro cantos.

Ajustar se necessário.

Procedimento
ver vídeo

Colocar lubrificante:

nos rolamentos do eixo X.

nos rolamentos do eixo Y.

em cima da porca de latão
em cada um dos fusos do eixo Z.

Antes da primeira utilização, é necessário atualizar o firmware, de forma a garantir que tem a
versão mais recente.

Procedimento

Fazer download do programa de atualização do firmware na pasta B2X300_Firmware Updater no
repositório da B2X300.
Instalar o programa de atualização.
Conectar a impressora através do cabo USB ao computador.
Ligar a impressora.
Iniciar o programa de atualização e seguir as instruções.

Processo necessário para verificar que ambos os nozzles estão à mesma cota, evitando assim
colisões do nozzle inativo com as peças já impressas.

Este processo é essencial não só para dupla extrusão como para utilização de apenas um nozzle.
Procedimento
Baixar eixo X, rodando os dois fusos Z ao mesmo tempo, até os nozzles estarem próximos da
mesa, e centrar a carruagem.

Medir distâncias entre os motores do eixo Z (esquerdo e direito) e o eixo X.

Ajustar até ambos ficarem à mesma distância.

Desapertar os quatro parafusos que seguram o bloco de dissipação do extrusor.

Rodar o bloco de dissipação até os nozzles estarem à mesma cota com a mesa.

Mantendo essa posição, apertar os quatro parafusos.

Após ligar a impressora pela primeira vez será executado o Self-test Wizard que irá validar e
calibrar os principais parâmetros necessários para a correta operação da máquina.
Apesar deste processo ser automático na primeira execução, pode ser repetido a qualquer altura,
acedendo ao menu do LCD: Machine Settings/ Self-test Wizard.
Para realizar este processo, basta seguir as instruções indicadas no LCD.

Lista de testes/calibrações que irão ser executados durante o processo
Teste de aquecimento dos extrusores.
Teste de aquecimento da mesa aquecida.
Teste do blower .
Teste dos steppers drivers Trinamic.
Teste da placa power loss detection.
Calibração do sensorless homing.
Calibração do nozzle height.

Processo necessário para verificar que ambos os nozzles estão à mesmo cota, evitando assim
colisões do nozzle inativo com as peças já impressas.

Este processo é essencial não só para dupla extrusão como para utilização de apenas um nozzle.
Procedimento
Ligar a impressora.
Aceder ao menu da impressora e selecionar: Maintenance > Auto home.

Aguardar o fim do processo.
Aceder ao menu da impressora e selecionar:Maintenance> Move axis > Move Z.

Colocar uma folha de papel no centro da mesa, por baixo dos nozzles.
Rodar o seletor do LCD de forma a movimentar para Z: 000.0.

Desligar a impressora.

Rodar a folha de papel e observar sobre que nozzle roda a folha de papel.

Ajustar o fuso, rodando no sentido dos ponteiros do relógio para subir o nozzle do lado sobre o
qual a folha de papel roda, de forma a que sinta este nozzle a prender menos a folha de papel.

Caso tenhas excedido mais do que uma rotação completa dos acopladores, por favor repete o
processo de Calibração inicial offset Z.
Ajustar o fuso do lado contrário do ajustado no passo 9, rodando no sentido anti-horário para
descer o nozzle, de forma a que este, que inicialmente não tocava na folha, fique a prender
ligeiramente na folha de papel.

Repetir o passo 9 e 10 até que ambos os nozzles prendam igualmente a folha de papel.

A partir deste momento a impressora encontra-se pronta a ser utilizada para extrusão com um
nozzle.

Iremos agora explicar como deverás configurar o computador para o uso com a impressora.
O slicer recomendado para esta impressora é o Cura 3, para o qual tem disponível um ficheiro de
projeto do Cura (.3mf) onde já se encontra configurada a B2X300 e um perfil para PLA otimizado
para a sua impressora.
Faz download do perfil mais recente na pasta Printing_Profiles no repositório da B2X300, caso não
tenhas acesso à internet utiliza o perfil disponível no cartão SD (não recomendado).

Procedimento:
Instalar Cura 3, que se encontra do cartão SD, ou fazer download da versão online.
(recomendamos a versão 3.5.1)
No final da instalação abrir o Cura.
No ecrã de seleção de impressora, deixe a impressora que está selecionada por defeito e
selecione Add Printer.

No ecrã seguinte clicar no botão Finish.

Procedimento:
Abrir o Cura.

Abrir o ficheiro de projeto Cura .3mf, presente no cartão SD da impressora ou fazer download do
mais recente na pasta Printing_Profiles\B2X300_Cura_Projects no repositório da B2X300.

Selecionar a opção Open as project.

Selecionar a opção Open para que seja importado o perfil da impressora.

Alterar a opção Print Setup no lado direito do Cura para modo Custom.

Procedimento

Abrir ficheiro STL no Cura ou arrastar o ficheiro para mesa da impressora no Cura.
Para efetuar o teste inicial, pode utilizar o ficheiro STL de uma abelha que segue juntamente
com o perfil da impressora, e que deverá estar aberto quando o perfil é importado.

Confirmar se tem o perfil indicado e o material selecionado para imprimir.

Ajustar os parâmetros de impressão Layer height, Infill e Support.
A configuração por defeito para resolução média:
Layer height: 0.2mm.
Infill: 15%
Support: desativado.

Clicar no botão Prepare no canto inferior direito da janela do Cura.
Isto irá processar o modelo 3D.

Insira o cartão SD no computador.
Pressionar o botão Save to Removable Drive no canto inferior direito da janela do Cura, isto irá
gravar o Gcode no seu cartão SD. Neste local poderás também ver uma estimativa do tempo de
impressão, bem como da quantidade de material utilizado.

Alternativamente poderás selecionar a seta que existe ao lado a opção e escolher Save to file
para exportar o Gcode para outra localização.

Aguardar até que apareça a imagem a informar File Saved na parte inferior da janela do Cura, de
seguida pressionar Eject para poder remover com segurança o cartão SD.

Remover o cartão SD do computador.

Procedimento
Garantir que a impressora esta ligada e no ecrã inicial.

Pressionar no botão do LCD e selecionar: Maintenance> Change filament.

Selecionar as opções corretas conforme o extrusor e filamento que deseja utilizar, normalmente
é utilizado o Extruder 1 para extrusão de um nozzle, sendo o Extruder 2 apenas utilizado para
dupla extrusão ou se este for selecionado no slicer.

Selecionar a opção Auto Load, inserir o filamento no extrusor até que este toque na roda
recartilhada do mesmo, aguardar que a impressora termine os movimentos e aquecimento,
premir o botão do LCD.

Aguardar até que o filamento seja extrudido pelo nozzle, caso este ainda não tenha sido
extrudido ou ainda esteja a ser extrudida uma cor diferente da do filamento a ser carregado,
aguarde até ao fim da extrusão e selecione a opção Extrude more.

Selecionar a opção Exit e pressionar Back até voltar ao ecrã inicial da impressora.

Procedimento

Insira o cartão SD no LCD da sua B2X300.

Pressione no botão do LCD e selecionar a opção Print .

Selecionar o Gcode desejado da lista que irá aparecer no LCD.

Aguardar enquanto a impressora executa o aquecimento e o processo de Stabilizing Bed temp,
isto é, a estabilização da temperatura da mesa.

Aguardar enquanto a impressora executa o processo de Level Bed, onde irá medir a curvatura
da mesa relativamente aos nozzles para que esta tenha uma adesão uniforme em toda a mesa
da impressora.

Aguardar até que a temperatura de extrusão seja alcançada. Após esta operação a impressora
dará início à impressão.

Para poderes utilizar os dois extrusores na sua B2X300 terás que calibrar as distâncias entre ambos
os nozzles, bem como garantir que a altura de ambos os nozzles está igual.

Este processo não pode ser executado com sucesso se a calibração Z não estiver bem
efetuada. Verifica a calibração da altura de ambos os nozzles seguindo o procedimento
presente no capítulo 3.4 deste manual.
Isto irá garantir que durante a impressão com dois extrusores, o material extrudido por ambos
os nozzles está alinhado entre si, ou seja, que imprime nas coordenadas físicas iguais ao pedido pelo
Gcode. Para tal terás que descobrir qual a distância entre ambos os nozzles no eixo X e Y.

Procedimento

Carregue filamento em ambos os extrusores da impressora, utilizando a funcionalidade Change
filament, seguindo o procedimento presente no capítulo 4.4 deste manual.
Insira o cartão SD no LCD da sua B2X300.

No ecrã inicial pressione no botão do LCD e selecionar a opção Print.

Selecionar o Gcode offset_xy, também disponível aqui.

Aguarde o fim da impressão.

Visualmente procure na linha o ponto em que as linhas de ambos os extrusores se encontram
mais alinhadas no eixo X.

Conte, a partir do centro da régua do eixo X, onde existe o marcador 0 (zero), quantas linhas de
distância existem até ao melhor resultado, do centro para a direita o valor é positivo, do centro
para a esquerda o valor é negativo.

Acede ao menu do LCD Machine Settings / Motion / Offset / Offset X e insere o valor medido no
ponto anterior.

Visualmente procure na linha o ponto em que as linhas de ambos os extrusores se encontram
mais alinhadas no eixo Y.

Conte, a partir do centro da régua do eixo Y, onde existe o marcador 0 (zero), quantas linhas de
distância existem até ao melhor resultado, do centro para o topo o valor é positivo, do centro
para baixo o valor é negativo.

Acede ao menu do LCD Machine Settings / Motion / Offset / Offset Y e insere o valor medido no
ponto anterior.

A B2X300 permite alterar em tempo real a altura de impressão da primeira camada, de forma a que
seja conseguida uma boa adesão. Este processo é útil para quando se troca de material de
impressão ou para fazer pequenos ajustes na altura da primeira camada.

Idealmente, a primeira camada deverá imprimir todas as suas linhas unidas sem que seja visível
uma falha entre elas, no entanto deverá ser possível distinguir as linhas individuais.

Nesta imagem pode ver qual o resultado se a primeira camada estiver:
1 - Demasiado esmagada
2 - Perfeita
3 - Demasiado afastada

Procedimento
Inicia a impressão de um Gcode.
Aguarda até que a impressora termine o aquecimento e movimentos de calibração.
Pressiona no botão do LCD e seleciona a opção Print > Print settings > Nozzle height

Roda o botão do LCD de forma a ajustar a altura da primeira camada.
1. Uma rotação no sentido anti-horário afasta o nozzle da mesa.
2. Uma rotação no sentido horário aproxima o nozzle da mesa.
Ou seja, quanto menor o valor, mais próximo da mesa está o nozzle.
Ter em atenção que se trata de um valor negativo!

Pressionar o botão do LCD para confirmar e gravar o ajuste.

Executar sequencialmente as soluções até o problema ficar resolvido, caso não consigas resolver o problema podes entrar em contacto
connosco através de: customer_service@beeverycreative.com ou ainda através do nosso forum.
SINTOMA

SOLUÇÃO

A primeira camada não adere à
superfície de impressão.

a. Verificar se o vidro se encontra limpo e corretamente preparado (laca para impressão 3D (ou similar), blue tape, etc)
b. Ajustar a altura durante a impressão da primeira camada.
c. Garantir que o filamento utilizado não se encontra em mau estado de conservação.
a. Garantir que o projecto do Cura utilizado é o projecto recomendado.
b. Colocar óleo (WD40) na esponja dentro do filtro de óleo e inserir o filamento.

Consulta as instruções de montagem do filtro de óleo na versão mais recente do Manual de Assemblagem
disponível em https://beeverycreative.com/manuals-tutorials/

O filamento não é extrudido e o
extrusor não roda uniformemente e
faz um ruido estranho.

c. Fazer unload do filamento e limpar o nozzle com o kit de manutenção.
d. Trocar o nozzle.

O filamento não é extrudido mas o
extrusor continua a rodar e não faz
nenhum ruido estranho (moi o
filamento).

a. Fazer unload e load do filamento, puxando o mesmo durante o unload.
b. Experimentar aumentar a temperatura de impressão para facilitar a extrusão.
c. Experimentar um outro material pois o utilizado pode estar quebradiço sendo “roído” na roda recartilhada.

Durante o carregamento do
filamento o extrusor não roda
uniformemente e faz ruídos.

a. Manualmente acionar a alavanca do extrusor, soltando o filamento, remover o filamento, cortar a sua ponta em V e
manualmente inserir o filamento até que este seja visível no tubo de PTFE.
b. Garantir que o tubo de PTFE está completamente inserido em ambas as extremidades.

SINTOMA

SOLUÇÃO

O filamento acabou e a impressora
está em pausa.

a. Executar as instruções anunciadas no LCD para carregar novo filamento e continuar a impressão.

A impressora encontra-se parada a
meio de uma impressão devido a
uma falha de energia.

a. Caso a falha de energia tenha sido breve a impressora deverá continuar sem interação
b. Caso tal não aconteça podes acionar manualmente acedendo ao menu da impressora e selecionandoRestore print.

A impressora parou a meio de uma
impressão.

a. Verificar o Gcode utilizado.
b. Confirmar se o SD card se encontra bem inserido no LCD.
c. Verificar a cablagem entre o LCD e a motherboard.

A impressora não lê o SD card.

a. Confirmar se o cartão SD se encontra bem inserido no LCD.
b. Fazer download e formatar o cartão SD com o software SD card formatter, na opção Overwrite format.
c. Voltar a colocar os ficheiros originais no cartão SD disponível aqui.

O extrusor bate continuamente no
lado direito da estrutura / A mesa
bate continuamente na frente da
estrutura.

a. Aceder ao menu da impressora:

Servomotor da auto-calibração faz
ruido ou não atua.

a. Garantir que a cablagem da auto-calibração não está a prender o movimento do servomotor.
b. Verificar a conexão da cablagem na motherboard.

Os dois fusos do Z não rodam
uniformemente.

a. Garantir que ambos os fusos e guias do Z se encontram bem lubrificadas.
b. Verificar se ambos os couplers que unem os motores Z aos fusos se encontram bem apertados e nas posições
corretas, soltando-os e apertando novamente.

Um ou vários dos eixos da
impressora não movem.

a. Executar o Self-test Wizard, acedendo ao menu da impressora:
Machine settings e verificar se ocorre algum erro.
b. Verificar todas as conexões dos motores na motherboard.
c. Verificar se a conduta de ar está ligada.

A extrusão do material é muito
inconsistente e/ou faz estalidos.

a. Baixar a temperatura de impressão do material.
b. Utilizar outro material pois o mesmo pode estar danificado.

A impressão é arrancada pelo nozzle
inativo.

a. Utilizar o processo Change filament para aquecer o extrusor e limpar qualquer plástico preso na ponta do nozzle
inativo.
b. Repetir o procedimento de ajuste do offset Z.

O LCD deixa de responder durante a
impressão.

a. Garantir que os cabos do LCD se encontram o mais longe possível de toda a cablagem dos stepper motors e
elementos de aquecimento.
b. Aguardar até que o LCD reinicialize.

Machine settings > Motion > Trinamic settings > Sensorless homing e selecionar a opção Auto adjust.
b. Executar o Self-test Wizard, acedendo ao menu da impressora:
Machine settings e verificar se ocorre algum erro.

MENU

AÇÃO

Info Screen
Back

Ecrã inicial onde se pode ver o estado atual da impressora (temperaturas, posição
dos eixos, velocidade da ventoinha, feed rate, estado da impressão).
Voltar ao menu anterior.

Restore print (só aparece se houver impressão a ser recuperada)
Print (aparece durante a impressão)

Restaura a impressão depois de uma falha de energia.
Escolher ficheiro para imprimir a partir do cartão SD.

Back

Voltar ao menu anterior.

Pause print

Pausa a impressão e vai para a posição de pausa.

Cancel print

Cancelar a impressão e fazer Home ao XY.

Change Filament

Mudar o filamento durante a impressão (à temperatura atual do extrusor).

Print settings

Ajustar parâmetros durante a impressão.

Back

Voltar ao menu anterior.

Temperature E1

Ajustar temperatura do Extrusor 1.

Temperature E2

Ajustar temperatura do Extrusor 2.

Temperature bed

Ajustar temperatura da mesa.

Fan speed

Ajustar velocidade do Blower.

Feed rate

Ajustar velocidade de impressão.

Flow E1

Ajustar o fator de filamento extrudido pelo extrusor 1.

Flow E2

Ajustar o fator de filamento extrudido pelo extrusor 2.

Nozzle height

Ajusta a altura do nozzle relativamente à superfície de impressão em tempo real.

Maintenance (aparece quando não está a imprimir)
Back
Change Filament

Operações de manutenção à máquina.
Voltar ao menu anterior.
Carregar ou mudar o filamento dos extrusores.

Extruder 1

Selecionar o Extrusor 1 para o procedimento.

Extruder 2

Selecionar o Extrusor 2 para o procedimento.
Back

Voltar ao menu anterior.

PLA 210 ºC

Selecionar a temperatura de 210ºC para o procedimento.

PETG 230 ºC

Selecionar a temperatura de 230ºC para o procedimento.

ABS 240 ºC

Selecionar a temperatura de 240ºC para o procedimento.

MENU

AÇÃO
PC 260 ºC

Selecionar a temperatura de 260ºC para o procedimento.
Back

Voltar ao menu anterior.

Auto Load

Seleciona a operação de carregar filamento.
Back

Voltar ao menu anterior.

Extrude
more
Auto Unload

No final de carregar o filamento permite extrudir mais material para fazer purga do
nozzle.
Seleciona a operação de remover o filamento.

Manual Extrusion

Movimenta manualmente o extrusor selecionado.

Auto-home

Encontrar a posição zero dos eixos.

Move axis

Mover eixos manualmente.
Back

Voltar ao menu anterior.

Move X

Mover eixo do X.

Move Y

Mover eixo do Y.

Move Z

Mover eixo do Z.

Set nozzle height

Calibrar a distância entre a ponta do nozzle e a superfície de impressão.

Nozzle Z-offset test

Testa se ambos os nozzles se encontram calibrados para estarem à mesma altura.

Level bed

Executar o processo de auto-calibração (compensar warping da mesa e
desalinhamento dos fusos do Z).
Configurações da máquina.

Machine settings
Back

Voltar ao menu anterior.

Mode

Escolher modo de funcionamento dos drivers Trinamic TMC2130.
Back

Voltar ao menu anterior.

Normal mode

Selecionar modo de funcionamento normal (mais torque, maior velocidade de
impressão, mais ruidoso).
Selecionar modo de funcionamento silencioso (menos torque, maior velocidade de
impressão, impressão silenciosa).
Selecionar modo de funcionamento stealth (menos torque, menos velocidade de
impressão, impressão ultra-silenciosa).
Definir e configurar parâmetros de temperatura.

Silent mode
Stealth mode
Temperature
Back

Voltar ao menu anterior.

Temperature E1

Definir temperatura do Extrusor 1.

Temperature E2

Definir temperatura do Extrusor 2.

Temperature bed

Definir temperatura da Mesa Aquecida.

MENU

AÇÃO
Fan speed

Definir velocidade do Blower.

Advanced settings

Configurar parâmetros avançados de temperatura.

Back

Voltar ao menu anterior.

Pre-heat PLA

Aquecer o extrusor e a mesa para as temperaturas pré-definidas para PLA.

Pre-heat ABS

Aquecer o extrusor e a mesa para as temperaturas pré-definidas para ABS.

Cool down

Desligar elementos de aquecimento para permitir o arrefecimento da máquina.

PID auto-tune E1

PID-P E1

Calibrar automaticamente os parâmetros de controlo da temperatura do Extrusor 1
à temperatura definida.
Calibrar automaticamente os parâmetros de controlo da temperatura do Extrusor 2
à temperatura definida.
Ajustar parâmetro Proporcional do controlo de temperatura do Extrusor 1.

PID-I E1

Ajustar parâmetro Integral do controlo de temperatura do Extrusor 1.

PID-D E1

Ajustar parâmetro Derivativo do controlo de temperatura do Extrusor 1.

PID-P E2

Ajustar parâmetro Proporcional do controlo de temperatura do Extrusor 2.

PID-I E2

Ajustar parâmetro Integral do controlo de temperatura do Extrusor 2.

PID-D E2

Ajustar parâmetro Derivativo do controlo de temperatura do Extrusor 2

PID auto-tune E2

Motion

Definir e configurar parâmetros de movimento.
Back

Voltar ao menu anterior.

Trinamic settings

Ajustar e calibrar parâmetros dos drivers Trinamic TMC2130.

Back

Voltar ao menu anterior.

Stepper current

Ajustar corrente dos drivers dos motores da máquina.

Back

Voltar ao menu anterior.

X (mA)

Ajustar eletronicamente a corrente do eixo X.

Y (mA)

Ajustar eletronicamente a corrente do eixo Y.

Z (mA)

Ajustar eletronicamente a corrente do eixo Z.

E (mA)

Ajustar eletronicamente a corrente do eixo E.

Sensorless homing

Ajustar e calibrar parâmetros de deteção de zeros dos eixos.

Back

Voltar ao menu anterior.

Auto adjust

Calibrar automaticamente os parâmetros de deteção dos zeros dos eixos.

X calibration

Ajustar manualmente o parâmetro de deteção.

Y calibration

Ajustar manualmente o parâmetro de deteção.

MENU

AÇÃO
Test X homing

Testar calibração dos parâmetros do eixo X (procurar 5x o “zero” do eixo X).

Test Y homing

Testar calibração dos parâmetros do eixo X (procurar 5x o “zero” do eixo Y).

StallGuard2 settings
Back

Voltar ao menu anterior.

X threshold

Ajustar manualmente o parâmetro do eixo X.

Y threshold

Ajustar manualmente o parâmetro do eixo Y.

E threshold

Ajustar manualmente o parâmetro do eixo E.

Reset default
Feed rate

Carrega os valores de defeito dos drivers Trinamic TMC2130.
Ajustar parâmetros de velocidade da impressora.

Back

Voltar ao menu anterior.

V-max X

Ajustar a velocidade máxima de movimento do eixo X.

V-max Y

Ajustar a velocidade máxima de movimento do eixo Y.

V-max Z

Ajustar a velocidade máxima de movimento do eixo Z.

V-max E

Ajustar a velocidade máxima de movimento do extrusor ativo.

V-max E1

Ajustar a velocidade máxima de movimento do extrusor E1.

V-max E2

Ajustar a velocidade máxima de movimento do extrusor E2.

V-min

Ajustar a velocidade mínima de movimento para todos os eixos em qualquer
movimento.
Ajustar a velocidade mínima de movimento para todos os eixos em movimentos sem
extrusão.
Ajustar parâmetros de aceleração da impressora.

V-travel-min
Acceleration

Jerk

Ajustar parâmetros de amplificação do sistema do zero dos eixos.

Back

Voltar ao menu anterior.

A-retract

Ajustar a aceleração da retração por firmware.

A-travel

Ajustar a aceleração dos movimentos sem extrusão.

A-max X

Ajustar a aceleração máxima para movimentos do eixo X.

A-max Y

Ajustar a aceleração máxima para movimentos do eixo Y.

A-max Z

Ajustar a aceleração máxima para movimentos do eixo Z.

A-max E

Ajustar a aceleração máxima para movimentos do extrusor ativo.

A-max E1

Ajustar a aceleração máxima para movimentos do extrusor E1.

A-max E2

Ajustar a aceleração máxima para movimentos do extrusor E2.
Ajustar os parâmetros de jerk da impressora.

MENU

AÇÃO
Back

Voltar ao menu anterior.

V-jerk X

Ajustar o jerk para os movimentos do eixo X (define o máximo de velocidade até ao
qual se pode alterar a direção de movimento sem utilizar aceleração).
Ajustar o jerk para os movimentos do eixo X (define o máximo de velocidade até ao
qual se pode alterar a direção de movimento sem utilizar aceleração).
Ajustar o jerk para os movimentos do eixo Z (define o máximo de velocidade até ao
qual se pode alterar a direção de movimento sem utilizar aceleração).
Ajustar o jerk para os movimentos do extrusor (define o máximo de velocidade até ao
qual se pode alterar a direção de movimento sem utilizar aceleração).
Ajustar valores dos passo/mm dos motores da impressora.

V-jerk Y
V-jerk Z
V-jerk E
Steps/mm
Back

Voltar ao menu anterior.

X steps/mm

Ajustar os passos por mm do eixo X.

Y steps/mm

Ajustar os passos por mm do eixo Y.

Z steps/mm

Ajustar os passos por mm do eixo Z.

E steps/mm

Ajustar os passos por mm do extrusor ativo.

E1 steps/mm

Ajustar os passos por mm do extrusor E1.

E2 steps/mm

Ajustar os passos por mm do extrusor E2.

Self-test wizard

Calibra e testa vários parâmetros da maquina de forma automática e permite
troubleshooting de problemas.
Guardar ou reiniciar os parâmetros de configuração da impressora.

Save/Reset settings
Save settings

Voltar ao menu anterior.

Confirm!

Confirma a operação de guardar os parâmetros de configuração da impressora.

Reset settings

About

Guardar os parâmetros de configuração da impressora.

Back

Restaura os parâmetros de defeito da impressora.

Back

Voltar ao menu anterior.

Confirm!

Confirma a operação de restaurar os parâmetros de defeito da impressora.
Consultar dados sobre o firmware instado bem como algumas informações de
diagnostico.

CÓDIGO

SITUAÇÃO

ERRO

EC11

Self-test Wizard

Temperatura do
extrusor 1 é inferior
a -14ºC

EC12

Self-test Wizard

Extrusor 2 aquece
em vez do extrusor 1

EC13

Self-test Wizard

Extrusor 1 não
atinge temperatura
de teste

EC21

Self-test Wizard

Temperatura do
extrusor 2 é inferior
a -14ºC

EC22

Self-test Wizard

Extrusor 1 aquece
em vez do extrusor 2

EC23

Self-test Wizard

Extrusor 2 não
atinge temperatura
de teste

SOLUÇÃO PROPOSTA
1. Desligar a impressora.
2. Verificar se o sensor de temperatura do extrusor E1 se encontra conectado corretamente.
3. Garantir que o conector está totalmente inserido na porta respetiva.
4. Testar novamente.
1. Desligar a impressora.
2. Deixar arrefecer os extrusores, para sua segurança.
3. Confirmar se ambos os elementos de aquecimento dos extrusores estão corretamente
colocados nos respetivos conectores: Cabo E1 ao conector E1 e cabo E2 ao conector E2.
4. Verificar se os sensores de temperatura de ambos os extrusores não se encontram
trocados entre eles.
5. Testar novamente.
1. Desligar a impressora.
2. Confirmar se a cablagem do elemento de aquecimento do E1 se encontra corretamente
apertado no seu conector da motherboard.
3. Verificar se o elemento de aquecimento se encontra corretamente inserido no bloco de
aquecimento E1 (esquerda) do extrusor.
4. Testar novamente.
1. Desligar a impressora.
2. Verificar se o sensor de temperatura do extrusor E2 se encontra conectado corretamente.
3. Garantir que o conector está totalmente inserido na porta respetiva.
4. Testar novamente.
1. Desligar a impressora.
2. Deixar arrefecer os extrusores, para sua segurança.
3. Confirmar se ambos os elementos de aquecimento dos extrusores estão corretamente
colocados nos respetivos conectores: Cabo E1 ao conector E1 e cabo E2 ao conector E2.
4. Verificar se os sensores de temperatura de ambos os extrusores não se encontram
trocados entre eles.
5. Testar novamente.
1. Desligar a impressora.
2. Verificar se a cablagem do elemento de aquecimento do E2 se encontra corretamente
apertado no seu conector da motherboard.
3. Confirmar se o elemento de aquecimento se encontra corretamente inserido no bloco de
aquecimento E2 (direita) do extrusor.
4. Testar novamente.

CÓDIGO

SITUAÇÃO

ERRO

EC31

Self-test Wizard

Temperatura da
mesa é inferior a 14ºC

EC32

Self-test Wizard

Mesa não atinge
temperatura de
teste

EC41

Self-test Wizard

Blower não liga

EC51

Self-test Wizard

Stepper driver
desconectado

EC61

Self-test Wizard

Erro no pino de
powerloss
detection

SOLUÇÃO PROPOSTA
1. Desligar a impressora.
2. Verificar se o sensor de temperatura da mesa aquecida se encontra conectado
corretamente.
3. Garantir que o conector está totalmente inserido na porta respetiva.
4. Testar novamente.
1. Desligar a impressora.
2. Verificar se a cablagem da mesa aquecida se encontra corretamente apertado no seu
conector da motherboard.
3. Confirmar se o conector da mesa se encontra bem encaixado.
4. Verificar se não há qualquer resíduo nos contactos da mesa que impeçam bom contacto
do conector. Caso exista, limpar os contactos da mesa com um pouco de álcool e deixar
secar completamente.
5. Testar novamente.
1. Desligar a impressora.
2. Verificar se a cablagem do blower se encontra corretamente apertado no seu conector da
motherboard: cabo vermelho no conector (+), cabo preto no conector(-).
3. Confirmar se o blower não tem algum resíduo na zona móvel que impeça o seu
movimento.
4. Confirmar também se o blower não se encontra demasiado apertado no seu canal de ar.
5. Testar novamente.
1. Apontar qual(ais) stepper drivers são indicados como NOK no ecrã de erro.
2. Desligar a impressora.
3. Verificar se os stepper drivers indicados se encontram corretamente orientados e
encaixados na motherboard e na placa de expansão branca que os conecta entre eles,
garantindo que nenhum dos pinos se encontra fora dos conectores.
4. Confirmar que os dois cabos planos que conectam a placa de expansão à motherboard se
encontram corretamente encaixados e na orientação devida.
5. Testar novamente.
1. Desligar a impressora.
2. Verificar se a placa de powerloss detection se encontra corretamente orientada e
encaixada no local correto como indicado no Manual de Assemblagem disponível aqui.
3. Testar novamente.

Código

Situação

OC01 Self-test Wizard

Procedimento

Calibrar a altura do
nozzle - Set-nozzle
height

Soluções Propostas
1. Para realizar o processo de calibração da altura do nozzle vais precisar de uma folha de
papel, da grossura comum de papel de impressão (70-100g/m2).
2. Aguarda que a impressora termine os seus movimentos e nesse momento coloca a folha
de papel na superfície de impressão diretamente por baixo dos nozzles da impressora.
3. Rodar o botão do LCD para a esquerda ou direita para baixar ou subir o nozzle, de forma a
que a folha de papel fique levemente presa entre o nozzle e a superfície de impressão.
4. Deverás conseguir retirar a folha facilmente, de maneira a fique ligeiramente marcada do
contacto com o nozzle.
5. Poderás repetir o processo navegando no menu em Maintenance > Set nozzle height.
6. Ter em atenção que caso o nozzle se encontre com filamento na ponta, poderá afetar o
resultado da calibração. Por este motivo recomendamos fazer unload do filamento,
navegando no menu em Maintenance > Change filament antes de proceder a uma nova
calibração.
1.
2.
3.

OC02

Dual extrusion
Z offset

Testar a calibração
da altura de ambos
os nozzles - Dual Z
offset

4.

5.

Antes de realizar este processo, calibra ambos os fusos do Z, seguindo o procedimento
presente no capítulo 3.4 deste manual.
Ambos os extrusores deverão estar carregados, com o mesmo material, da mesma marca
e o mesmo tamanho de nozzle, caso contrário o resultado do teste será incorreto.
Durante o processo, a impressora irá aquecer os nozzles e a mesa aquecida à temperatura
correta para o material selecionado. De seguida irá fazer o processo de encontrar o ponto
0 e de auto-calibração e por fim irá imprimir o padrão de teste constituído por duas linhas.
O teste é bem sucedido se ambas as linhas forem bastante similares uma à outra e se
estas estiverem igualmente presas na superfície de impressão.
Devido à purga inicial, considera apenas a metade final das linhas, entre o centro da mesa
aquecida e a frente da mesa aquecida. Se uma das linhas estiver obviamente mais
esmagada ou solta que a outra deverás repetir o processo de calibração e repetir este
teste.
Se não assegurar um bom resultado neste teste quando fizer uma impressão de dupla
extrusão, o nozzle mais baixo pode atingir a peça impressa arrancando-a da superfície de
impressão, resultando numa impressão falhada.

www.facebook.com/beeverycreative
www.instagram.com/beeverycreative
www.linkedin.com/company/beeverycreative
www.twitter.com/beeverycreative
www.youtube.com/user/beeverycreative
www.google.com/+beeverycreative

© 2018 BEEVERYCREATIVE
www.beeverycreative.com
Todos os direitos reservados.

