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Güç Aletlerine İlişkin Genel Uyarılar 

 

 
 
 
 

UYARI 

Tüm komutlar, garantiler ve diğer tamamlayıcı güvence belgeleri, STEPCRAFT GmbH & Co. KG.firmasının tek 
başına takdir yetkisiyle değişebilir. Güncel ürün bilgileri, www.stepcraft.us (Kuzey Amerika ve Meksika’daki 
müşteriler için) www.stepcraft-systems.com (Avrupa ve Dünyanın geri kalan ülkelerindeki müşteriler için) adresleri 
bu ürünün hizmet ve bakım koşullarına ulaşılarak kullanılabilir. 

 

Bazı Önemli Kelimelerin anlamı 

Aşağıdaki kelimeler ürün literatüründe, bu ürün kullanılırken ortaya çıkabilecek tehlikelerin düzeylerinin 
farklılığını ortaya koymak için ifade edilmiştir: Güvenlik sembollerinin amacı olası tehlikelere dikkatinizi 
çekmektir. Güvenlik sembolleri, bu sembollerin açıklamaları, özenle dikkatinizi ve idrak etmenizi 
gerektirmektedir. Güvenlik uyarıları tehlikeyi yok etmez. Komutlar veya ifade ettikleri uyarılar, tehlikeyi önlemek 
için alacağınız tedbirlerin yerine geçmez 

NOTICE 
Tavsiye edilen Süreçler dikkatle uygulanmazsa, fiziksel maddi zarar ihtimalini yaratır. 
Bunun yanında yaralanma ihtimali çok düşük ya da yoktur. 

CAUTION Tavsiye edilen Süreçler dikkatle uygulanmazsa, fiziksel maddi zarar olasılığı VE ciddi bir 
yaralanma olasılığı oluşturur. 

WARNING Tavsiye edilen Süreçler dikkatle uygulanmazsa, fiziksel maddi zarar olasılığı VEYA sivil 
kayıplar, ciddi yaralanma veya ölüm VEYA çok yüksek olasılıkla hafif yaralanmalara neden 
olabilir 

 

Güvenlik Uyarıları: Bu uyarılar; ÇOK ÖNEMLİDİR. 

Kişisel yaralanma riskini yok etmek için özen göstermeyi gerektirir. 

 

 

ELİNİZDE bulunan kullanım kılavuzunu; ürünün özelliklerine aşina olmak, bu özelliklerin nasıl 
işlevselleştirildiğini anlamak için dikkatle okuyunuz. Bu ürünün doğru şekilde kullanımında 
başarısız olmak; ürüne, kişisel eşyalara zarar verebilir, ciddi yaralanmalara neden olabilir, 
elektrik şoku ve/veya yangın tehlikesi oluşturabilir. 
 

Bu ürün çok gelişmiş hobi veya yarı profesyonel amaçlı bir aygıt olup; elektrik matkapları, CNC tezgahları ve dikey 
işleme sistemleri, torna tezgahları veya 3 boyutlu baskı sistemleri konusunda ustalaşmış sanatkarlar içindir. 
Dikkatle ve sağduyuyla kullanılması zorunlu olup, basit bazı mekanik becerilere sahip olmayı gerektirir. Bu ürünü 
güvenle ve gerekli dikkati göstererek kullanmada başarısızlık, kişisel yaralanmalara, ürüne ve diğer fiziksel 
eşyalara zarar verebilir. Bu ürün çocukların kullanmasına elverişli değildir. Kesinlikle sökmeye veya parçalarına 
ayırmaya çalışmayınız! Asla, uygun olmayan ve STEPCRAFT GmbH & Co. KG tarafından onaylanmayan eleman 
ya da güç artırıcı eklentilerle kullanmayınız. Bu kılavuz güvenlik, işletim ve bakım komutlarını içermektedir. Bu 
kitapçıkta belirtilen komutları ve uyarıları; kurmadan önce dikkatle okumak, doğru kullanım ve herhangi bir sağlığa 
zararlı bir kaza oluşmaması için çok önemlidir. 

En az kullanım yaşı: Usta sanatkarla için 18 yaş ve üstü. Bu bir oyuncak değildir. 

TÜM UYARI VE KOMUTLARI İLERİDE GÖZDEN GEÇİRMEK İÇİN SAKLAYINIZ. 

Eğer tereddüt ettiğiniz veya şüphe duyduğunuz herhangi bir durum olursa, lütfen bizle iletişime 
geçmek için çekinmeyiniz. İletişim detaylarımız bu kılavuzun ön sayfasında yer almaktadır. 

 
“Güç aracı” sözcüğü makinenin pabuç kısmına takılan ve kendi enerji beslemesine sahip PH-40 için kullanılmaktadır.  

 

Çalışma Alanı Güvenliği 

 
NOTICE Çalışma alanını temiz ve yeterli aydınlıkta tutunuz. Dağınık ve karanlık alanlar kazaları çağırır. 

 
Güç aletlerini patlayıcı ortamlarda, örneğin patlayıcı sıvıların olduğu, gazlı ve tozlu alanlarda 
kullanmayınız. Güç aletleri kıvılcım oluşturabilir ve bu da patlayıcı gazları alevlendirir. 

NOTICE Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to 
lose control and can result in accidents. 

 
Güç aletlerini her zaman iç mekanlarda ve yatay olarak düz bir masanın üzerinde kullanınız.  

NOTICE Güç aletini kullanırken çocukları ve izleyicileri uzak tutunuz. Dikkatinizin dağılması kontrolünüzü 
kaybetmeye ve kazalara yol açabilir 
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Elektriksel güvenlik 
 

 
Güç aletlerinin elektrik fişleri, takıldığı fişlere uygun olmalıdır. Asla güç aletinin fişini 
modifiye etmeyiniz. Topraklaması olan güç araçlarıyla başka türlü fişleri kullanmayınız. 
Üzerinde işlem yapılmamış fiş ve duvar prizleri elektrik çarpması risklerini azaltacaktır. 

 
Gövdenin topraklama yapılan boru, kalorifer radyatörü, buzdolabı gibi ortamlarla temasından 
uzak tutunuz. Eğer vücudunuzun bu tür ortamlara teması söz konusu olursa elektrik çarpma riski 
daha fazla olacaktır. 

 
Güç araçlarını nemli ya da yağmurlu ortamlara çıkarmayınız. Bu spindle sadece iç ortamlarda 
kullanılmak üzere üretilmiştir. Bir güç aletine giren su elektrik çarpması riskini artıracaktır. 

 
Kabloya zarar vermeyiniz. Kabloyu asla taşıma amaçlı, çekme veya fişi çekme amaçlı olarak 
kullanmayınız. Kabloyu, sıcak, yağ, keskin kenarlar ve hareketli parçalardan uzak tutunuz. Ezilmiş 
ve zarar görmüş kablolar elektrik çarpma riskini artırır. 

 
Eğer güç aracını çok dağınık ya da pis ortamlarda kullanmak kaçınılmazsa, bir Büyük Hata 
Devre Durdurucu (GFCI) kullanınız. Bu elektrik çarpma risklerini azaltacaktır. 

 
Bu ürün üzerine sprey ya da başka bir sıvı asla dökmeyiniz. 

 
Kişisel Güvenlik 

 

 
Uyanık olun, ne yaptığınıza dikkat edin, bir güç aracı kullanırken sağduyulu davranın.  
Yorgun olduğunuzda veya alkol, ilaç, uyuşturucu veya tıbbi müdahale etkisindeyken güç aletlerini 
kullanmayınız. Bir anlık dikkatsiz ciddi kazalara yol açabilir 

NOTICE Bu aygıtı kullanan herkes tüm kullanım komutlarını, güvenlik yönergelerini okumuş ve 
tam NOTICE olarak anlamış olmalıdır. Yanlış anlamalar kişisel yaralanmalara neden olabilir.. 

 
Kişisel koruyucu ekipman kullanınız. Göz koruyucu gözlükleri her zaman giyiniz. 
Derinizi korumaya özen gösteriniz, vücudunuzun giyinik olmasına özen gösteriniz.. 

NOTICE Giyiminize dikkat ediniz. Sarkıtları olan giysiler giymeyiniz ve mücevherler takmayınız. 
Hareketli kısımlardan saçlarınızı, elbisenizi ve eldivenlerinizi uzak tutunuz. 

NOTICE İstem dışı başlamanın önüne geçiniz. Güç aletini elektrik enerjisine bağlamadan önce açma 
kapama düğmesinin kapalı olduğuna emin olunuz. Güç aletlerini eliniz açma kapama 
düğmesindeyken taşımak ya da açma düğmesi açıkken bu aygıtları taşımak kazaya davettir.. 

NOTICE Aygıtın üzerine abanmayınız. Her zaman adım ve mesafelerinizi uygun uzaklıkta tutunuz. Bu, 
beklenmeyen durumlarda aygıtın kontrolünü daha iyi hale getirecektir. 

 
Bu bilgisayar tarafından control edilen bir aygıttı. İşlem sırasında doğrudan control 
edilemez. Dikkat dağılması, program hataları veya deneyimsizlik istem dışı hareketlere neden 
olabilir.   

 
İşlem sırasında motora ya da alete asla elle dokunmayınız. Aşırı sıcak hale gelebilir. 

 
Ph-40 aracının hiç bir elemanını ağzınıza sokmayınız. Çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir 

 
Güç aletinin kullanımı ve bakımı 

 

 
Aygıtta değişiklik yapmaya ya da farklı kullanmaya çalışmayınız. Bu tür değişiklikler ve farklı 
kullanımlar ciddi hasar ya da yaralanmalara neden olabilir. 

NOTICE Güç aletlerini zorlamayınız. Yapmak istediğiniz uygulama için doğru güç aletini kullanınız.   

NOTICE Güç aletini anahtarı olması gerektiği gibi döndürülemiyorsa ya da açılamıyorsa 
kullanmayınız. Anahtarla kontrol edilemeyen herhangi bir güç aleti tehlikeli kazalara neden olabilir 

 
Güç aletlerinde herhangi bir ayar ya da değişiklik yapmadan önce, aksesuarlarını 
değiştirmeden önce veya depolamadan önce pilleriniz çıkartınız ve/veya fişini prizden 
çekiniz. Bu türlü önleyici tedbirler güç aletinin aniden çalışmaya başlamasının önüne geçecektir 

 
Güç aletlerini saklarken çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz ve ilgisiz, bilgisiz 
kişilerin bu aletlerle çalışmasına izin vermeyiniz. Bu türlü aygıtlar bilgisiz ve ehliyetsiz kişilerin 
elinde çok tehlikeli kazalara neden olabilir. 

NOTICE Güç aletlerini bakımını yapınız. Hareketli bölümlerin ve sıkma bölümlerinin bağlantılarını sık 
sık kontrol ediniz. Bu türlü bölümlerde oluşabilecek bozukluk ya da arıza çalışmayı etkiler. 
Eğer arıza varsa kullanmadan önce arızayı gideriniz. Bir çok kaza bakımsız ya da arızalı güç 
aletlerinin kullanımdan dolayı meydana gelmektedir. 

NOTICE Güç aletini bu yönergeye uygun şekilde ve yapılacak işin özelliklerii göz önüne alarak 
kullanınız. Güç aletlerini üretilme nedeni olan işlemlerin dışında farklı amaçlarla kullanmak tehlikeli 
sonuçlara yol açabilir. 

 
Bu güç aletinde ısıtılan bölümlere yeteri kadar uzak mesafede durunuz. Özellikle ısıtılan 
bölümler ciddi yaralanmalara neden olabilir. 
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Sistem tarafından yönlendirilen güç aletlerine ilişkin güvenlik önlemleri 

 

Ek Güvenlik Uyarıları 

 

 

Servis 

 
NOTICE Güç aletinizin onarımı için, parçaları birebir aynı parçalarla değiştirecek ehliyetli kişileri 

seçiniz. Bu aygıtınızın güvenli şekilde onarılmasını sağlayacaktır. 

 
 

 

 
3B Baskı kafası sadece bir CNC routera bağlı bir kontrol yazılımı tarafından yönetilebilir. Bu 
nedenle 3B Baskı kafasının arkasındakşi data çıkışıyla CNC router arasında 15-pin Sub-D 
kablosuyla data bağlantısı kurulmalıdır. Her kullanımdan önce güç kaynağının açma/kapama 
düğmesi kullanılmalıdır. Yanlış kullanım ciddi kişi kişisel yaralanmalara neden olabilir.    

 
Bu bir el aracı değildir. 3B baskı kafası Stepcraft D serisinde ya da bir CNC tarafından 
kullanılmalıdır. Güç kaynağını elle kullanmak ciddi yaralanmalara neden olabilir. 

NOTICE Çalışan bir CNC sistemini ya da güç aracını başı boş bırakmayınız. Güç kaynağını kapatınız. 
Bir CNC router sistemi sadece iş yapmadığında ve güç kaynağı tamamen kapalı ve elektrik fişi 
çekiliyken tamamen güvenlidir. 

 
İşlenen parçaya asla dokunmayınız (ölçmek ya da kalitesini kontrol etmek için). Yüksek 
düzeyde yaralanma tehlikesi oluşabilir. 

 
 

 

NOTICE Makinenin kullanım alanına göre (özel ya da ticari), uygulanabilecek kullanım güvenliğini, kaza 
olmaması için gerekli önlemleri ve ortam kullanım kurallarını sağlayınız. 

NOTICE Kişisel güvenlik ekipmanları (elektriğe karşı korumalı plastik eldivenler, koruma 
gözlükleri ya da özel lastik ayakkabılar) iş güvenliğinizi artıracaktır. 

 
Bu araç DC güç kaynağıyla çalıştığından, “sadece AC güç beslemesiyle kullanılır” ibaresi 
bulunan aksesuarları kullanmayınız. Aygıt işliyor gibi görünürken, AC olarak önerilen aracın 
elektrikli bileşenleri işlevlerinde başarısız olabilir ve bu durumda işletmen için riskli durumlar 
yaratabilir 

NOTICE Aygıtınız için düzenli bir bakım takvimi oluşturun. Bir parçayı temizlerken, aygıtın bir 
bölümünü sökecek şekilde bir işlem yapmayınız. Bu, içinde bulunan elektrik kablolarının yer 
değiştirmesine veya sıkışmasına, güvenlik için konulan yayların yanlış oturmasına neden 
olabilir. Bazı temizlik elemanları (gazolin, karbon-tetraklorit, amonyak, v.b. yüzeyde hasar 
bırakabilir. 

 
Kullanıcıya zarar verebilir. Güç kaynağı kablosu sadece bir STEPCRAFT servisince sökülmelidir. 
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ÖNEMLİ: Aşağıdaki sembollerden bazıları güç aletinizde kullanılmış olabilir. Lütfen dikkatle inceleyin ve anlamlarını 
öğrenin. Bu sembollerin anlamlarını doğru bilmeniz daha iyi kullanmanıza yardımcı olacaktır. 

 

Sembol İsim Açıklama 
V Volt Voltaj – potansiyel gerilim 
A Amper Akım 
Hz Hertz Frekans (saniyedeki titreşim) 
W Watt Güç 
Kg Kilogram Ağırlık 
Min Dakika Zaman 
S Saniye Zaman 
mm Uzunluk, Yükseklik, Genişlik Metrik boyut 
inch Uzunluk, Yükseklik, Genişlik İnç olarak boyut 
Ø Çap Delici kesici takımların çapı 

…/min 
Dakikadaki dönüş sayı Dakikadaki dönüş, devir sayısı 

V→, V↓ Hız Saniyedeki yatay, dikey hız 
0 Çalışmama konumunu gösterir Dakikada sıfır dönüş/hız 

15, 45, 75, 99 

Seçicilerin ayarlarını gösterme 

Dakikadaki hız / dönüş sayısının, azami hız / dönüş 
yüzdesiyle gösterimi. 
Büyük rakamlar daha yüksek hızı gösterir. 99 en 
yüksek devir sayısına eşittir. 

→ Ok işareti Ok yönünde hareket 
 

 Uyarı Sembolleri Kullanıcıya Uyarıda Bulunmak için 
 

 

CAUTION (Dikkat) Sıcak Yüzey Yanma tehlikesi – yüzeye dokunma 

 

 

CAUTION Dönen alet Dönen bıçağa / takıma dokunma! Yaralanma 
tehlikesi 

 

 

Göz koruyucuyu giyin – simgesi Gözlük takılmasına yönelik uyarı 

 

 

El koruyucuyu giyin – simgesi Eldiven giyilmesine yönelik uyarı 

 

 Topraklama simgesi Elektrik sisteminin topraklamasını yap uyarısı 
 

 Kulak koruyucuyu takın- simgesi Koruyucu kulaklık tak uyarısı 
 

 Kılavuzu okuyun - simgesi Kullanmadan önce oku uyarısı 
 

 Fişten çıkar – simgesi Bakımdan önce fişten çıkar uyarısı 
 

 Atık - simgesi AB Kurallarına göre çöpe atma talimatları uyarısı 

Semboller 

s 
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Lütfen kullanmaya başlamadan önce, bu kılavuzu ve yanında gelen tüm dokümanı, 
dikkatlice okuyunuz:  

1. STEPCRAFT sisteminizin işletim ve güvenlik yönergelerini 
2. STEPCRAFT 3B Baskı Sisteminizin İşletim ve Güvenlik yönergelerini 
3. UCCNC İlk Adımlar kılavuzunuzu 

Ürününüzde hasar ya da zarar oluşması olasılığını en aza indirgemek için, STEPCRAFT 
sisteminizi ve 3B Baskı sistemini kılavuzun tamamını okuduktan sonra kullanınız. 

1 Giriş  

Bu kılavuz STEPCRAFT 3B Baskı Sistemine daha aşina olmanızı ve ilk 3B modeliniz bastırmak için 

gerekli tüm bilgiyi vermektedir.  

Eğer sorularınız varsa, kitapçığın kapak sayfasındaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşınız. 

 
 

2 FDM 3B Baskı Hakkında 

STEPCRAFT FDM (Fused Deposition Modeling) 3B Baskı sistemi kullanarak bir modelin 

basılması dört farklı aşamadan oluşur: 

1. 3B baskı yapacağınız modeliniz sayısal olarak mevcut olmalıdır. Farklı 3B örnek modeller  

thingiverse.com veya archive3d.net ya da sketchup.com gibi ortamlarda ücretsiz olarak elde 

edilebilir. 

AUTODESK Fusion 360, SketchUp, Blender, ve OpenSCAD gibi yazılımları kullanarak kendi üç 

boyutlu çizimlerinizi yaratabilirsiniz. 

Bir kez modelinizi oluşturduktan sonra STL formatında kaydetmeniz gerekir. 

2. STEPCRAFT Cura 3D baskı yazılımını önermektedir. Cura baskı yapmanız için gereken tüm alt 

yordamları ve süreçleri içinde barındırır ve STL formatındaki dosyanızı G-code ve NC dosyalarına 

dönüştürür.   

3. STEPCRAFT 3B Baskı Kafası sisteminize takılmış ve monte edilmiş olmalıdır. Eğer gerekliyse 

makine tablasında bir baskı yatağı da olmalıdır. Home yani referans hareketini makinenizde 

gerçekleştirdikten sonra baskısını yapmak istediğini dosyadan oluşturduğunuz G-code 

kullanılarak modelin sıfır noktası ayarı yapılır.   

4. Enjektör baskıya başlamadan önce tamamen fitil ile dolmalıdır. Bunu yapmak için 4ncü eksen 

kullanılarak fitil el ile akıtılana kadar ok tuşuna basılır. Ardından akan gereksiz fitil alınarak 

baskı işlemine başlanılır.   

 
 

3 CURA 3B Baskı Yazılımı 
 

3.1 CURA’nın Kurulması 

Cura yazılım paketinin son sürümünü https://ultimaker.com/en/products/ultimaker- cura-software 

adresinden indiriniz ve bilgisayarınıza kurunuz.   

https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
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3.2 STEPCRAFT 3B Baskı Kafanızın Tanımlanması  

STEPCRAFT 3B Baskı Kafanızı yeni bir yazıcı olarak tanımlamaya başlayınız. Bunu yapmak için Settings > 
Printer > Add Printer ve Custom FDM Printer seçeneğini seçiniz. Yeni yazıcınıza bir ad veriniz ve ardından Add 
Printer düğmesine basarak yazıcınızı kaydediniz. 

Lütfen aşağıdaki pencerenin altındaki kutularda görülen değerleri birebir aynı şekilde giriniz ve Finish 

düğmesine basınız. Şimdi artık STEPCRAFT 3B Baskı kafanızı Cura yazılımında seçebilirsiniz. 

 

3.3 CURA’ya STEPCRAFT 3B Baskı Profili Yüklenmesi 

https://www.stepcraft-systems.com/download/curaprofileph40.zip. adresinde test edilmiş 

profiller zip dosyası halinde yüklüdürler. Ayrıca aynı profilleri Stepcraft Türkiye sitesinde 

de …………………… adresinden indirebilirsiniz. Lütfen bu profilleri indirip zip dosyasını 

uygun bir klasöre açınız.  

Profilleri CURA yazılımına eklemek için Settings > Profile > Manage Profiles sekmelerine ve son olarak da  
Import düğmesine basınız. 

Dosyayı açtığınız klasörde bulup seçtikten sonra Close düğmesine basarak işlemi tamamlayınız. 

Artık yüklenen profil kullanıma hazırdır. 

https://www.stepcraft-systems.com/download/curaprofileph40.zip
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3.4 3B İş Dosyasının Yüklenmesi 

Open File düğmesi CURA yazılımında yukarıda yer alan araç çubuğunda sol tarafta 

bulunmaktadır. Bu sekmeye tıklayarak 3 boyutlu iş dosyasını yükleyiniz. Sizler için 

oluşturduğumuz örnek bir dosyayı şu adresten https://www.stepcraft- 

systems.com/download/S1.stl  indirebilirsiniz.  

Örnek dosyayı açtığınız anda 3 boyutlu görüntü sanal baskı yatağı üzerinde belirecektir. Sağ fare 

tuşunu basılı tutarak seçtiğiniz bu 3 B görüntüyü hareket ettirebilirsiniz.  

Farenin düğmesini oynatırsanız görüntü yaklaşacak veya uzaklaşacaktır.   

İlave düğmeler 3 boyutlu görüntünün hareket etmesine, boyutlandırılmasına, döndürülmesine, simetrik 
görüntüsünün oluşturulmasına ya da kopyasının çıkartılmasına yardımcı olmaktadır.  

 

3.5 İş Doasyasının G-Code formatına Dönüştürülmesi 

Cura G-code dosyasını otomatik olarak oluşturur. Bunu yapmadan önce Recommended print setup (yani 
önerilen baskı ayarları) veya sizin seçiminiz olan Custom settings (özel seçim) arasında tercih yapabilirsiniz. 

Recommended settings seçeneğinde değiştirebileceğiniz sadece birkaç seçenek vardır. Oysa, 

Custom seçeneğinde, özel isteklerinize göre değişiklik yaparak baskıda kullanabileceğiniz çok 

sayıda seçenek mevcuttur.   

https://www.stepcraft-systems.com/download/S1.stl
https://www.stepcraft-systems.com/download/S1.stl
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Bir kez seçim yapıp ayarlarınızı oluşturduktan sonra, Save to File (dosyaya kaydet) 

düğmesine tıklayarak G-code dosyasını oluşturabilirsiniz. Artık baskıya hazırsınız.   

 

4 Baskı Yatağının/ Baskı Tablasının Hazırlanması 
 

4.1 Baskı Kafasının Yerleştirilmesi 

3B Baskı Kafasını 43 mm çapındaki alet tutucuyu kullanarak STEPCRAFT D-Serisi makinenize 

yükleyiniz, soğutucu fanın ön tarafa gelmesine dikkat ediniz ve alet tutucunun vidasını ya da hızlı 

bırak mandalını güzelce sıkınız. Kontrol ünitesi, makinenin arkasına ya da yanına yerleştirilebilir. Fitil 

Makarası Sehpasını fitilin takılmadan akabileceği şekilde uygun bir konuma yerleştiriniz.  

Yüklenmiş baskı kafası ve enjektörü Fitil makarası sehpası, fitilin takılmadan serbestçe  

 akacağı şekilde yerleştirilmiş.  
  

4.2 Fitilin Takılması 

Fitil tutam tutucuyu, hızlı bırakma vidasını 180 ⁰ döndürerek gevşetiniz. Duyacağınız şekilde bir klik 

sesi çıkacaktır. 
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Fitil besleme hortumunu ve fitili içeri çeken hortum bağlantısını baskı kafasından çıkarınız. Fitili elinizle 

hortumdan geçiriniz diğer tarafından çıkartıp aynı şekilde hortum bağlantısından (mavi sübap gibi 

olan) geçiriniz. Ardından fitili kafanın içerisine baktığınızda göreceğiniz iki teker arası olan fitil tutam 

tutucuya yerleştiriniz ve direnç hissedene kadar dişliyi elle çevirerek ilerletiniz. Bu durumdayken hızlı 

bırakma vidasını tekrar 180 ⁰ çevirerek fitil tutam tutucuyu sabitleyiniz.   

Arından baskı kafasına hortum bağlantısını takıp, hortumu da bağlantıya sokunuz. 
 

4.3 Baskı Yatağının Yerleştirilmesi 

Düz bir yüzeye sahip herhangi bir şey baskı yatağı olarak görev görebilir. Örneğin bir cam ya da 

pleksiglas parçası gibi. Ayrıca STEPCRAFT Isıtma Tablasını da isteğe bağlı olarak kullanabilirsiniz. 

Baskı yatağını merkezi şekilde makine tablasına yerleştiriniz ve sabitleyiniz.   

STEPCRAFT Isıtma Tablası kullanmıyorsanız, baskı yatağını makine tablasından en az 10 mm 

yukarıda tutmanız gerektiğini unutmayınız. Baskı enjektörünün z ekseninde inebileceği en alt 

yükseklik 10 mm’dir.  10 mm yüksekliğinde bir baskı yatağı olmazsa, enjektör baskı yatağına 

ulaşamayacaktır.  

 
 

5 UCCNC Kontrol Yazılımının Hazırlanması 
 

5.1 Genel Ayarlar 

Eğer halen STEPCRAFT D-Serisi Print Profilini kurmadıysanız, önce bunu gerçekleştiriniz ve sonra 

bu noktadan kılavuzu okumaya devam ediniz. Bunun için size firmamız tarafından verilen yazılımı 

kullanabilir, bu yazılım sizde yoksa bizle bağlantıya geçebilirsiniz.   

Bu yazılım masaüstünde yeni bir 3B baskı profili oluşturacak ve UCCNC 3B yazıcı profiliyle devam 

etmenizi sağlayacaktır. Çift tıklayarak bu profili açınız.  

UCCNC 3B Baskı profili açıldığında, 3B baskı 

sürecini kontrol eden bir kutucuk ekranda 

görülecektir.   
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5.2 HOME ALL Yapılması 

UCCNC’nin makinenizin profilini ve değerlerini görmesi için ekranda görüldüğü gibi HOME ALL sekmesine 
tıklayınız ve makinenizin referans hareketini yapmasını sağlayınız.   

 

5.3 Bir İş Dosyasının Yüklenmesi 

UCCNC ekranında LOAD FILE düğmesine tıklayarak iş dosyasının yüklenmesini sağlayınız. 

Örnek baskı işlemimiz için Stepcraft-Logo-Standard-Print adlı G-Code dosyasını yükleyebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Sıfır Noktasının Belirlenmesi 

Teknik nedenlerden dolayı, varsayılan sıfır noktası modelin ortasındaki noktadır.   

Baskı yatağının sabitlendiğinden ve yatay olarak eşit bir yüzeyde gönyelendiğinden emin olunuz. Ardından 
baskı kafasını, baskı yatağının orta noktasına götürünüz.  

Z eksenini elle aşağı indirerek, baskı yatağının yüzeyinden 1 mm yukarıda olacak şekilde 

konumlandırınız. Enjektörün bir önceki işten sonra fitil ile tıkanmadığından emin olunuz. Eğer böyle 

bir durum varsa önce bunu gideriniz.  

80 gr ince bir kağıt alarak baskı kafasıyla yatağın arasına sokup ileri geri hareket ettirirken, baskı 

kafasını Z ekseninde aşağı indirmeye devam ediniz.  Kağıdın hareket edemediği yerde Z eksenini 

sıfırlayınız. Bunun için yükseklik ölçüm sensörümüzü de kullanabilirsiniz.   
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Bu sıfırlamadan sonra Z eksenini 0.1 mm yukarı kaldırıp bu kez ZERO ALL düğmesine basarak sıfır noktasını 
saklayınız.  Baskı için sıfır noktası artık belirlenmiştir.   

 

6 Bir Modelin Basılması 

Bütün kabloların, fitil akışının, fitil makarası sehpasının doğru şekilde yerleştiğini kontrol ederek, 

kontrol ünitesini açınız ve istenilen sıcaklığı, kontrol ünitesindeki döner düğmeye basıp 

çevirerek, belirleyiniz. Kafanın belirlenen sıcaklığa ulaşmasını bekleyiniz. Kafa bu sıcaklığa 

ulaştığında baskı işlemi için makine hazır demektir. 

6.1 UCCNC ile Baskı Yapılması 

Baskının kaliteli şekilde yapılabilmesi için enjektörün  tamamen fitil dolu olması gerekmektedir. 

Bundan emin olmak için fareyi ekranın soluna götürdüğünüzde açılan sanal hareket klavyesini 

kullanabilirsiniz. Bu klavyede jog feed speed (elle hareket hızı) seçeneğini %20’ye getiriniz. 

Ardından A+ (4ncü eksen hareket düğmesi) okunu tıklayarak fitilin enjektörden akmasını sağlayınız. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu süreci boşaltma olarak adlandırıyoruz . Boşaltma işlemi ancak 

kafa uygun sıcaklığa ulaştığında gerçekleşecektir.  

Enjektörden boşalan fitili bir cımbız ya da mandal ile alarak CYCLE START düğmesine 

tıklayınız.  Makine baskıya başlayacaktır.   

 

6.2 Sorunların Çözümü 

Her baskı işleminin başında, baskı kafası modelin etrafında yer alacak şekilde bir alt etek örecektir. 

Bu altlık ya da etek katman modele dokunmamakla birlikte, Baskı Kafasının doğru başlamasına ve 

altında düzgün bir yüzey olmasına olanak sağlar. Bazen kullanıcı hatası nedeniyle, baskı kafasıyla 

baskı yatağı arasındaki mesafe doğru şekilde ayarlanmayabilmekte ya da enjektör tıkalı 

olabilmektedir. Bu durumda akan fitil baskı yatağına yapışmayacaktır. Eğer aradaki mesafeyi doğru 

şekilde ayarlamış, tüm ön hazırlığı doğru şekilde yapmış olmanıza rağmen bu durum oluşuyorsa, bu 

durumda yapışkan bir malzeme, örneğin mavi bant ya da saç spreyi kullanarak, fitilin baskı yatağına 

yapışmasını kolaylaştırabilirsiniz.  Enjektör ucunda, boşaltma işleminden artan fitil olmamasına dikkat 

ediniz. Eteğin, ya da etek katmanının baskısından sonra modelin üretilme işlemi uygun şekilde 

devam edecektir.   

Baskı işlemlerinde yaşayabileceğiniz sorunların çözümü için, web sitemizde 

https://www.stepcraft-systems.com/service/en/manuals sekmesinde sıkça sorulan sorular 

bölümü hazırladık. Bu bölüme de bakmanızı öneriyoruz.   

https://www.stepcraft-systems.com/service/en/
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Özellikle dikkatli olunuz: Elinizin yanması riski olabilir.  

6.3 Tamamlanmış Model 

Baskı tamamlandığında, baskı kafası park konumuna hareket edecektir. Baskısı yapılan modelin 

soğuması için en az 2 dakika bekleyiniz. Ardından bir maket bıçağı da zarf açacağı kullanarak 

modeli dikkatli şekilde baskı yatağından sökünüz. 

 

 
 

7 Bakım ve Onarım 

Baskı enjektörünü sık sık temizleyiniz ve yumuşak bir bez kullanarak varsa üzerindeki fitili siliniz.  
 

 

Fitil besleme kapağını sık sık kontrol ediniz ve düzenli olarak temizleyiniz. 

Baskı kafası, makine ve çevresini her zaman düzenli ve temiz tutunuz.   

İstenmeyen toz ve kir enjektörün tıkanmasına neden olabilir. Eğer bu olursa, nozzle deliği çapıyla aynı 

çapta bir freze ucu ya da iğneyle temizlemeye çalışabilirsiniz. Eğer bu da işe yaramazda, enjektörü 

değiştirmeniz gerekir.  
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