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Se skleněnou tiskovou deskou zacházejte opatrně, jinak hrozí její poškození.

ź Vyjměte skleněnou tiskovou desku z horní ochranné pěny

ź Zajistěte jej pomocí levé a pravé svorky.

ź Otevřete levou a pravou pružinovou svorku směrem od hliníkové podložky.

ź Jemnou silou zatlačte sklo do zadních pružinových svorek.

ź Umístěte skleněnou tiskovou desku na hliníkovou podložku.

ź Pomocí šroubů připevněte plastové krytky 

ź Vezměte plastové krytky a šrouby z balení.

ź Odloupněte jejich ochrannou fólii.

Připevnění plastových krytek

ź Odstraňte všechnu ochrannou pěnu zevnitř tiskárny.

Odstranění ochranných prvků

2. Nastavení

Otevřete plastový obal,
ve kterém se tiskárna
nachází.

5.

Zvedněte tiskárnu pomocí
postranních přírub a
jemně ji položte na stůl.

4.Vyjměte boční ochrannou
pěnu

3.

Vyndejte komponenty z
pěny a položte je na stůl.
Poté odstraňte pěnu a
karton.

2.

Otevřete krabici shora  1.

Místa umožňující bez-

problémové zvednutíObal si ponechte pro záruční servis.

Tiskárna je těžká, a proto musí tento krok provádět dva lidé. Ujistěte se, že stůl,
na který bude tiskárna instalována, je dostatečně blízko.

1. Vybalení

Instalace tiskové desky

Prohlédněte si video jak

správně usadit tiskovou

desku. 

Video - instalace

Vybalení

Prohlédněte si video

jak Vaší tiskárnu správně

vybalit.

Video - vybalení

Podrobnější informace o procesech

popsaných v tomto návodě naleznete

v uživatelské příručce. 

Uživatelská příručka
Rádi bychom poděkovali všem uživatelům za důvěru v BCN3D, za to,

že nám pomáhají dosáhnout našich cílů a vytvářet každý den lepší produkt.

BCN3D Sigma Series (D25)

Rychlý návod (Quick Start Guide)
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Pokud v příručce nenajdete řešení svého

problému, kontaktujte tým podpory pro

Českou a Slovenskou republiku (přímé 

zastoupení BCN3D Technologies) nebo

nejbližšího servisního partnera Abc3D.

ABC3D - Technické

a asistenční služby

ź BCN3D Sigma s 0.4mm 

HotEnd 2ks

ź 2ks PLA cívky

ź Rychlý návod

ź SD karta

ź Ethernet kabel

ź USB kabel

ź Skleněná tisková deska

ź Špachtle

ź 2ks držáky na cívku

ź 3ks klíče

ź Kalibrační měřidlo

ź Kleště

ź USB Wifi Dongle

ź 3ks plastové krytky

ź Magigoo lepidlo

ź Nylon pro čištění trysek

ź 10ks podložek tiskových hlav

ź 10ks šroubů

ź Vzorový výtisk

ź Zdrojový kabel

Co je součástí balení?

Podívejte se na naše video,

kde Vám pomůžeme Vaší

tiskárnu správně nastavit.

Průvodce nastavením

Začínáme 

Pokud máte tu možnost,

doporučujeme připojení pomocí

ethernet kabelu, jelikož nabízí lepší 

stabilitu než Wifi.

Informace

1. Tisková hlava (Hotend)

2. Bowdenová trubice

3. Odpadní nádoba

4. Čtečka SD karet

5. Dotykový displej

6. Vnitřní držák cívky

7. Vnitřní umístění cívky

8. Skleněná tisková deska

9. Extruder

Napájecí zásuvka

11. USB port

Ethernetový port

Vnější držák cívky

Vnější umístění cívky

Senzor přítomnosti filamentu (FRS)

Vypínač
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Diagram

Naskenujte QR kód pro spuštění Průvodce nastavením pro síťové připojení,

zavedení filamentu a kalibraci Vaší tiskárny.

Začínáme

ź Zapněte tiskárnu: vypínač tiskárny se nachází na její levé straně.

ź Zapojte napájecí kabel do zásuvky na zadní straně tiskárny.

ź Vyjměte napájecí kabel z krabice příslušenství.

ź Druhý konec kabelu zapojte do zdroje energie (zásuvky).

Zapnutí tiskárny

ź Vložte SD Kartu do SD slotu v přední části 

tiskárny.

Offline

ź SD Kartu naleznete v sadě nářadí uvnitř 

horní krabičky.

SD Karta

ź Vyjměte ethernetový kabel z krabice 

příslušenství.

ź USB Wifi Dongle naleznete v krabici 

příslušenství.

Online

Ethernet

ź Druhý konec kabelu připojte k LAN.

Wifi

ź Připojte ethernetový kabel do portu na 

zadní straně tiskárny.

ź Zapojte USB Wifi Dongle do USB portu 

na zadní straně tiskárny.

tiskárny do sítě je nutné pro její registrování a pro možnost užívání cloudové funkce BCN3D.

Řada BCN3D Sigma může být používána online nebo offline. Nicméně připojení

3. Práce s tiskárnou

10.

12.

13.

14.

16.

15.
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