
Manual do Usuário



Versão 2.1



Índice
Introdução  4
Suporte Técnico 5
Especificações	 6
Como	funcionam	as	impressoras	3D	de	FFF	 7
Cuidados	Básicos	e	Manutenção	 8
Preparando	a	Impressora	 9
Ligando	a	Impressora	 13
Conhecendo	o	Display	 14
Operando	os	Extrusores	 17
Imprimindo	do	Cartão	SD	 19
Preparando	um	modelo	3D	para	ser	impresso	e	imprimindo	à	
partir	do	PC	 22
Dicas	 25



4

Introdução
Bem vido ao manual 3D Machine ONE,

Este manual irá lhe auxiliar com seus primeiros passos junto à impressora. O 
manual também pode ser encontrado, junto aos vídeos que complementam o man-
ual, em: http://www.3dmachine.com.br/suporte.html

Nos capítulos a seguir você conhecerá as características técnicas da impressora 
e os cuidados necessários para manter o bom funcionamento da mesma. É impor-
tante que leia atenciosamente.

Logo após os capítulos dos cuidados, você iniciará uma sequência de capítulos 
que irão lhe ensinar a utilizar a impressora. Novamente, é importante que leia aten-
ciosamente, e se possível acompanhe o manual executando os procedimentos na 
sua impressora.

Desejamos boas impressões!

Equipe 3D Machine.
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Suporte Técnico
Estamos à disposição para lhe atender da melhor maneira possível.

Conheça também o nosso FAQ na área de suporte de nosso site.

Caso não encontre as respostas para sua dúvida, para assistência técnica, 
suporte à impressão, ou informações em geral, entre em contato através de:

Telefone:
Comercial:
Suporte:
WhatsApp*:
Skype:

(11)	5011-0795
comercial@3dmachine.com.br
suporte@3dmachine.com.br
(11)	98217-3104
s3dmachine

FAZER	REPAROS	NA	 IMPRESSORA	SEM	AUTORIZAÇÃO	PRÉVIA	ACAR-
RETARÁ	NA	PERDA	DA	GARANTIA.	Entre	em	contato	com	o	suporte	técnico	
quando	tiver	qualquer	problema	na	impressora.

* Contato apenas via texto
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Especificações
Impressora:

Área	de	impressão	(1	Extrusor):
300mm x 200mm x 200mm (x,y,z)
Área	de	impressão	(2	Extrusores):
260mm x 200mm x 200mm (x,y,z)
Diâmetro	de	Filamento:
1.75mm
Bico	da	cabeça	de	impressão:
0.4mm

Dimensões	externas:
Com	suporte	de	filamento:
50cm x 41cm x 57cm
Sem	suporte	de	filamento:
50cm x 41cm x 40cm

Velocidade	de	impressão:

Velocidade	média	de	impressão:
35mm/s - 80mm/s
Resolução	de	posicionamento:
X - 0.0125mm
Y - 0.0125mm
Z - 0.05mm
Altura	de	camada:
0.06mm - 0.35mm

Temperaturas	Máximas:

Mesa	aquecida:
Até 110ºC
Cabeça	de	impressão:
Até 250ºC

Elétrica:

Voltagem:
110V / 220V
Fonte:
12v 25A
Consumo	máximo:
150w/H (PLA)
250w/H (ABS)

Materiais:

ABS
PLA
FLEX
Nylon
HIPS

Software:

Console	da	impressora:
Repetier Host
Fatiadores:
Slic3r
CURA ( Versão Repetier Host)
Extensão	de	arquivo	(3D):
.STL (StereoLithography)
.OBJ (Object)

**Estes são os softwares recomendados pela 
3D Machine, por serem open-source, e possibil-
itarem um melhor atendimento no suporte técni-
co.**

Conectividade:

USB
Cartão SD

**Melhor compatibilidade com Windows 7, 
porém é possivel conecta-la à outros sistemas 
operacionais**

Firmware:

Marlin Customizado
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Como funcionam as Impressoras 3D de 
FFF?

Antes de começarmos a utilizar a impressora, é extremamente importante                   
conhecermos o funcionamento dela, ou pelo menos compreender como ela materi-
aliza arquivos 3D com o plástico.

As impressoras 3D deste tipo, funcionam através de um método chamado “fused 
filament fabrication”, FFF, anteriormente chamado de “fused deposition modelling”, 
FDM.

Esse processo nada mais é do que a sobreposição de camadas, de plástico 
fundido, que conforme ordenadas e empilhadas, tomam a forma de um objeto 3D.

Para  que esses fios plásticos sejam posicionados corretamente, nós precisa-
mos de um software chamado de “fatiador”. Este fatiador irá processar o objeto 3D, 
e então, de acordo com as variáveis configuradas nele, gerar um G-Code para que 
a impressora possa interpretar e imprimir.

O G-Code é um código simples que infor-
mará  a impressora quais são as cordenadas 
que ela deve seguir, a quantidade de materi-
al que deve ser depositado, além de alguns 
comando específicos para a impressora.

Assim que a impressora receber as infor-
mações, ela aquecerá sua mesa e logo em 
seguida sua cabeça de impressão, executar 
seu código de inicialização automáticatica-
mente, e então inciar o depósito do plastico 
derretido nas coordenadas preestabeleci-
das.

Ao longo do manual você aprenderá pas-
so a passo como preparar sua impressora 
para uma impressão, imprimir, e até mesmo 
a preparar peças para serem impressas.
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Cuidados Básicos e Manutenção
É importante que antes de começar a operar a impressora conheça os cuidados 

básicos e manutenções que devem ser feitas.

Limpeza	da	Impressora
Para limpar a estrutura em acrílico da impressora é recomendado passar um 

pano umedecido macio e limpo, se necessário passar sabão ou detergente neutro, 
JAMAIS passar álcool.

Embora o acrílico tenha boa resistência química, a limpeza deve ficar restrita 
ao uso de água e sabão ou detergente neutro, pois o uso de substâncias abrasi-
vas como sapólio ou solventes como álcool e substâncias do gênero, danificam e 
causam rachaduras.

Limpeza	do	vidro	da	mesa
É importante periodicamente limpar o vidro, pois pode haver resíduo de materi-

ais já utilizados. Para limpa-lo, basta tira-lo da mesa de impressão, e com o vidro 
frio passar um pano com álcool. 

Lembre-se de passar novamente uma camada generosa de spray após a limpe-
za do vidro.

Limpeza	da	Cabeça	de	Impressão
Às vezes fica algum resíduo de material no bico Hotend e obstrui o caminho do 

filamento. 

Para fazer a limpeza  basta aquecê-lo, e com cuidado para não se queimar, pas-
sar o desentupidor (que é enviado junto ao KIT da impressora) no furo do bico.

Caso a área externa do bico esteja suja, basta retirar os resíduos com a ajuda 
da pinça. Lembre-se de aquecer o Hotend, para que o material seja retirado com 
mais facilidade.

Lubrificando	os	eixos
Periodicamente é necessário lubrificar os eixos da impressora (guias lisas de 

aço) para evitar ruídos, possíveis danos no desempenho da impressora, e melhorar 
os movimentos da impressora.

Para lubrificar é recomendado adicionar algumas gotas de óleo de máquina, 
recomendamos Singer.  Após passar o óleo, movimente os carros afim de fazer 
com que o óleo penetre nos rolamentos.
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Preparando a Impressora
Após remover a impressora da caixa é possível notar que ainda é necessário 

montar algumas partes na impressora, pois se já fossem montadas ela poderia ser 
danificada durante o transporte de sua caixa.

Suporte de Carretéis

Siga os seguintes passos para montar o suporte de carreteis:

• Solte os parafusos [1] que já estão 
no suporte, com a arruela encaixe-o 
por dentro da impressora. 

• Passe os parafusos pelos furos da 
parte interna da impressora conforme 
imagem [2]. 

• Coloque o suporte nos parafusos 

• Rosqueie a porca com a arruela no 
parafuso 

• Com uma chave Allen número 4, 
por dentro da impressora aperte os 
parafusos, até que o suporte fique 
firme na impressora. 

[1]

[2]

Base plana

As impressoras devem ser instaladas em uma superficie plana, caso a superficie 
seja irregurlar calçe a impressora afim de mante-la estável.
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Suporte de Fios do Extrusor

Siga os seguintes passos para montar o suporte de fios do extrusor:

• Pegue 2 abraçadeiras plásticas das que acompanham a impressora no KIT [1]

• Posicione o cabo do extrusor como na imagem [2]

• Observe que há dois encaixes para passar as abraçadeiras, envolva-os com as 
abraçadeiras e aperte [3]

• Corte os excessos com um alicate de corte ou tesoura[4] 

[1]

[2]
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[3]

[4]
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Montando a Cúpula

A cúpula é uma parte da impressora muito frágil para ser enviada montada via 
transportadora ou correio, então caso você não retire sua impressora na 3D Ma-
chine, ela será enviada desmontada por segurança.

Para montar a cúpula, siga as instruções do vídeo: htttp://youtu.be/zBuXqC-
jKb0K

O vídeo também pode ser encontrado no DVD, na pasta 3D Machine com o 
nome: Tutorial Montagem da Cúpula

É de extrema importância que siga detalhadamente as instruções do vídeo para 
evitar qualquer dano à cúpula, pois se a montagem é feita na sequência incorreta, 
a cúpula quebrará.
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Ligando a Impressora
Antes de conectar a impressora a energia elétrica, devemos selecionar a volta-

gem da impressora, 110v ou 220v. 

Verifique que a chave da fonte está localizada atrás da impressora conforme a 
foto.

Selecione a voltagem correta. 

Para ligá-la a rede elétrica, basta conectar o cabo de energia na tomada local-
izada atrás da impressora. 

Agora, basta ligar o botão ao lado do cabo de energia, atrás da impressora.
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Conhecendo o Display
Tela Inicial

Ao ligar a sua 3D Machine ONE em uma fonte de energia, você notará que o dis-
play automaticamente acenderá como mostra na imagem abaixo. Vamos ver quais 
são suas funcionalidades.

CUIDADO,	é	possível	desconfigurar	a	impressora	através	do	display,	por-
tanto	leia	todas	as	instruções	referentes	ao	display,	antes	de	alterar	alguma	
coisa.

Botão: Você pode navegar pelo menu do visor através do botão, você pode gi-
ra-lo horário para descer, anti-horário para subir, e pressioná-lo para selecionar o 
campo,algumas impressoras podem ter o sentido do giro invertido.

Botão	vermelho:	Este botão é a parada de emergência ou cancelamento da 
impressão.Ele é responsável por dar uma parada de emergência e reiniciar a im-
pressora. Após apertar o botão, ligue e desligue a impressora através da chave na 
sua parte traseira.

Temperatura	do	bico: A primeira temperatura “T1” é a temperatura atual do 
bico, e a segunda temperatura “T2” é a temperatura alvo que a impressora deve 
chegar. Por exemplo, quando pré aquecermos para PLA a temperatura alvo se tor-
na “T1  - 180º” 

Temperatura	da	mesa:	Assim como do bico, a primeira temperatura “T1²” é a 
temperatura atual do bico, e a segunda temperatura “T2²” é a temperatura alvo que 
a impressora deve chegar. Por exemplo, quando pré aquecermos para PLA a tem-
peratura alvo se torna “T1² - 60º”. 

[T1]

[T2]

[T1²]

[T1²]
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Eixos: Posição em que o motor está em cada eixo, sendo x, y, e z. 

Fr: Multiplicador de velocidade de impressão conforme seu fatiamento. 

Fan: Multiplicador de potência do ventilador do extrusor. 

Barra	de	progresso:	Progresso da sua impressão, em que etapa da peça está 
a impressão. 

Status:	Mostra qual o estado da impressora no momento. 

Preparar
Ao ligar a sua 3D Machine ONE em uma fonte de energia, você notará que o dis-

play automaticamente acenderá como mostra na imagem abaixo. Vamos ver quais 
são suas funcionalidades.

Neste item do menu você encontrará as seguintes opções:

Parar	motores:	Libera todos os motores da impressora, para que você possa 
movimenta-los manualmente.

 Ir	para	Origem:	Procura o ponto 0 (inicial) em todos os eixos da impressora.

Pre-aquecer	PLA:	Dentro deste sub-item você encontrará opções de aqueci-
mento para PLA,  como aquecer o extrusor, e a mesa. A temperatura chegará a 
180°C no bico, e a 60°C na mesa.

Pre-aquecer	ABS:	Dentro deste sub-item você encontrará opções de aquec-
imento para ABS, como aquecer o extrusor, e a mesa. A temperatura chegará a 
210°C no bico, e a 110°C na mesa.

Esfriar: Desliga a mesa e o bico, se estiverem ligados, esfriando-os.

Mover	eixo: Será aberto um novo menu, no qual as opções serão para movi-
mentar o eixo em  0, 1 e 0,1 milímetros por toque, o eixo Z e a Extrusão funcionam 
apenas com 1, e 0,1 milímetros por toque. 
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O motor do extrusor só funcionará se a cabeça de impressão estiver com a tem-
peratura acima de 150ºC.

Selec.	Extrusor	1: Seleciona o extrusor 1, podendo imprimir ou estrusar mate-
rial.

Selec.	Extrusor	2: Seleciona o extrusor 2, podendo imprimir ou estrusar mate-
rial.

Controle
Neste item do menu você encontrará as seguintes opções:

Temperatura:	Pode definir a temperatura manual do bico, da mesa e a veloci-
dade de ventilação. Sendo 255 o valor que corresponde à 100% da potência da 
ventoinha e 175 à 50% da potência.

**	Não	indicamos	mexer	nos	outros	campos	deste	menu,	pois	eles	já	foram	
devidamente	configurados	no	firmware,	e	podem	ser	desconfigurados**

Cartão SD

Este menu abre uma pasta na qual estão todos os g-codes fatiados e gravados 
no cartão SD por você, clicando neles a impressão é iniciada. Após a impressão ser 
iniciada, os menus parar impressão e cancelar impressão serão abertos no mesmo 
menu.
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Operação dos Extrusores
 
Colocando Filamento

• Retire a porca borboleta, a contra porca e o cone do suporte de carretel. 

• Coloque o carretel na impressora, na seguinte posição. 

• Coloque então o cone, e a contra porca (parte lisa virada para o cone). 

• Volte um pouco à contra porca, segure-a e coloque a borboleta. 

• Verifique se a contra-porca e a borboletas estão bem travadas e se mesmo as-
sim o carretel GIRA LIVREMENTE. Assista ao vídeo: 

 https://youtu.be/F4WWF4hmGQc  

• Passe a ponta do carretel no suporte do chicote, e em seguida passe o pela guia 
de teflon branca, conforme a imagem [2]. 

 Atenção: NÃO prenda a guia, deixe a sempre solta, não prenda no chicote da 
fiação do extrusor.

[2]
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• Encaixe o filamento no furo do braço do extrusor. Como na imagem [3]. 

• Aqueça a cabeça de impressão à 180 ºC para PLA ou 230 ºC para ABS.

• Após o extrusor alcançar a temperatura, no display, vá no menu Preparar >    
Mover Eixos > 1mm > Extrusor, e então rode o botão e veja o material sendo tracio-
nado para dentro do extrusor.

 
Removendo e Trocando o Filamento

Para a troca do filamento o processo é praticamente o mesmo, porém quando o 
extrusor alcançar a temperatura do material, você deve puxar o material para que 
ele saia do extrusor ou indo ao menu de “Mover Eixos” girar o botão no sentido con-
trário ao que utilizou para tracionar o material, fazendo com que ele seja expulso 
do extrusor.

Somente depois, irá realizar o processo de colocar o novo filamento.

	**Cuidado	ao	manusear	o	carretel.	Nunca	deixe	as	pontas	soltas,	pois	elas	
podem	se	misturar	no	meio	do	rolo	causando	um	nó,	que	futuramente	pode	
causar	a	perda	de	uma	impressão,	pois	o	filamento	acabará	travando.**

[3]
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Imprimindo do Cartão SD

 
Preparando a mesa de impressão

Para que sua peça possa aderir bem na mesa de impressão, é importante que 
passe uma camada de fixador antes de iniciar uma impressão.

Caso seja a primeira vez que utiliza o vidro, ou acabou de lava-lo, passe três 
camadas de fixador.

Toda vez que for passar laquê solte as presílhas, retire o vidro da mesa e aplique 
o fixador no vidro fora da impressora, pois a cola do fixador pode grudar nas barras 
dos eixos da impressora, causando dificuldade para que o extrusor se mova em 
seus eixos.

Uma unidade de fixador acompanha o KIT da impressora. Uma marca testada 
e aprovada por nós é o Karina, fixa muito bem as peças, porém é possível utilizar 
outras marcas, lembrando que nem todas funcionam.

Agora que já conhece as operações básicas da impressora você está pronto 
para iniciar uma impressão de um arquivo pronto diretamente do Cartão SD.

Depois deste capítulo você aprenderá, através de vídeos tutoriais, à preparar 
uma peça 3D para impressão, mas é muito importante que não pule este capítulo, 
pois nele você aprenderá todo o procedimento de preparação para executar uma 
impressão 3D.

Iniciando uma impressão  do Cartão SD
O processo de inicialização de impressão é definido no G-Code, que é o código 

que passa para a impressora todas as informações que ela precisa para gerar uma 
peça. Desde as coordenadas nas quais ela deve trabalhar, até mesmo a quanti-
dade de material ela deve depositar.

Assim que você inciar a impressão pelo Display irá notar que a temperatura da 
mesa começará a subir. Quando a temperatura da mesa chegar à sua temperatura 
“alvo”, a impressora buscará os pontos “0” em cada um dos eixos, em outras pala-
vras, ela se referênciará. Logo em seguida a impressora executará o auto-nivela-
mento da mesa, marcando a altura de 4 pontos sobre a mesa, enquanto a tempera-
tura da cabeça de impressão  sobe.

Após todo esse processo, a impressora aguardará que a temperatura da cabeça 
de impressão atingir sua temperatura “alvo” a impressão será iniciada.

Display Durante Impressão
Ao iniciar uma impressão, automaticamente no Menu Principal aparecerá o menu 

“Ajustes” ou “Tune”, nele é possível modificar fatores que influenciam na impresso-
ra após o início da impressão.

Temperatura: Pode-se alterar a temperatura da cabeça de impressão ou da 
mesa aquecida durante a impressão ( Menu Principal > Controle > Temperatura ). 
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Velocidade: A velocidade da sua impressão pode ser alterada, diminuída ou au-
mentada conforme a sua necessidade. Para alterar a velocidade basta girar o botão 
na tela inicial do Display. Horário aumenta, e anti-horário diminui (ou vice-versa). 

Vazão:	Permite você aumentar ou diminuir o fluxo de material que está saindo 
pelo bico. O recomendado é deixar sempre em 100%.

Fan:	Permite você aumentar ou diminuir a ventilação na sua impressão. ( Menu 
Principal > Temperatura > Velocidade ventoinha ). Sendo o valor mínimo 0, e o 
máximo 225. 

Troca	de	filamento	automática: Para trocar o filamento durante uma impressão, 
você deve parar a impressão em Menu Principal >Cartão SD, retraia o material em 
Menu Principal > Preparar > Mover eixo> Mover 1mm > Extrusor, e gire o botão 
anti-horário até que todo o filamento saia. Coloque o novo filamento no extrusor e 
gire o botão no sentido horário para descer o material.

Z Babystep
Também é possivel encontrar essa função no menu “Ajustes” ou “tune”

Essa opção, localizada no menu “Ajustes” ou “Tune”, permite fazer um ajuste fino 
da altura da primeira camada, apesar dessa altura já ser regulada na eletrônica, ela 
pode variar. Pode-se utilizar esta função enquanto o extrusor aquece ou ao iniciar 
a impressão. 

Esse ajuste é importate para garantir uma boa aderência da peça na mesa. Caso 
a primeira camada fique muito distante da mesa, o material não irá aderir à mesa, 
logo, ele soltará e a impressão irá falhar. Caso o material fique muito proximo da 
mesa não haverá vazão para que o material possa ser depositado.

1. No sentido horário a mesa se distancia do hotend, descendo. 

2. No sentido anti-horário a mesa se aproxima do hotend, subindo. 

A cada quatro passos no Z Babystepping é igual a 0,1mm. 

	**Alguns	displays	podem	ter	o	sentido	invertido.**

Quando	o	bico	está	
muito	afastado	da	

mesa.

Primeira	camda	ideal	
para	uma	impressão

Quando	o	bico	está	
muito	próximo	da	

mesa.
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O que acabou de aprender?
Seguindo à todas essas instruções você está ápto à:

• Fazer a manutenção básica da sua 3D Machine ONE;

• Preparar a 3D Machine ONE para sua operação;

• Preparar a impressora para iniciar uma impressão;

• Inciar uma impressão de um arquivo pronto para imprimir;
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Preparando um modelo 3D e imprimindo 
à partir do PC

Esta parte de nosso tutorial será feita através de vídeos-manuais para facilitar 
a sua compreensão, e também para que possa executar os procedimentos no seu 
computandor enquanto acompanha o áudio e vídeo.

Aqui você aprenderá todos os passos para preparar um modelo 3D já pronto 
para ser impresso da maneira mais adequada para as suas necessidades. Por 
exemplo, se deseja uma peça resistente e funcional, você precisará de uma peça 
mais maciça e resistente, porém, se você precisar de uma peça estética, ou apenas 
para uma demonstração, você pode economizar material com a integridade dela e 
reforçar os parâmetros que garantem uma maior qualidade estética.

Você pode assistir os vídeos à partir do DVD-manual que acompanha a 3D Ma-
chine ONE em um KIT ou assistir aos vídeos online (os links estarão aqui no man-
ual).

Caso	seu	PC	não	execute	aquivos,	você	pode	fazer	o	download	dos	codecs	necessários	em	
http://www.codecguide.com/download_kl.htm	 ,	 ou	 pesquisando	 por	 codecs	 para	 arquivos	
.mp4.	Ou	então,	assista	aos	nossos	manuais	no	YouTube.

Quick Start 3D Machine
Neste tutorial você assistirá como colocar sua impressora para imprimir de ma-

neira rápida utilizando um software que desenvolvemos para fazer a instalação e 
configurações dos softwares necessários automaticamente.

Para executar este software é necessário utilizar o Sistema Operacional Win-
dows em qualquer versão, de preferência atualizado. E possuir a ultima versão do 
.NET Framework. Caso não possua um PC com Windows instalado, veja o próximo 
capítulo “Repetier Host”, no qual você será instruido aonde encontrar os softwares 
para seu sistema operacional.

Você pode fazer o download do .NET Framework aqui: https://goo.gl/RzNpeS

O vídeo pode ser encontrado aqui: http://youtu.be/F4WWF4hmGQc

E também, no seu DVD, na pasta 3D Machine ONE, nomeado como:

Quick Start One Tutorial

Repetier Host
Neste tutorial você aprenderá a fazer a instalação manual do Repertier Host. 

Além de conhecer sua interface detalhadamente e aprender a fazer configurações 
manualmente. É extremamente importante que assista atenciosamente.

O software está disponível para todos os Sistemas Opearcionais.

O vídeo pode ser encontrado aqui: https://youtu.be/3mGiNGbN2EQ

E também, no seu DVD, na pasta 3D Machine ONE, nomeado como:

Tutorial Repetier Host
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Slic3r (extra)
Neste tutorial você conhecerá a interface do Slic3r detalhadamente e aprenderá 

a fazer configurações manualmente. É extremamente importante que assista aten-
ciosamente, pois os segredos para uma impressão de qualidade e que atenda à 
suas necessidades estão nos fatiadores, como o Slic3r.

O software é instalado automaticamente junto ao Repetier Host.

O vídeo pode ser encontrado aqui: https://youtu.be/jdaT7t6YKtI

E também, no seu DVD, na pasta 3D Machine ONE, nomeado como:

Tutorial Slic3r

Cura (recomendado)
Neste tutorial você conhecerá a interface do Cura detalhadamente e aprenderá a 

fazer configurações manualmente. É extremamente importante que assista atenci-
osamente, pois os segredos para uma impressão de qualidade e que atenda à suas 
necessidades estão nos fatiadores, como o Cura.

O software é instalado automaticamente junto ao Repetier Host no caso do Win-
dows e é integrado à inferface do Repetier.

O vídeo pode ser encontrado aqui: https://youtu.be/_ghwU7ir74E

E também, no seu DVD, na pasta 3D Machine ONE, nomeado como:

Tutorial Cura

Imprimindo com 2 Extrusores
Caso possua uma 3D Machine ONE com 2 extrusores assista à este tutorial para 

entender o processo de impressão com 2 materiais diferentes.

O vídeo pode ser encontrado aqui: https://youtu.be/qvEtG75gTsY

E também, no seu DVD, na pasta 3D Machine ONE, nomeado como:

Tutorial Imprimindo com 2 extusores

O que são fatiadores?
Fatiadores são softwares, que a partir de algumas variáveis de fácil configuração, 

geram um arquivo de coordenadas baseado em um modelo 3D. Esse arquivo, de 
extensão “.gcode”, informará a impressora sobre as coordenas que ela deve seguir, 
e as temperaturas e velocidades na qual ela deve imprimir.

Nos próximos 3 capítulos você irá conhecer e aprender a utilizar os fatiadores 
recomendados por nós.
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O que acabou de aprender?
Seguindo à todas essas instruções você está ápto à:

• Instalar e configurar o Repetier Host;

• Configurar o Slic3r;

• Configurar o Cura;

• Imprimir peças com 2 cores, utilizando as 2 cabeças de impressão.
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Dicas
Agora que você já sabe preparar e executar impressões 3D, iremos te dar algu-

mas dicas que irão auxilia-lo com a operação da impressora no dia-a-dia.

Teste de filamento
A má configuração na temperatura ideal do filamento, tanto na mesa quanto no 

bico, pode não trazer o resultado esperado nas peças, e até mesmo danificar a 
impressora. 

Para identificar a melhor temperatura de um material é necessário fazer um tes-
te:

• Conecte a impressora no Repetier Host

• Coloque o filamento no extrusor

• Aqueça o extrusor, para testar o PLA coloque a temperatura em 180°, e para 
testar o ABS coloque em 230°

• Mande extrusar pelo controle manual do Repetier, e observe se o material esta 
extrusando com facilidade

• Vá subindo ou descendo a temperatura de 5° em 5° observando o aspecto do 
filamento, caso ele apresente bolhas, diminua a temperatura, caso ele esteja com 
dificuldade de extrusão, aumente a temperatura. Se ele estiver corredo com facili-
dade, esta e a temperatura ideial para o material.

Imprimindo com ABS

Imprimindo com PLA

O ABS requer um pouco mais de cuidados na hora de imprimir, pois em contato 
com a temperatura ambiênte durante a impressão, pode causar rachaduras e de-
scolamento de camadas, empenamento ou  descolamento da mesa de impressão.

Para evitar danos nas peças, indicamos que feche toda a ONE com todas suas 
placas de fechamento, laterais e frontal. Além disso utilize a cúpula sobre a impres-
sora, garantindo que a temperatura externa não influênciará na sua impressão.

O PLA é um material fácil de imprimir, mas também precisa de certos cuidados. 

Ao contrário do ABS, o PLA prefere temperaturas mais baixas e uma boa venti-
lação, então devemos sempre checar se a ventoínha na parte inferior do extrusor 
está em sua potência máxima e manter a impressora totalmente aberta durante a 
impressão.

Retirando peças da Impressora
Para retirar a peça da impressora, é preciso esperar o vidro esfriar, para                  

acelerar o processo você pode retirar o vidro da impressora, mas evite choques 
térmicos para não quebrar o vidro.

O ABS vai descolar com facilidade após o vidro esfriar. O PLA pode continuar 
colado, se necessário, após o vidro resfriar,  coloque-o na geladeira, e então passe 
uma lamina ou espátula fina sob a peça para desgruda-la do vidro.




