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1 Inledning

Dimension 1200es-skrivarna är utformade för att vara så enkla som möjligt att använda. Med 
systemen kan du bygga modeller snabbare, även om du aldrig tidigare har använt en 3D-skrivare.

Systemen modelleras med ABSplus™-plast så att de modellerade modellerna blir starka och 
hållbara. ABSplus -materialet gör det möjligt att borra hål i modellerna och förse dem med gänga 
samt slipa och måla dem. Tack vare att SST (Soluble Support Technology) har hög hastighet och är 
smidigt att använda är de färdiga modellerna snabbt tillgängliga för granskning och testning.

Dimension 1200es-skrivarna är en innovativ kombination av maskinvara, programvara och 
materialteknik från Stratasys.

Grattis!

Du har gjort ett smart val!
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Så här använder du den här handboken
Den här användarhandboken är uppdelad i olika avsnitt som är enkla att följa, t.ex. Installation, 
Användning, Underhåll och Felsökning. Läs igenom varje avsnitt noga så att du får ett så bra 
resultat som möjligt med systemet. 

Genom hela den här användarhandboken används fetstil för text som representerar 
gränssnittsmeddelanden och som visas på kontrollpanelen.

Läs mer!
En elektronisk användarhandbok finns på CD-skivan med användarhandboken. I den här 
handboken finns information om följande ämnen:

• Felsökningsinformation
• Viktiga säkerhetsmeddelanden och juridisk information
• Detaljerade användarinstruktioner

Det finns även mer information på: http://www.stratasys.com och du kan skicka ett 
e-postmeddelande till info@stratasys.com

Återvinning
Besök http://www.stratasys.com/recycle för information om återvinning.

Försiktighetsåtgärder
Följande försiktighetsåtgärder säkerställer korrekt användning av skrivaren och förhindrar att 
skrivaren skadas. Följ alltid dessa försiktighetsåtgärder.

• Använd den matarspänning som anges på märkplåten. Undvik att överbelasta skrivarens 
eluttag med flera enheter.

• Se till att skrivaren är ordentligt jordad. Om skrivaren inte är ordentligt jordad kan det leda till 
elektriska stötar, brand och känslighet för elektromagnetiska störningar.

• Innan du själv monterar isär eller reparerar skrivaren ska du kontakta en lokal 
servicerepresentant. Se Support-avsnittet i användarhandboken.

• Använd endast den nätsladd som medföljde skrivaren. Nätsladden får inte skadas, kapas eller 
repareras. En skadad nätsladd utgör en brandrisk och kan ge elektriska stötar. Byt ut en 
skadad nätsladd mot en godkänd nätsladd.

• Låt inte metall eller vätskor komma i kontakt med skrivarens inre delar. Om sådant inträffar kan 
det leda till skador, brand, elektriska stötar eller andra allvarliga risker.

• Stäng av skrivaren och dra ur nätsladden från eluttaget i följande situationer:
• Om det kommer rök eller en ovanlig lukt från skrivaren.
• Om skrivaren avger ett ovanligt ljud som inte brukar höras under normal drift.
• Om en bit metall eller vätska kommer i kontakt med skrivarens inre delar.
• Under åskväder (åska/blixtar)
• Under ett strömavbrott
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Följande klassificeringar används i den här handboken.

FÖRSIKTIGT! Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, 
kan leda till mindre eller lindriga skador.

VARNING! Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, 
kan leda till allvarliga skador.

Varm yta: Skylten för varm yta indikerar att skrivaren innehåller enheter med 
höga temperaturer. Var alltid extra försiktig och använd säkerhetshandskar vid 
arbete runt uppvärmda komponenter

Handskar: När vissa underhållsåtgärder utförs kan maskinen vara varm och 
handskar krävs för att undvika brännskador.

Säkerhetsglasögon: Använd säkerhetsglasögon för att undvika ögonskador.

Återvinn: Använd rätt återvinningstekniker för material och förpackningar.

ESD: Använd standardförsiktighetsåtgärder för elektrostatisk 
urladdning (ESD) vid arbete på eller i närheten av elektriska 
komponenter.
3



2 Översikt

Dimension 1200es-skrivare skriver ut modeller, inklusive interna funktioner, från CAD STL-filer. 
Den bygger tredimensionella modeller genom att extrudera en sträng ABS-plast genom ett datorstyrt 
extruderingshuvud, vilket ger modeller av hög kvalitet som kan användas direkt när de är färdiga. 
Med inställningar för tvålagersupplösning kan du välja att skriva ut en modell snabbt för 
designverifiering eller så kan du välja en finare inställning för ytdetaljer med högre kvalitet.

Dimension 1200es-systemet består av två huvudsakliga komponenter – 3D-skrivaren Dimension 
1200es och CatalystEX. CatalystEX är den förbehandlande programvaran som körs på en 
Windows Vista- eller Windows 7-plattform.

Skrivarens byggutrymme har måtten 254 x 254 x 305 mm (10 x 10 x 12 tum). 
Varje materialkassett innehåller 922 ml användbart material.
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Bild 1: Sedd framifrån

1 Extruderingshuvud 8 Kontrollpanel

2 Extruderingsmunstycken 9 Munstycksrengöringsenhet

3 Guider 10 Uppsamlingsbehållare

4 Ledskruv 11 Z-plattform

5 Byggplattform 12 Byggplattformens lås (2)

6 Modellmaterialkassett 13 Strömbrytare

7 Stödmaterialkassett

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13
5



Bild 2: Sedd bakifrån

1 Fläktkåpa 4 UPS-anslutning

2 Huvudströmbrytare 5 Diagnosanslutning

3 Nätadapter 6 Nätverkskabelanslutning
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Bild 3: Materialkassett

Bild 4: Byggplattform

FÖRSIKTIGT! Återanvänd INTE byggplattformar. Om en byggplattform 
återanvänds kan det leda till kalibreringsfel, dålig modellkvalitet och 
extruderingsproblem. Det finns fler byggplattformar tillgängliga hos 
återförsäljaren.

Byggplattform
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Bild 5: Driftsättningstillbehör

1 Isolerade värmeskyddande handskar (ett par) 10 Bronsborste

2 Nätsladd (Europa) 11 Plattång

3 Nätsladd (USA) 12 Avbitare

4 Korskopplingskabel (orange) 13 10x förstoringslupp

5 Nätverkskabel (blå) 14 1/8”-insexnyckel med T-handtag (röd)

6a BST 1200es modell och stödmunstycken 15 7/64”-insexnyckel med T-handtag (gul)

6b SST 1200es modell och stödmunstycken 16 Användarhandbok för Dimension 1200es på CD

7 Byggplattform (6) 17 CD-skiva med CatalystEX

8 Munstycksskydd (8) 18 CD-skiva med Dimension-systemprogramvara

9 Borste och skrapa för rensning av munstycken (4) 19 P430 modellmaterialkassett (benvit) (1)

20 P400 SR vattenlöslig stödmaterialkasset (1)
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3 Installation

Packa upp
I det här avsnittet beskrivs de rekommenderade rutinerna för att packa upp och förbereda 
skrivaren för första användningen.

Packa upp skrivaren:

1. Innan du packar upp skrivaren ska du flytta den nära dess driftsplats.

2. Ta bort plastbanden som sitter runt kartongen.

3. Ta bort toppskyddet. Lägg gaffeltruckåtkomstskydden (2) och påsarna med skruvar 
(2) åt sidan.

4. Ta bort skruvarna (4) som håller fast kartongen på pallen och ta bort kartongens sidor.

5. Ta bort toppskummet.

6. Ta bort det yttre plastomslaget, var försiktig om du använder en kniv så att du inte repar 
skrivaren.

7. Ta bort skumdörrkanalerna (2) och tejpen.

8. Ta bort skumrören som isolerar extruderingshuvudet från ramen, se Bild 6.

VARNING! Skrivaren väger ca 148 kg. Använd korrekta flytt- och lyfttekniker vid 
placering av enheten. Det finns praktiska gaffeltrucksdynor inbyggda undertill på 
enheten. De är tillgängliga från sidan av enheten.

VARNING! Ledskruven och guiderna är insmorda med ett tunt lager av Krytox-fett. 
Krytox-fett kan orsaka hudirritation. Var försiktig så att du inte får fett på händerna eller 
kläderna.

FÖRSIKTIGT! Ta bort skumrören som isolerar extruderingshuvudet från ramen, 
se Bild 6. Skrivaren skadas om strömmen sätts på när skumrören sitter kvar.

FÖRSIKTIGT! Var försiktig så att du inte skadar guidernas sensorer när du tar bort 
skumrören, se Bild 6.
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Bild 6: Skumrör som isolerar extruderingshuvudet från XY-axelramen

9. Efter att du har packat upp skrivaren inspekterar du den och rapporterar eventuella 
transportskador till transportföretaget.

Extruderingshuvud

Skumrör (4)
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Sätta dit gaffeltruckåtkomstskydden
Gaffeltruckåtkomstskydden kan placeras över gaffeltruckskanalerna efter att skrivaren har placerats 
där den ska stå. Skydden är presspassade framtill och hålls på plats med en skruv baktill.

1. Passa in vänster och höger gaffeltruckskydd med gaffeltruckkanalen och skjut in flikarna 
i skårorna. Se Bild 7.

Bild 7: Sätta dit gaffeltruckåtkomstskydden

2. Skjut in gaffeltruckskydden tills de är i linje med skrivarens baksida och sätt dit fästskruvarna 

med en 1⁄8”-insexnyckel med T-handtag från driftsättningssatsen. Se Bild 8.

Bild 8: Sätta dit fästskruvarna till gaffeltruckåtkomstskydden

För in fliken i skåran och tryck skyddet 
mot skrivarens front

Sätt fast skruven på skrivarens 
baksida
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Nätverksansluta skrivaren
Det finns två sätt att ansluta skrivaren till en arbetsstation: via ett nätverk eller med en 
direktanslutning till arbetsstationen. 

Ansluta via ett nätverk:
1. Ta fram nätverkskabeln (blå) från driftsättningssatsen.

2. Anslut nätverkskabeln mellan skrivaren och nätverkshubben. Se Bild 9.

Bild 9: Ansluta via ett nätverk

3. Upprätta kommunikation, se ”Upprätta kommunikation i ett dynamiskt nätverk:” på sida 16 
om du har ett dynamiskt nätverk eller se ”Upprätta kommunikation i ett statiskt nätverk:” på 
sida 17 om du har ett statiskt nätverk.

Ansluta direkt till en arbetsstation:
1. Ta fram korskopplingskabeln (orange) från driftsättningssatsen.

2. Anslut korskopplingskabeln mellan skrivaren och nätverksporten på arbetsstationen. 
Se Bild 10.

3. Upprätta kommunikation, se ”Upprätta kommunikation i ett statiskt nätverk:” på sida 17.
12



Bild 10: Ansluta direkt till en arbetsstation

Elanslutningar
I det här avsnittet beskrivs rutinen för förberedelse av alla elanslutningar för skrivaren.

Skrivaren levereras med två nätsladdar: en för 110 V (USA) och en för 220 V (Europa). 

1. Anslut hanänden på den medföljande nätsladden direkt till ett jordat eluttag, såsom visas 
i Bild 11. (Om du använder en UPS-enhet ansluter du sladden direkt till UPS-enheten.)

2. Anslut nätsladdens honände direkt till skrivarens baksida. Se Bild 11.

FÖRSIKTIGT! Innan du ansluter elen till skrivaren ser du till att strömbrytaren är i läget 
OFF (AV, ned). Strömbrytaren finns på skrivarens baksida, bredvid eluttaget.

FÖRSIKTIGT! Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag med systemet. 
Anslut sladden direkt till uttaget eller UPS-enheten. 
13



Bild 11: Ansluta strömmen 

Sätta på

1. Ställ strömbrytaren i läget ON (I). Nu förses systemet med el. Systemet är redo att slås PÅ. 
Se Bild 12.

Bild 12: Strömbrytarens placering

VARNING! Byggutrymmet och extruderingshuvudets munstycke blir väldigt varma! 
Byggutrymmet och huvudmunstycket kan nå temperaturer på ca 75 °C respektive 280 °C. 
Det finns risk för personskador om inte rätt tekniker och säkerhetsmaterial används. Använd 
skyddshandskarna i läder som finns i driftsättningssatsen vid arbete inuti skrivaren.
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2. Ställ strömbrytaren i läget ON (I). Se Bild 13. Efter att du har tryckt på strömbrytaren tar det 
3–7 minuter för systemet att startas upp.

Bild 13: Placering av strömbrytaren
 

Installera programvaran
Det finns två programvaror som fungerar med skrivaren:

1. CatalystEX, som är installerad på arbetsstationen, bearbetar STL-filer för utskrift och 
kommunicerar med skrivaren från arbetsstationen. 

2. Systemprogramvaran, driftsprogrammet som är installerat på skrivaren, styr skrivarens 
funktioner.

Installera CatalystEX:
1. Ta fram CD-skivan med CatalystEX från driftsättningssatsen och sätt i den i arbetsstationen (datorn).

2. Klicka på knappen Install CatalystEX: (Installera CatalystEX:).

3. Följ uppmaningarna för att slutföra installationen av CatalystEX på arbetsstationen.

Obs! Om skrivaren var avstängd och rumstempererad måste den värmas upp 
i ca 40 minuter innan du kan använda några funktioner. Temperaturerna är 
fabriksinställda och går inte att justera. På kontrollpanelen visas huvud- och 
byggutrymmestemperaturer medan systemet värms upp alternativt svalnar.

Obs! För säkerhets skull ska huvudet och Z-plattformen inte flyttas när dörren till 
byggutrymmet är öppen. Under uppvärmning och användning är dörren låst. 
Dörren kan endast vara öppen när systemet inte skriver ut en modell, gör sig redo för 
att skriva ut en modell eller är i pausläget.
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Installera systemprogramvaran på arbetsstationen:
1. Sätt i CD-skivan med programvaran i arbetsstationens CD-enhet.
2. Klicka på knappen Install (Installera) för att installera systemprogramvaran på arbetsstationen. 

Du uppmanas att starta denna systemprogramvara på skrivaren senare.

3. Följ uppmaningarna för att slutföra installationen av systemprogramvaran på arbetsstationen.

4. Installera systemprogramvaran på skrivaren, se ”Installera systemprogramvaran på skrivaren” 
på sida 19.

Upprätta nätverkskommunikation med skrivaren
Du måste upprätta nätverkskommunikation mellan arbetsstationen och skrivaren innan du kan 
skicka filer för utskrift. Hur du upprättar denna kommunikation med en IP-adress beror på hur 
nätverket och arbetsstationen är konfigurerade. Om nätverket är konfigurerat för DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol) tilldelar DHCP-servern automatiskt en dynamisk IP-adress till skrivaren. 
Detta är standardinställningen för skrivaren och används ofta i stora nätverk. I vissa situationer 
kan du behöva ange en statisk IP-adress för skrivaren manuellt och registrera IP-adressen 
i CatalystEX-programvaran. Statiska IP-adresser används ofta för mindre nätverk eller för 
direktanslutning mellan arbetsstationen och skrivaren. Följ instruktionerna nedan för att 
konfigurera arbetsstationen och nätverket.

Upprätta kommunikation i ett dynamiskt nätverk:

Om du använder ett dynamiskt nätverk (eller om du är osäker på vilken typ av nätverk du har) 
följer du dessa steg för att låta CatalystEX hitta skrivaren och upprätta kommunikation.

1. Anslut en nätverkskabel mellan skrivaren och en nätverkshubb.

2. Se till att skrivaren är PÅ och ge skrivaren ett unikt enhetsnamn (UDN).

a. Från Idle (Viloläge) (eller Ready to Build (Redo att skriva ut)) trycker du 
på Maintenance (Underhåll) på kontrollpanelen. På kontrollpanelen visas 
Maintenance (Underhåll) och programvaruversionen.

b. På kontrollpanelen trycker du på System.
c. På kontrollpanelen trycker du på Set Network (Ställ in nätverk). 

Det övre fönstret visar: Network Admin - Dynamic IP Address; UDN 
(Nätverksadministratör – Dynamisk IP-adress; UDN).

d. Skrivarens unika enhetsnamn (UDN) anges här. Detta är förinställt 
på fabriken och går inte att ändra.

3. Starta CatalystEX från arbetsstationen.

4. På fliken General (Allmänt) klickar du på knappen Manage 3D Printers (Hantera 3D-skrivare).

5. Klicka på knappen Add from Network (Lägg till från nätverk) längst ned i fönstrets högra hörn.

6. Ett nytt fönster, Add 3D Printer (Lägg till 3D-skrivare), ska visa skrivaren i huvudfönstret 
(identifieras av dess UDN). Klicka på skrivaren i det här fönstret och ange ett namn och en 
plats i den nedre delen av fönstret.

7. Klicka på Add Printer (Lägg till skrivare) och sen kan du börja skriva ut. Stäng fönstret Add 3D 
Printer (Lägg till 3D-skrivare).

Obs! Om skrivaren inte visas i fönstret ”Add 3D Printer” (Lägg till 3D-skrivare) 
använder du inte ett dynamiskt nätverk och måste ange en statisk nätverksadress.
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Upprätta kommunikation i ett statiskt nätverk:
Om du använder ett statiskt nätverk eller om du ansluter skrivaren direkt till en arbetsstation måste 
du ange den statiska IP-adressen på arbetsstationen och skrivaren. Om du använder ett statiskt 
nätverk och datorn redan har nätverksåtkomst kan du se ”Ställa in det statiska nätverket på 
skrivaren:” på sida 18.
1. Ange den statiska IP-adressen på arbetsstationen:

a. För Windows Vista, se ”Ställa in det statiska nätverket i Windows 
Vista:” på sida 17.

b. För Windows 7, se ”Så här ställer du in det statiska nätverket i 
Windows 7:” på sida 17.

2. Ange den statiska IP-adressen på skrivaren, se ”Ställa in det statiska nätverket på skrivaren:” 
på sida 18.

3. Upprätta kommunikation, se ”Upprätta kommunikation:” på sida 18.
Ställa in det statiska nätverket i Windows Vista:

1. På arbetsstationen klickar du på Start-menyn.

2. Klicka på knappen Kontrollpanelen.

3. Dubbelklicka på Nätverk och Internet.

4. Dubbelklicka på ikonen Nätverks- och delningscenter.

5. Klicka på Hantera nätverksanslutningar.

6. Högerklicka på ikonen Anslutning till lokalt nätverk och klicka sedan på Egenskaper.

7. Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) i listan. 

8. Klicka på knappen Egenskaper.

9. Klicka på alternativet Använd följande IP-adress.

10. Ange IP-adressen, subnätmask och standardgateway. Kontakta IT-administratören eller 
Internetleverantören för information om IP-adressen. IP-adressen bör vara en annan än 
arbetsstationens, medan standardgateway och subnätmask ska vara samma som 
arbetsstationens. Ange IP-adressen, standardgateway och subnätmask.

11. Klicka på knappen OK när du är klar. Stäng alla öppna nätverksfönster.

Så här ställer du in det statiska nätverket i Windows 7:
1. På arbetsstationen klickar du på Start-menyn.

2. Klicka på knappen Kontrollpanelen.

3. Dubbelklicka på Nätverk och Internet.

4. Dubbelklicka på ikonen Nätverks- och delningscenter.

5. Dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk.

6. Klicka på knappen Egenskaper.

7. Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) i listan. 

8. Klicka på knappen Egenskaper.

9. Klicka på alternativet Använd följande IP-adress.

10. Ange IP-adressen, subnätmask och standardgateway. Kontakta IT-administratören eller 
Internetleverantören för information om IP-adressen. IP-adressen bör vara en annan än 
arbetsstationens, medan standardgateway och subnätmask ska vara samma som 
arbetsstationens. Ange IP-adressen, standardgateway och subnätmask.

11. Klicka på knappen OK när du är klar. Stäng alla öppna nätverksfönster.
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Ställa in det statiska nätverket på skrivaren:

1. Fråga nätverksadministratören om din statiska nätverksadress.

2. Från Idle (Viloläge) (eller Ready to Build (Redo att skriva ut)) trycker du på Maintenance 
(Underhåll) på kontrollpanelen. På kontrollpanelen visas Maintenance (Underhåll) och 
programvaruversionen.

3. Tryck på System.

4. Tryck på Set Network (Ställ in nätverk). Det övre fönstret visar: Network Admin - Static IP 
Address; UDN. (Nätverksadministratör – statisk IP-adress, UDN.)

5. Tryck på Static IP (Statisk IP) för att visa standardinställningarna. 

IP-adress: 172.016.075.020 eller 198.000.000.001
NM-adress: 255.255.000.000
GW-adress: 172.018.100.002

6. Uppdatera IP-adressen:

Tryck på Increment (Öka) för att öka värdet en siffra i taget.
Tryck på Next Digit (Nästa siffra) för att flytta markören ett steg åt höger.
Tryck på Last Digit (Föregående siffra) för att flytta markören ett steg åt vänster.

7. Använd de tre funktionerna som anges ovan för att ställa in IP-adressen.

8. Efter att du har ställt in den sista siffran i IP-adressen flyttar du markören ett steg till åt höger. 
Markören flyttas till nätmaskadressen (NM). Följ samma steg för att ställa in adresserna för 
Netmask (NM) (nätmask) och Gateway (GW).

9. När du har ställt in adresserna trycker du på Done (Klar). Kontrollpanelen visar: Change IP, 
Netmask and Gateway? (Ändra IP, nätmask och gateway?)

10. Tryck på Yes (Ja). Panelen visar sedan Resetting Network (Återställa nätverk).

11. Tryck på Done (Klar) tills Idle (Viloläge) visas.

Upprätta kommunikation:

1. Starta CatalystEX från arbetsstationen.

a. På fliken General (Allmänt) klickar du på knappen Manage 3D Printers 
(Hantera 3D-skrivare).

b. Klicka på knappen Add from Network (Lägg till från nätverk) längst 
ned i fönstrets högra hörn.

c. Ett nytt fönster, Add 3D Printer (Lägg till 3D-skrivare), ska visa 
skrivaren (identifieras av dess UDN). Klicka på skrivaren i det här 
fönstret och ange önskat namn och önskad plats i nedre delen av 
fönstret.

d. Klicka på Add Printer (Lägg till skrivare) för att slutföra. Stäng 
fönstret Add 3D Printer (Lägg till 3D-skrivare).

Obs! Dessa värden är fabriksinställningarna och MÅSTE ändras. Om dessa värden 
inte ändras kommer skrivaren att fortsätta startas om tills de ändras.

Obs!  IP-adressen ska inte vara samma som på arbetsstationen. Standardgateway och 
subnätmask ska vara samma som på arbetsstationen. Ange IP-adressen, 
standardgateway och subnätmask.
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2. Om skrivaren inte visas i fönstret Add 3D Printer (Lägg till 3D-skrivare) måste du lägga till 
skrivarens IP-adress manuellt.

a. På fliken General (Allmänt) klickar du på knappen Manage 3D Printers 
(Hantera 3D-skrivare).

b. Klicka på knappen Add Manually (Lägg till manuellt) i fönstrets 
nedre högra hörn.

c. I fönstret Add 3D Printer (Lägg till 3D-skrivare) anger du önskat 
namn och önskad plats i de avsedda fälten.

d. Ange IP-adressen till skrivaren i det avsedda fältet. Det är samma 
adress som den du angav i steg 6.

e. Välj skrivartyp i den nedrullningsbara listan, antingen BST 1200es 
eller SST 1200es.

f. Klicka på Add Printer (Lägg till skrivare) och stäng fönstret Add 3D Printer 
(Lägg till 3D-skrivare).

3. Om du inte kan ansluta skrivaren till arbetsstationen kontaktar du nätverksadministratören.

Installera systemprogramvaran på skrivaren
1. På kontrollpanelen trycker du på Maintenance (Underhåll).

2. Tryck på System.

3. Tryck på Load Upgrade (Ladda uppdatering). ”Send upgrade from workstation” (”Skicka 
uppdatering från arbetsstation”) så visas skrivarens IP-adress.

4. Öppna CatalystEX på arbetsstationen genom att dubbelklicka på CatalystEX-ikonen.

5. Klicka på fliken Printer Services (Skrivartjänster).

6. Välj skrivaren i den nedrullningsbara listan och klicka sedan på knappen Update Software 
(Uppdatera programvara).

7. I CatalystEX går du till mappen där systemprogramvaran finns och väljer filen SST1200es.upg 
för SST 1200es eller filen BST1200es.upg för BST 1200es. Systemprogramvaran börjar sedan 
laddas ned till skrivaren.

8. När kontrollen av systemprogramvaran är färdig visas Reboot to complete upgrade? (Vill du 
starta om för att slutföra uppdateringen?) på skrivarens display. Tryck på Yes (Ja). Skrivaren 
laddar då systemprogramvaran, startar om och återgår till Idle (Viloläge). 

Obs! Om du bara har en skrivare ansluten kommer den att vara den enda skrivaren 
i listan.

Obs! Standardplats för systemprogramvaran för 1200es i 32-bitarssystem:
C:\Program Files\Dimension\1200es <version>

Standardplats för systemprogramvaran för 1200es i 64-bitarssystem:

C:\Program Files (x86)\Dimension\1200es <version>

Obs! Det tar ungefär 10 minuter att ladda systemprogramvaran.
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Sätta i byggplattform
Se till att fästena är vända ”nedåt” så att de inte är i vägen vid ditsättningen av byggplattformen. 
Ställ byggplattformen på Z-plattformen och passa in flikarna på byggplattformen i skårorna på 
metallbrickan. Skjut byggplattformen mot enhetens baksida tills framkanten (med handtaget) sitter 
i linje med brickans framkant, se Bild 14. Fäst plattformen med de två fästena genom att vända 
dem uppåt.

Bild 14:  Sätta i en byggplattform

Obs! Vid ditsättning och borttagning av byggplattformen använder du 
handtaget för att undvika att röra vid den översta ytan. Om fett och olja 
kommer i kontakt med den översta utskriftsytan kan det orsaka dålig 
vidhäftning av modeller. Vid behov kan du rengöra utskriftsytan med 
isopropylalkohol.

Skjut in byggplattformen 
i sidfackstöden.Fästen
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4 Användning

Kontrollpanel och knappsats
Skrivarens huvudsakliga användargränssnitt är kontrollpanelen och knappsatsen, se Bild 15.

Bild 15: Kontrollpanel och knappsats

Kontrollpanelen och knappsatsen är mycket enkla att använda och består av en stor flerradig 
LCD-display överst och fyra enkelradiga sammanhangsstyrda displayer, var och en med en knapp 
(eller tangent) nedanför. Den översta raden på den stora displayen visar alltid skrivarens status. 
De tre nedre raderna på den stora displayen visar information om aktuell användning.

Ibland blinkar ett alternativ på de nedre (sammanhangsstyrda) displayerna. Det blinkande 
alternativet är vanligtvis det mest logiska valet.

Knappsatsknappar

Kontrollpanel

Sammanhangsstyrda 
displayer
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Översikt över systemprogramvara
• Idle (Viloläge): Om ingen modell skrivs ut och det inte finns någon modell i utskriftskön visar 

displayen att skrivaren är Idle (Viloläge).
• Wait for Part (Vänta på modell) eller Start Part (Starta modell): Om skrivaren är i viloläget 

och utskriftskön är tom kan du ställa in den på att vänta på en modell. Om skrivaren har en 
modell i utskriftskön kan du trycka på Start Part (Starta modell) för att starta en utskrift.

• Building (Skriva ut): Om skrivaren skriver ut en modell kan du välja att pausa, ställa in 
belysningen på PÅ eller AV, visa utskriftstiden eller material som finns kvar och ställa in 
skrivaren så att den stängs av automatiskt.

• Material: I den här sektionen kan du fylla på material eller ta ur material.
• Standby: I den här sektionen kan du ställa in skrivaren på standbyläge.
• Maintenance (Underhåll): I den här sektionen kan du göra ändringar i System (System), 

Setup (Installation) eller Machine (Maskin).

Bild 16: Kontrollpanelens hierarki

Vilolägesstatus

Material Standby Maintenance (Underhåll)

System Setup (Installation) Machine (Maskin)

• Set Network (Ställ in nätverk)

• Test Parts (Testa modeller)

• Load Upgrade (Ladda 
uppdatering)

• Lights Always On (Belysning 
alltid på)

• Disable uPNP (Inaktivera uPNP)

• Head (Huvud)

• Gantry (Ställning)

• Tips (Munstycken)

• Pause (Paus)

• Lights Off (Belysning av)

• Show Time (Visa tid)

• Auto Power Down 
(Automatisk avstängning)

•  Load Material (Fyll på material)

•  Unload Material (Ta ur material)

Wait for Part 
(Vänta på modell)

Start Part 
(Starta modell)

Utskriftsstatus
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CatalystEX-översikt 
• Fliken General (Allmänt): I den här sektionen kan du välja modellfyllnadsstil, stödstil samt 

ändra STL-enheter och STL-skala.
• Fliken Orientation (Orientering): I den här sektionen kan du rotera, ändra storlek och 

automatiskt ange modellernas orientering. Du kan även ändra visningen och infoga en paus.
• Fliken Pack (Paket): Den här sektionen visar vilka modeller som finns i paketet för utskrift. Du 

kan lägga till modeller, ordna modeller för en bättre passform eller ta bort paketet från den 
här sektionen.

• Fliken Printer Status (Skrivarstatus): Den här sektionen visar hur mycket material som finns 
kvar (både modell och stöd) samt vilka modeller som finns i utskriftskön. 

• Printer Service (Skrivartjänster): I den här sektionen kan du kontrollera skrivarhistoriken, ställa 
in skrivartiden, ställa in skrivarlösenordet, uppdatera skrivarprogramvaran, få skrivarinfo och 
exportera konfigurationsfiler (filer som innehåller specifik driftsinformation om skrivaren).

Bild 17: CatalystEX-hierarki

Obs! Detaljerad information finns i den dynamiska hjälpen för CatalystEX.

CatalystEX

• Automatisk 
orientering

• Modellrotation

• STL-skala

• Ändra visningar

• Infoga paus

• Infoga CMB-fil

• Paketnamn

• Rensa paket

• Skrivarstatus

• Jobbkö

• Hantera kö

• Skrivarhistorik

• Exportera 
konfiguration

• Skrivartid

• Skrivarlösenord

• Skrivarinformation

• Uppdatera 
programvara

• Lagerupplösning

• Modellfyllnadsstil

• Stödstil

• Antal kopior

• STL-enheter

• STL-skala

Fliken Allmänt Fliken Orientering Fliken Paket Fliken Skrivarstatus Fliken Skrivartjänster
23



Bearbeta STL-filen för utskrift
Öppna STL-filen med CatalystEX:

1. Skapa en STL-fil med CAD-programmet. CAD-programmets hjälpavsnitt innehåller mer 
information om hur du konverterar CAD-ritningar till STL-filer.

2. Öppna CatalystEX.

3. I menyn File (Arkiv) väljer du Open STL... (Öppna STL).

4. Navigera till och välj STL-filen som du skapade.

Välja lagerupplösning:

Lagerupplösningen kan ändras på skrivaren. Om du ändrar lagerupplösningen påverkar det 
ytfinishen och utskriftstiden. Om du väljer en lägre lagerupplösning skapas en jämnare ytfinish, men 
det tar längre tid att skriva ut. Lagerupplösningen påverkar även den minsta väggtjockleken. Den 
minsta väggtjockleken gäller modellens horisontella (XY) plan. Om en funktion i en STL är mindre än 
gränsvärdet ökar modelleraren storleken på funktionen till minsta väggtjocklek.

Välj modellens inre fyllnadsstil:

Detta bildar typen av fyllnad som används för modellens inre områden. Det finns tre typer av 
modellinteriör som du kan välja mellan.

• Solid – Används när en starkare, mer hållbar modell önskas. Utskriftstiden är längre och mer 
material används.

• Sparse High Density – Det här är standardstilen för modellinteriören och rekommenderas 
varmt. Utskriftstiden är kortare, mindre material används och det är avsevärt mindre risk för att 
modellen får sjunkningar i former med stor massa.

• Sparse Low Density – Interiören blir ”porös” eller ”ihålig”. Den här stilen ger den kortaste 
utskriftstiden och lägsta materialanvändningen, men det minskar modellens styrka.

Välja stödstil:

Stödmaterial används för att ge stöd åt modellen under utskriftsprocessen. Det tas bort när modellen 
är färdig. Stödstilar påverkar stödstyrkan och utskriftstiden. SMART-stöd är 
standardstödinställningen. 

• Basic – (Grundläggande) kan användas för de flesta modeller. Grundläggande stöd 
använder ett jämnt avstånd mellan stödverktygsvägar.

• SMART – minimerar mängden stödmaterial som används, minskar utskriftstiden och ger 
bättre borttagning av stöd för många modeller. SMART-stöd använder ett brett avstånd mellan 
verktygsvägraster och ändrar formen på stödområdet. SMART-stöd optimerar stödstrukturen till 
en enklare form för att minska mängden material som används och utskriftstiden. SMART-stöd 
är lämpliga för alla modeller, särskilt för modeller med stora stödområden, och är 
standardstilen för utskrifter med vattenlösligt stödmaterial

• Surround – Hela modellen omges av stödmaterial. Används vanligtvis för långa, tunna 
modeller.

Tillgängliga 
lagerupplösningar

Minsta väggtjocklek

0,010 tum (0,254 mm)
0,013 tum (0,330 mm)

0,036 tum (0,914 mm)
0,047 tum (1,194 mm)
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Välja skala för STL-filen:

Innan du bearbetar en modell för utskrift kan du ändra storleken på modellen inom 
utskriftsutrymmet. Varje modell har en fördefinierad storlek inom STL-filen. När du har öppnat filen 
kan du ändra storleken på modellen som har producerats från STL-filen genom att ändra skalan. 
Skalan står alltid i relation till den ursprungliga STL-filens storleksdefinition. 

Exempel: en kub som har måttangivelsen 2 X 2 X 2 kan skrivas ut så att den blir 4 X 4 X 4 bara 
genom att skalan ändras till 2,0. Om du, efter att ha ändrat skalan till 2,0, bestämmer dig för att du 
vill ha storleken 3 X 3 X 3 ändrar du skalan till 1,5 – skalan står i relation till den ursprungliga 
storleken på 2,0, INTE resultatet 4,0 från den första skaländringen.

Klicka i skalans inmatningsruta för att ange önskad skala.

Välja orientering för STL-filen:

Fliken Orientering har ett utökat förhandsgranskningsfönster. Där finns alternativ för att visa en 
modell, mäta en modell, ange modellens orientering, bearbeta en modell och visa lagren för en 
modell. Hur en modell är riktad i förhandsgranskningsfönstret avgör vilken orientering modellen har 
när den skrivs ut.

Orienteringen påverkar utskriftshastigheten, modellstyrkan, ytfinishen och materialförbrukningen. 
Orienteringen kan även påverka möjligheten för CatalystEX att åtgärda fel i STL-filen.

Du kan välja att ange orienteringen för en modell automatiskt, vilket ger CatalystEX möjlighet att 
bestämma den bästa orienteringen för modellen för en så snabb utskriftstid och en så låg 
materialanvändning som möjligt, eller så kan du ändra modellens orientering manuellt.

Orienteringsalternativ:

• Build Speed (Utskriftshastighet) – nära relaterat till materialanvändning. En mindre mängd 
stödmaterial ger en snabbare utskriftshastighet.

Andra faktorer som påverkar utskriftshastigheten är axelorienteringen. Skrivaren kan skriva ut 
snabbare över X-Y-planet än längs Z-axeln. Om du orienterar en modell så att den är kortare 
i modelleringsutrymmet får du en snabbare utskrift.

• Part Strength (Modellstyrka) – en modell är starkare inom ett lager än vad den är över flera 
lager. Beroende på vilka egenskaper du vill att modellen ska kunna uppvisa kan du behöva 
orientera modellen så att den har mest styrka i ett specifikt område. Till exempel en flik som ska 
kunna tryckas in blir svagast om du utsätter den för tryck över flera lager.

• Surface Finish (Ytfinish) – liknar orientering för styrka, hur modellen orienteras avgör hur 
ytfinishen ser ut och gör att skrivaren kan ge jämnast finish i ett specifikt område. Om du till 
exempel skriver ut en cylinder får du en jämnare ytfinish om cylindern placeras upprätt än om 
du skriver ut den liggande på sidan.

• STL File Repair (STL-filreparation) – en STL-fil kan bestå av fel även om den verkar vara felfri. 
Om STL-filen innehåller fel kan CatalystEX ha problem att bearbeta filen. CatalystEX har 
möjlighet att automatiskt åtgärda vissa STL-filfel. Hur modellen orienteras kan påverka den 
automatiska reparationsfunktionen.
25



Lägga till STL-filen till paketet:

Knappen Add to Pack (Lägg till i paket) finns på flikarna General (Allmänt), Orientation 
(Orientering) och Pack (Paket).

När du klickar på knappen Add to Pack (Lägg till i paket) lägger CatalystEX till filen som för 
närvarande finns i förhandsgranskningsfönstret (fliken General (Allmänt) eller fliken Orientation 
(Orientering)) i paketförhandsgranskningsfönstret (fliken Pack (Paket)).

Om filen i förhandsgranskningsfönstret inte har bearbetats för utskrift bearbetas filen innan den 
läggs till i paketet. Varje gång du klickar på knappen Add to Pack (Lägg till i paket) läggs en till 
kopia av filen till i paketet.

Skriva ut STL-filen:

Knappen Print (Skriv ut) finns på flikarna General (Allmänt), Orientation (Orientering) och Pack (Paket). 

CatalystEX bearbetar nu alla modeller i paketet och skapar en CMB-fil från vilken skrivaren skriver ut 
modellerna.

Sätta i en byggplattform
Innan du sätter i en byggplattform i facket ska du ta bort all materialansamling på och bakom 
Z-plattformen och runt ledskruven. Om du inte gör det kan det leda till att byggplattformen blir 
ojämn, eller om mängden ansamlat material är tillräckligt stor kan Z-plattformen blockeras vid den 
övre gränsen.

Sätt i byggplattformen. Se ”Sätta i byggplattform” på sida 20.

Skriva ut en modell
Om en modell inte har skickats till skrivaren för utskrift är utskriftskön tom. Om utskriftskön är tom 
visar kontrollpanelen Idle (Viloläge) eller Ready to build (Redo att skriva ut).

Välj om du vill starta en utskrift från en fjärrplats eller från skrivarens kontrollpanel.

Starta en utskrift från en fjärrplats:

Den nedre displayen visar Wait for Part (Vänta på modell) och blinkar.

1. På kontrollpanelen trycker du på Wait for Part (Vänta på modell). På displayen visas frågan 
Is Model Base Installed? (Har en byggplattform satts i?)

2. Sätt i en byggplattform.

FÖRSIKTIGT! Återanvänd INTE byggplattformar. Om en byggplattform 
återanvänds kan det leda till kalibreringsfel, dålig modellkvalitet och 
extruderingsproblem. Det finns fler byggplattformar tillgängliga hos 
återförsäljaren.

FÖRSIKTIGT! Återanvänd INTE byggplattformar. Om en byggplattform 
återanvänds kan det leda till kalibreringsfel, dålig modellkvalitet och 
extruderingsproblem. Det finns fler byggplattformar tillgängliga hos 
återförsäljaren.
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3. Tryck på Yes (Ja). Waiting for Part (Väntar på modell) visas nu på displayen.
4. Skicka en modell till skrivaren från CatalystEX-arbetsstationen. Skrivaren startar automatiskt 

utskriften av modellen. Se ”Bearbeta STL-filen för utskrift” på sida 24 för detaljerade 
instruktioner.

Starta en utskrift från kontrollpanelen:

Om Wait for Part (Vänta på modell) inte har aktiverats kan du skicka modellen till skrivaren och 
starta modellen från kontrollpanelen efter att modellen har skickats till skrivaren.

1. Skicka en modell till skrivaren från CatalystEX-arbetsstationen. Displayen visar Idle/Ready to 
Build (Viloläge/Redo att skriva ut) och namnet på den första filen i kön som väntar på att 
skrivas ut. 

2. Sätt i en byggplattform.

3. På kontrollpanelen trycker du på Start Model (Starta modell) för att börja skriva ut modellen.

Fylla på material
Materialkassetterna är fabriksförpackade i en låda och en antistatisk, fukttät väska för att behålla 
hållbarhetstiden. Materialet håller sig fritt från fukt inuti kassetten i minst 30 dagar efter att 
kassetten har öppnats. Hållbarhetstiden är mer än ett år om kassettförpackningen hålls förseglad.

Fylla på materialkassetter:
1. Ta bort förpackningen. 

2. Om det finns en röd tätningsplugg på kassetten tar du bort den: (se Bild 18.)

a. Vrid pluggen en kvarts varv moturs.
b. Lyft upp pluggen för att ta bort den från kassetten – kassera (eller återvinn) pluggen.

Bild 18: Ta bort den röda pluggen före påfyllning

FÖRSIKTIGT! Återanvänd INTE byggplattformar. Om en byggplattform återanvänds 
kan det leda till kalibreringsfel, dålig modellkvalitet och extruderingsproblem. 
Det finns fler byggplattformar tillgängliga hos återförsäljaren.

Obs! Pluggen måste tas bort innan kassetten kan installeras.
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3. På änden av materialtråden finns en ”flagga” fasttejpad.

Bild 19: Riktning för att flytta kassettrullen

4. Dra ut tråden ur kassetten för att exponera ungefär 12 tums material. Du bör enkelt kunna dra 
ut materialet.

5. Med avbitaren från driftsättningssatsen knipsar du av trådspolen på änden av kassetten, 
se Bild 20.

FÖRSIKTIGT! Var försiktig när du vidrör tryckrullen på sidan av kassetten. Om 
du rullar den bakåt kan du dra in materialet i kassetten, se Bild 19. för korrekta 
anvisningar om hur du flyttar kassettrullen. Om detta inträffar finns det inget 
sätt att få tag på tråden utan att öppna kassetten och exponera materialet för 
fukt, vilket minskar hållbarhetstiden till bara några dagar.

Obs! Om du följer stegen ovan kan du se till att tråden matas fritt från spolen.
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Bild 20: Knipsa av materialtråden

6. Om skrivaren är i läget Idle (Viloläge) trycker du på knappen Material... som blinkar.

7. På displayen visas uppmaningen Material - Add/Remove (Material – Lägg till/ta bort) 
(blinkar).

8. Sätt in materialkassetterna på rätt plats från framsidan av skrivaren (modellmaterialkassetten 
ska sitta på den övre platsen och stödmaterialkassetten på den nedre platsen).

9. När kassetterna har satts in trycker du på Load... (Fyll på) (blinkar).

10. På displayen visas uppmaningen Load Both... (Fyll på båda), Load Model... (Fyll på modell) 
eller Load Support... (Fyll på stöd) Tryck på Load Both... (Fyll på båda).

11. När material har fyllts på i huvudet trycker du på Done (Klar).
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Ta ur material
Modell- och stödmaterialkassetterna kan bytas ut separat eller samtidigt. I viloläge, 
påfyllningsläge eller utskriftsrelaterade lägen visar kontrollpanelen hur många procent material 
som återstår i kassetterna. Om skrivaren körs utan uppsikt under en längre period och 
materialnivån börjar bli låg kan det vara bra att byta kassetterna innan du påbörjar en ny modell. 
Du måste så klart även byta ut kassetterna när de är tomma. 

Så här tar du ur materialkassetter:
1. I läget Idle (Viloläge) trycker du på Material... 

a. Tryck på Unload... (Ta ur)
b. På kontrollpanelen visas Material och uppmaningarna Unload Both... (Ta ur båda), 

Unload Model... (Ta ur modell) eller Unload Support... (Ta ur stöd).
c. Efter att du har gjort ovanstående val visas Unloading (Tar ur) på kontrollpanelen 

i ungefär 60–75 sekunder (de valda materialen tas bort från extruderingshuvudet). 
d. När urtagningen är färdig visas en uppmaning på kontrollpanelen om att du ska ta bort 

önskad kassett – dvs. Remove Model Cartridge (Ta bort modellkassett) eller Remove 
Support Cartridge (Ta bort stödkassett). 

2. Ta bort materialkassetterna genom att först trycka dem försiktigt framåt och sedan dra ut dem 
från deras platser.

• När du tar bort en kassett finns det ca 180 cm tråd som behöver dras ut ur systemet. 
(Detta är normalt. Materialet dras endast tillbaka från extruderingshuvudet under 
”urtagning”.)

3. Om du vill förvara en delvis använd kassett sätter du en liten tejpflagga på tråden nära 
kassetten. Skär av och kassera resterande material. Tejpflaggan ser till att tråden inte dras 
in i kassetten.

FÖRSIKTIGT! Försök INTE spola tillbaka tråden som finns kvar i systemet. Detta 
leder till att materialet korslindas inuti kassetten och orsakar fel.
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Skriva ut en testmodell
Fabrikstestmodeller har förladdats i skrivaren. För att bekanta dig med systemet rekommenderar vi 
att du skriver ut någon av testmodellerna innan du försöker skriva ut en av dina egna filer.

När skrivaren är uppvärmd, material har fyllts på och en byggplattform är på plats kan du skicka 
en testmodell till skrivaren.

Så här skriver du ut en testmodell:
1. Tryck på Maintenance (Underhåll). 

2. Tryck på System.

3. Tryck på Test Parts (Testa modeller) och välj en av de tillgängliga exempelmodellerna. 

Skrivaren börjar automatiskt skriva ut modellen. 

4. När modellen är klar följer du stegen under ”Ta bort en färdig modell” på sida 33.

Kontrollpanelen under utskrift
De två översta raderna på kontrollpanelen visar skrivarstatusmeddelanden, se Bild 21. Den nedre 
raden på panelen visar hur mycket material som finns kvar i kassetterna.

Bild 21: Kontrollpanelen under utskrift

Belysning i byggutrymmet
När en modell börjar skrivas ut är belysningen i byggutrymmet automatiskt PÅ. Du kan slå AV och 
PÅ belysningen via kontrollpanelen.

Du kan även låta belysningen vara på hela tiden. Gå till läget Idle (Viloläge) eller Ready to Build 
(Redo att skriva ut). Tryck på Maintenance (Underhåll) och tryck sedan på Setup (Installation). 
Tryck på Lights Always On (Belysning alltid på). Belysningen är PÅ tills systemet stängs AV.

Pausa utskrift
När du skriver ut en modell kanske du vill pausa, till exempel för att byta en materialkassett. 
Du kan när som helst pausa utskriftsprocessen genom att trycka på Pause (Paus).

Obs! När utskriftsprocessen har pausats slutför skrivaren den aktuella 
verktygsvägen innan den pausar.

Skrivarstatus

Modellfilnamn
Återstående modellmaterial

Återstående stödmaterial
* Anger att material har fyllts på i huvudet

* Anger att material har fyllts på i huvudet
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Återuppta utskriften från pausläget
Om du har tryckt på Pause (Paus) och du är redo att återuppta utskriften av modellen trycker du 
på Resume (Återuppta). Skrivaren återupptar modelleringen.

Återuppta åtgärder från standbyläget
Efter flera minuters inaktivitet går skrivaren in i standbyläge. I standbyläget sänks 
huvudtemperaturen för att spara energi. 

Återuppta åtgärd från standbyläget:
1. Tryck på Resume (Återuppta).

• På kontrollpanelen visas Ready to Build (Redo att skriva ut) och modellens namn 
(om det finns en modell i kön). Där visas även mängden material som finns kvar 
i modellmaterialkassetten och stödmaterialkassetten 
(till exempel *Modell 90 %, *Stöd 85 %).

• Start Model (Starta modell) börjar blinka.

2. Tryck på Start Model (Starta modell) för att börja modellera.
(Skrivaren kan behöva värmas upp i några minuter för att få rätt utskriftstemperatur. Du kan se 
temperaturvärdena på kontrollpanelen.)

Avbryta ett jobb
Du kan när som helst avbryta ett jobb när modellen skrivs ut.

Så här avbryter du ett jobb:
1. Tryck på Pause (Paus). 

2. När skrivaren slutar skriva ut trycker du på Cancel Build (Avbryt utskrift).
På kontrollpanelen visas Are you Sure? (Är du säker?)

3. Tryck på Yes (Ja). På kontrollpanelen visas Build Stopped (Utskrift stoppad) följt av 
modellnamnet.

4. På kontrollpanelen uppmanas du att ta bort modellen och byta ut byggplattformen. Se ”Sätta 
i en byggplattform” på sida 26. När dörren till byggutrymmet har öppnats och stängts visas 
följande på kontrollpanelen: Part Removed? (Är modellen borttagen?)

5. Tryck på Yes (Ja) först efter att du har tagit bort modellen – se ”Ta bort en färdig modell” på 
sida 33.

FÖRSIKTIGT! Om du trycker på Yes (Ja) innan du tar bort modellen kan systemet 
skadas och du måste ringa service.
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Automatisk avstängning
Du kan ställa in så att skrivaren stängs av automatiskt när en utskrift är klar. Detta alternativ 
sparar energi.

1. När skrivaren skriver ut trycker du på knappen Auto Power Down (Automatisk avstängning).

2. Ställ strömbrytaren, som sitter på skrivarens vänstra sida, i läget OFF (AV).

Skrivaren visar Auto Power Down Mode (Automatiskt avstängningsläge) och stängs av så snart 
utskriften är klar.

Avbryta automatisk avstängning:
1. Ställ strömbrytaren i läget ON (PÅ).

Stänga av
Om du vill stänga av Dimension ställer du strömbrytaren i läget OFF (AV), se Bild 13 på sida 15. 
Du kan när som helst göra det utan att skada skrivaren. Inga andra åtgärder är nödvändiga. 
Om detta görs när skrivaren skriver ut en modell går den aktuella utskriften förlorad. Systemets 
kylfläktar fortsätter köra i flera minuter. Det gör de för att säkerställa en säker, systematisk avstängning.

Ta bort en färdig modell
När modellen är färdig visar kontrollpanelen Completed Build (Färdig utskrift) och filens namn. 
Den visar även Remove Part and Replace Modeling Base (Ta bort modell och byt byggplattform).

Så här tar du bort en färdig modell:
1. Öppna dörren till byggutrymmet.

2. Lossa byggplattformens fästen och dra byggplattformen mot dig, ut ur fackstöden.

3. Sätt i en ny byggplattform.

4. Stäng dörren till byggutrymmet.

5. Efter att du har öppnat och stängt dörren visar kontrollpanelen Part Removed? (Är modellen 
borttagen?) först efter att du har tagit bort modellen, tryck sedan på Yes (Ja). 

• När du har tryckt på Yes (Ja) visar kontrollpanelen statusen Ready to Build (Redo att 
skriva ut) för nästa modell i kön.

Så här tar du bort en färdig modell från byggplattformen:
1. Efter att du har tagit bort plattformen från skrivaren ska du böja byggplattformen ordentligt 

fram och tillbaka med händerna för att ta loss modellen. Det går enklast om du böjer/vrider 
byggplattformen diagonalt.

2. Dra ur modellen ur basen.

Obs! När skrivaren inte ska användas under en längre period tar du ur 
materialkassetterna och stänger sedan av strömmen till systemet.

FÖRSIKTIGT! Systemet kan skadas om du svarar Yes (Ja) och modellen inte har tagits bort! 

Obs! Stödmaterialet är mycket enklare att ta bort när byggplattformen 
fortfarande är varm.
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Ta bort stödmaterial

Borttagbara stöd

Dimension BST 1200es använder borttagbart stödmaterial. Materialet tas bort genom att man 
försiktigt skrapar bort det eller vrider av det. Det går lättare att ta bort material från försänkningar 
med hjälp av enkla verktyg som en hacka eller plattång.

Vattenlösligt stödmaterial

Dimension SST 1200es använder vattenlösligt stödmaterial – en vattenbaserad lösning som är 
utformad för att du enkelt ska kunna skölja bort stödmaterialet. Modellen blir jämn och ren med 
fina detaljer intakta. Det vattenlösliga stödmaterialet kan tas bort för hand relativt enkelt, men är 
utformat för att lösas upp och sköljas av modellen så att man inte behöver vidröra modellen.

VARNING! Använd skyddsglasögon och VÄRMESKYDDANDE handskar när 
du avlägsnar borttagbart stödmaterial.

VARNING! Använd skyddsglasögon och VÄRMESKYDDANDE handskar när 
du tar bort vattenlösligt stödmaterial.
När du tar bort vattenlösligt stödmaterial för hand ska du använda 
VÄRMESKYDDANDE handskar.
När du tar bort vattenlösligt stödmaterial med vattenlösligt koncentrat ska du 
använda skyddshandskar av GUMMI.
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5 Underhåll

Följ de enkla procedurerna i det här kapitlet för att säkerställa fortsatt korrekt användning av 
skrivaren.

Verktyg i driftsättningssatsen
Driftsättningssatsen innehåller reservdelar och en uppsättning verktyg som du använder för att 
underhålla systemet. Här följer en lista över de verktyg som driftsättningssatsen innehåller.

• Plattång

• Insexnyckel med T-handtag – 1/8”

• Insexnyckel med T-handtag – 7/64”
• Isolerade värmeskyddande handskar av läder (par)
• Avbitare
• Borste (brons)
• Förstoringsglas

Förebyggande underhåll

Dagligen
Inspektera borsten och skrapan för rensning av munstycken

Efter varje utskrift bör du inspektera borsten och skrapan för rensning av munstycken för att 
kontrollera att det inte finns någon materialansamling eller tecken på avnötning. Om material har 
ansamlats eller nötts av rengör du borsten och skrapan. Materialansamling på borsten och skrapan 
för rensning av munstycken kan leda till kvalitetsproblem på modellerna. Se ”Sätt tillbaka borsten 
och skrapan för rensning av munstycken” på sida 38.

Inspektera munstyckshöljena
Efter varje utskrift bör du inspektera munstyckshöljena beträffande skador eller materialansamling. 
Om det har ansamlats mycket material ska du ta bort det. Om materialet inte lossnar eller om 
munstycksskyddet är skadat byter du ut munstycksskyddet. Se ”Byte av munstycksskyddet” på 
sida 40.

Ta bort smutsansamlingar
Ta bort all materialansamling på Z-plattformen och runt ledskruven. Om detta inte görs kan det leda 
till att basen står ojämnt och att Z-plattformen blockeras vid den övre gränsen.
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Dammsug byggutrymmet
Dammsug byggutrymmet för att ta bort all smuts och allt extruderat material.

Rengör luckan

Luckans glas kan rengöras med ett vanligt glasputsmedel.

Töm uppsamlingsbehållaren

Uppsamlingsbehållaren i plast sitter till höger på modelleringsutrymmets bakre vägg, se Bild 22.

1. Ta bort uppsamlingsbehållaren genom att ta tag i den och trycka den uppåt för att lossa den 
från de tre fästena. Se Bild 22.

Bild 22: Uppsamlingsbehållarens placering

2. Dra behållaren mot dig och ut ur byggutrymmet.

3. Töm behållaren och sätt tillbaka de 3 fästena.

Obs! En full uppsamlingsbehållare kan påverka modellernas kvalitet.

FÖRSIKTIGT! När du sätter tillbaka behållaren ska du se till att den låser fast 
sig vid alla tre fästen och att den hänger i linje med byggutrymmets vägg så 
att skador undviks. 
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Underhåll efter 500 timmar
Meddelanden om förebyggande underhåll visas på arbetsstationen med ett intervall på 
500 arbetstimmar som en påminnelse om att utföra förebyggande underhåll. Se Bild 23 för 
SST 1200es och Bild 24 för BST 1200es.

Bild 23: SST 1200es – Meddelande om förebyggande underhåll

Bild 24: BST 1200es – Meddelande om förebyggande underhåll
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Rengöra fläktfiltret

Så här rengör du fläktfiltret:
1. Lokalisera den nedre fläkten på skrivarens bakre panel och ta bort plastramen (knäpps på och 

av) som håller fast fläktfiltret. Se Bild 25.

Bild 25: Den lägre fläktens placering

2. Rengör filtret med tvål och vatten och torka det sedan.

3. Sätt tillbaka filtret.

Sätt tillbaka borsten och skrapan för rensning av munstycken

1. Stäng av skrivaren helt. Se ”Stänga av” på sida 33.

2. Flytta vipphuvudet till vänster sida av skrivaren för att komma åt borsten och skrapan, se Bild 25.

Obs! Borsten och skrapan för rensning av munstyckena ska bytas ut efter 
500 timmar, innan du utför underhåll på munstycksrengöringsenheten.
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Bild 26: Flytta vipphuvudet till vänster

3. Ta bort borsten och skrapan genom att lyfta upp dem ut ur skrivaren. Kassera den gamla 
borsten och skrapan. Se Bild 26.

Bild 27: Byta ut borsten och skrapan för rensning av munstycken

4. Placera den nya borsten och skrapan över de två fästena och se till att de sitter fast ordentligt.

Borste och 
skrapa för 
rensning av 
munstycken
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Byte av munstycksskyddet
Munstycksskydd kan med tiden bli slitna eller skadade. Detta kan påverka ytfinishen och 
modellkvaliteten negativt.

Bild 28: Skador på munstycksskyddet

1. Öppna Head Maintenance (Huvudunderhåll).

a. På kontrollpanelen trycker du på Maintenance (Underhåll).
b. Tryck på Machine (Maskin). 
c. Tryck på Head (Huvud). Huvudet stannar i mitten av byggutrymmet och Z-plattformen 

ändrar läge.

2. Ta bort huvudlocket genom att trycka in flikarna och dra av det från huvudet. Se Bild 29.

Bild 29: Placering av huvudlockets flikar

Handskar: Huvudområdet är varmt, så använd värmeskyddande handskar 
när du arbetar i det här området av skrivaren.

Nytt skydd Slitet skydd

Tryck in flikarna för att 
ta bort huvudlocketHuvudlock
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3. Placera ett litet skruvmejselblad mellan munstycksskyddet och munstycksplattan. Använd det 
lilla skruvmejselbladet för att ta bort munstyckshöljet från munstycksplattan. Se Bild 30.

Bild 30: Borttagning av munstycksskyddet

4. Rengör munstycket med stålborsten som finns i driftsättningssatsen för att ta bort all smuts. 
Se Bild 31.

Bild 31: Rengör munstyckena med stålborste

5. Sätt dit ett nytt munstycksskydd genom att trycka fast det över det exponerade munstycket och 
rikta den spårförsedda änden mot baksidan av huvudet. Se Bild 32.

 

OBS! Munstycksskyddet ska sitta i linje med munstycksplattan såsom visas 
i Bild 33.

För in en liten 
standardskruvmejsel för att bända loss 
munstycksskydden från munstyckena. Munstycksskydd

Munstycksplatta

Rengör alla munstycken med en stålborste.
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Bild 32: Ditsättning av munstycksskydd

Bild 33: Placering av munstycksskyddet

6. Sätt tillbaka huvudlocket.

7. Stäng Maintenance (Underhåll) och tryck på Done (Klar) tills du är tillbaka i Idle (Viloläge).

Obs! Om huvudlocket inte sätts tillbaka kanske inte skrivaren fungerar som 
den ska.

Munstycksskyddet är INTE korrekt placerat Munstycksskyddet är korrekt placerat
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Underhåll efter 2 000 timmar
Meddelanden om förebyggande underhåll visas på arbetsstationen med ett intervall på 
2 000 arbetstimmar som en påminnelse om att utföra förebyggande underhåll. Se Bild 34 för 
SST 1200es och Bild 35 för BST 1200es.

Bild 34: SST 1200es – Meddelande om förebyggande underhåll

Bild 35: BST 1200es – Meddelande om förebyggande underhåll
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Byte av kondenseringsmunstycket
Byt ut munstyckena efter cirka 2 000 timmar, beroende på driftsförhållandena. Munstycken kan 
även skadas om de hanteras fel vid underhåll i området runt munstyckena.

Så här tar du bort munstycken:
1. Du måste se till att skrivaren är PÅ innan du byter ut extruderingsmunstyckena.

2. På kontrollpanelen trycker du på Maintenance (Underhåll). 

3. Tryck på Machine (Maskin).

4. Tryck på Tip (Munstycke).

5. Tryck på Replace (Byt ut).

6. Skrivaren visar Material Unload - Unloading Model (Materialurtagning – Ta ur modell).

7. När du har slutfört urtagningen uppmanar kontrollpanelen dig att ta bort materialkassetterna. 
Tryck in materialkassetterna och lossa för att ta bort dem.

8. Nu kan du öppna skrivarluckan och byta ut munstyckena eller så kan du trycka på Cancel 
(Avbryt) för att avbryta proceduren för munstycksbyte.

9. Ta bort huvudlocket i plast genom att trycka ihop flikarna på sidorna av locket. Se Bild 36.

Bild 36: Borttagning av huvudlocket

10. Så här tar du bort munstycken:

a. Använd 7/64”-insexnyckeln med T-handtag för att lossa värmeblockets skruvar tre till 
fyra hela varv moturs – eller tills överdelen av skruvarna är i linje med metallskyddet. 
Skruva INTE ur skruvarna helt. Se Bild 37.

Obs! CatalystEX visar munstyckstiden (timmar) på fliken Printer Services 
(Skrivartjänster) – knappen Printer Info (Skrivarinfo) (munstyckstiden nollställs 
vid byte).

Tryck in flikarna för att ta 
bort huvudlocketHuvudlock
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Bild 37: Borttagning av munstycke

b. Använd plattången för att ta tag i munstycksskyddet av rostfritt stål. 
c. Dra munstycksskyddet mot dig och dra sedan nedåt för att ta bort munstycket från 

värmeblocket. Kassera det använda munstycket. Se Bild 38.

Bild 38: Ta bort munstycken

d. Upprepa för det andra munstycket vid behov.

Så här sätter du dit munstycken:
1. För Dimension BST1200es är stödmunstycket och modellmunstycket utbytbara mot varandra. 

Båda munstyckena är likadana som modellmunstycket som visas i Bild 39 (munstyckena ligger 
i en behållare med rött lock).

2. För Dimension SST 1200es måste du identifiera rätt utbytesmunstycke. SST 1200es 
använder två typer av munstycken. Du måste se till att ett stödmunstycke används på 
VÄNSTER sida av huvudenheten. Ett modellmunstycke måste användas på HÖGER sida 
av huvudenheten (se Bild 39). Modellmunstycket ligger i en behållare med rött lock. 
Stödmunstycket ligger i en behållare med svart lock.

FÖRSIKTIGT! För Dimension SST 1200es: Det är skillnad på modellmunstycken och 
VATTENLÖSLIGA stödmunstycken. Rätt munstycke måste installeras på rätt sida.

Lossa, men skruva inte ur, 
värmeblockets skruvarLossa, men skruva inte ur, 

värmeblockets skruvar

Dra munstyckena nedåt för att ta bort dem
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Bild 39: Identifiera munstycken

3. Använd handskar och sätt in det nya munstycket i värmarblocket. 

4. Använd plattången för att ta tag i munstycksskyddet av rostfritt stål. 

5. Dra munstycksskyddet mot dig och lyft sedan upp för att sätta dit munstycket. 

6. Tryck munstycket mot skrivarens baksida när det ligger helt an mot värmarblocket. 

7. Kontrollera att munstycket har satts in helt i värmarblocket och att skyddet av rostfritt stål sitter 
som det ska. Se Bild 40.

8. Använd 7/64”-insexnyckeln med T-handtag för att dra åt värmarblockets låsskruvar ordentligt.

Bild 40: Installationsexempel

9. Upprepa steg 3–8 för det andra munstycket vid behov.

Obs! Se till att munstycket fortsätter ligga an helt mot värmarblocket medan du 
drar åt skruvarna. 

Kortare rör 

Ingen utvidgning

Märkt med ”Soluble” 
(vattenlöslig)

Kondenseringsrör

Längre rör

Utvidgat inlopp

FEL - Skyddsstörning FEL - Munstycket sitter 
inte ordentligt på plats

RÄTT
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10. Sätt dit ett nytt munstycksskydd genom att trycka fast det över det exponerade munstycket och 
rikta den spårförsedda änden mot baksidan av huvudet. Se Bild 41.

Bild 41: Ditsättning av munstycksskydd

Bild 42: Placering av munstycksskyddet

11. Sätt tillbaka huvudlocket av plast och stäng skrivarluckan.

12. Skrivaren visar Tip Maintenance - Tips Replaced? (Underhåll av munstycke – Har du bytt 
munstycken?) - välj Yes (Ja) för att börja fylla på material.

a. Skrivaren visar Maintenance - Add/Remove (Underhåll – Sätt dit/ta bort) (blinkar). 
• Om du vill byta en materialkassett ska du göra det nu.

b. Sätt i kassetterna med modell- och stödmaterial genom att trycka dem på plats. Tryck på 
knappen Load Selected (Påfyllning vald).

c. Skrivaren börjar nu fylla på material. Se ”Fylla på material” på sida 27.

OBS! Munstycksskyddet ska sitta i linje med munstycksplattan såsom visas 
i Bild 42.

Obs! Om huvudlocket inte sätts tillbaka kanske inte systemet fungerar som 
det ska.

Munstycksskyddet är INTE korrekt placerat Munstycksskyddet är korrekt placerat
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d. När materialpåfyllningen är klar visar skrivaren Tip Calibration - Install Modeling Base 
And Build Calibration Part (Munstyckskalibrering – Sätt dit byggplattform och 
utskriftskalibreringsdel). 

Munstyckskalibrering:

Efter byte av munstycke måste munstycket kalibreras. 

1. Välj Start Part (Starta modell) (blinkar) – skrivaren kör två kaliberingsmodeller. 

• Skrivaren skriver ut en Z-kalibreringsdel automatiskt, mäter modellen och kalibrerar 
Z-axeln beträffande munstycksdjup och munstycksnivå (ca 5 minuter). Z-kalibreringen 
görs automatiskt.

• Skrivaren skriver sedan ut en XY-kalibreringsdel automatiskt (ca 10 minuter). Du måste 
inspektera XY-kalibreringsdelen och kalibrera X- och Y-axeln beträffande 
munstycksförskjutning: 

2. När XY-kalibreringsdelen är färdig visar skrivaren Remove Part and Select XY Adjustment - 
X:0, Y:0 (Ta bort modell och välj XY-justering – X:0, Y:0)

3. Ta bort XY-munstyckskalibreringsdelen från skrivaren.

4. Inspektera modellen och kalibrera X- och Y-axeln, se Bild 43.

a. Använd förstoringsglaset från driftsättningssatsen för att visa stödvägen (visas i rött).
b. Identifiera placeringen på +X- eller –X-sidan av modellen där stödvägen är bäst 

centrerad inom modellens gränser (visas i blått).
c. Läs av siffran närmast denna placering. Detta är den nödvändiga justeringen av 

X-munstycksförskjutningen. Om siffran ligger på -X-sidan krävs en negativ förskjutning. 
d. Välj Increment (Öka) eller Decrement (Minska) för att ange X-förskjutningsjusteringen. 

Värdet ändras i det övre displayfönstret (skrivaren är som standard redo att acceptera 
X-värdet).

e. När du är nöjd med ditt X-förskjutningsvärde trycker du på Select Y (Välj Y) 
och upprepar stegen A–D för att identifiera och ange nödvändig justering av 
Y-munstycksförskjutningen.

Bild 43: Exempel på XY-munstycksförskjutningsdel.
I detta exempel krävs en justering av X = + 2, Y = - 4

FÖRSIKTIGT! Se till att en NY, OANVÄND byggplattform har satts dit innan du 
startar kalibreringen. Kalibreringsresultaten blir felaktiga om inte en NY, 
OANVÄND byggplattform används.
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5. Välj Done (Klar) när du har angett X- och Y-förskjutningarna. Skrivaren går tillbaka till 
Maintenance (Underhåll). Kör XY-kalibreringen en andra gång för att vara säker på att 
värdena har ändrat förskjutningen korrekt.

6. När det är klart trycker du på Done (Klar) tills du är tillbaka i Idle (Viloläge).

Underhåll vid behov
Det finns inget rutinschema för följande underhållsåtgärder, utan de ska utföras vid behov.

Byggutrymmets LED-lampor

Byt belysningen i byggutrymmet när den är uttjänt.

Så här byter du ut byggutrymmets LED-lampor:
1. Stäng av skrivaren.

2. Leta upp ledningsmattan som leder bort från den nedre delen av LED-lamporna.

3. Koppla loss LED-lamporna från ledningsmattan genom att trycka på ledningsmattans klämma 
samtidigt som du drar nedåt. 

4. Ta bort LED-lamporna genom att ta bort de tre fästskruvarna (övre, i mitten och nedre) – 

använd 7/64”-insexnyckeln med T-handtag som finns i driftsättningssatsen.

5. Sätt dit nya LED-lampor med de tre fästskruvarna, men dra inte åt skruvarna för hårt.

6. Sätt tillbaka ledningsmattans kontakt.

ESD: Använd korrekta jordningsmetoder vid hantering av 
elektriska komponenter för att förhindra elektrostatisk 
urladdning (ESD).

FÖRSIKTIGT! Använd endast LED-lampor som har godkänts av tillverkaren för 
utbyte.

Obs! Det finns två LED-lampor i byggutrymmet. De sitter på byggutrymmets 
främre vägg, den ena till höger och den andra till vänster om luckan.
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6 Felsökning

Checklista för felsökning

Problem eller felmeddelande Lösning

Ingen ström 1. Kontrollera att nätsladden är ordentligt isatt.
2. Kontrollera att både jordfelsbrytaren (på systemets baksida) och 

strömbrytaren (på systemets framsida) är i läget ON (PÅ).
3. Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.

Systemet misslyckas att nå drifttemperatur Kontrollera att systemet inte är anslutet till en förlängningssladd eller ett 
grenuttag.

Material extruderas inte Tråd kan sitta fast i extruderingshuvudet, se ”Återställa efter 
extruderingsproblem” på sida 56.

Model/Support Jam in head clear before 
resuming (Modell-/stödblockering 
i huvudet rensa innan du fortsätter)

Se ”Materialblockering” på sida 54.

Extruderat material har ansamlats på 
modellen.

1. Se till att skrapan och borsten är inställda på rätt höjd. Se ”Sätt 
tillbaka borsten och skrapan för rensning av munstycken” på 
sida 38.

2. Kontrollera skrapans och borstens skick. Byt ut dem om de är 
slitna. Se ”Sätt tillbaka borsten och skrapan för rensning av 
munstycken” på sida 38.

Ingen text visas på kontrollpanelen Slå av och på strömmen (se ”Slå av och på strömmen” på sida 52).

Det går inte att kommunicera med 
systemet via nätverket

1. Se till att nätverkskablarna är anslutna – på skrivaren, på datorn 
och där kablarna ansluter till nätverksboxarna.

2. Konfigurera om inställningarna, se ”Nätverksansluta skrivaren” på 
sida 12.

3. Om en statisk nätverksadress används kontrollerar du att den 
IP-adress som har angetts i CatalystEX har samma värde som den 
adress som har angetts för skrivaren.

4. Systemkonfigurationen kan ha ändrats. Kontakta 
nätverksadministratören.

En felkod visas på kontrollpanelen Ring den lokala återförsäljaren för kundservice. Mer information finns 
i ”Felbestämningskoder” på sida 51.
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Felbestämningskoder
Om ett fel uppstår som hindrar skrivaren från att utföra ett användarkommando börjar skrivaren 
stängas av och kylas ner. Kontrollpanelen visar en felkod. En lista på felkoder (med filnamnet 
”error.txt”) finns på CD-ROM-skivan med skrivarens systemprogramvara. (Se till att kontrollera 
error.txt-bilagan när du installerar nya systemprogramvaruuppdateringar, eftersom den här listan 
kan komma att ändras vid varje ny programvaruversion.)

Efter att skrivaren har kylts ner visas endast alternativet Continue (Fortsätt). Tryck på Continue 
(Fortsätt) så startas skrivaren om och försöker återgå till normal drift. Om problemet inte förvinner 
när du trycker på Continue (Fortsätt) slår du av strömmen (se ”Slå av och på strömmen” på 
sida 52) och väntar sedan i 60 sekunder innan du slår på strömmen igen. I de flesta fall kan du 
fortsätta använda skrivaren. Om skrivaren ändå fortsätter att stängas av och visar samma fel 
kontaktar du teknisk support.

Exportera skrivarkonfigurationsfil (.cfg)
Om skrivaren visar felbestämningskoder kan du behöva exportera en konfigurationsfil (.cfg) från 
skrivaren som du skickar till kundsupport.

Så här exporterar du konfigurationsfilen från skrivaren:
1. Öppna CatalystEX från arbetsstationen.
2. Klicka på fliken Printer Services (Skrivartjänster).
3. Klicka på knappen Export Configuration (Exportera konfiguration).
4. Bläddra till den mapp där du vill spara konfigurationsfilen.
5. Klicka på knappen Save (Spara).
6. Stäng CatalystEX.

Kontrollpanelen visar
Build Error (Utskriftsfel)

En ofullständig eller dålig modellfil har skickats till systemet. 
Kontrollera STL-filens giltighet i CAD-programvaran, bearbeta om 
STL-filen i CatalystEX och ladda ner den igen till systemet.

Kontrollpanelen visar
Can’t Find Home – Check Modeling 
Base (Kan inte hitta hem – Kontrollera 
byggplattform)

1. Kontrollera att en byggplattform är isatt.
2. Byggplattformen kan vara använd eller defekt – byt ut den.

Kontrollpanelen visar
Communication lost at HR:MN UCT 
(Kommunikation bröts vid TIM:MIN UCT)

Systemet slutade statusrapportera vid den UCT-tid som visas. Vänta på 
att systemet slutför utskriften av modellen. Systemet startar om 
automatiskt och visar Build Complete (Utskrift slutförd). Det är nu säkert 
att ta bort modellen.

Kontrollpanelen visar
Could Not Read Cartridge (Kunde inte 
läsa kassett)

1. Ta bort kassetten och slå av och på strömmen, se ”Slå av och på 
strömmen” på sida 52. Sätt sedan i kassetten igen.

2. Prova med en annan kassett.

Kontrollpanelen visar
Load Failed (Påfyllning misslyckades)

1. Prova igen med samma kassett.
2. Prova med en annan kassett.
3. Tråd kan sitta fast i extruderingshuvudet, se ”Diagnostisera 

extruderingsproblem” på sida 52.

Problem eller felmeddelande Lösning
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Slå av och på strömmen
1. Vrid strömbrytaren till läget OFF (AV). Kontrollpanelen visar Shutting Down (Stänger av).

2. När skrivaren har kylts ned tillräckligt för att stängas av är kontrollpanelen tom.

3. När kontrollpanelen är tom och skrivaren har stängts av ställer du strömbrytaren i läget OFF (AV).

4. När du har vridit jordfelsbrytaren till läget OFF (AV) väntar du i 60 sekunder och sedan vrider 
du jordfelsbrytaren till läget ON (PÅ).

5. Vrid strömbrytaren till läget ON (PÅ). Skrivarens kontrollpanel visar att den håller på att startas.

När kontrollpanelen visar Idle (Viloläge) eller Ready to Print (Redo för utskrift) kan du skicka en fil 
till skrivaren för utskrift.

Diagnostisera extruderingsproblem
Ibland kan skrivarhuvudet drabbas av extruderingsproblem. Detta blir uppenbart om du ser något 
av följande:

• Huvudet rör sig men det kommer inte ut något material ur något av munstyckena.
• Höjden på modell- och stödmaterialen är inte jämn.
• Strukturer sjunker ihop på grund av brist på stödmaterial.

1. På kontrollpanelen trycker du på Cancel (Avbryt) och tar bort modellerna från skrivaren.

2. Sätt i en ny byggplattform.

3. I läget Idle (Viloläge) trycker du på Maintenance (Underhåll).

4. Tryck på Machine (Maskin).

5. Tryck på Head (Huvud). Huvudet flyttas till mitten av byggutrymmet och Z-plattformen ändrar 
läge. På kontrollpanelen står det: Model Drive Motor Stopped (Modelldrivmotor stoppad).

6. Kontrollera om det är problem med att extrudera modellmaterial genom att trycka på Forward 
(Framåt) (kommandot är tillgängligt när huvudet har nått driftstemperatur). Kontrollera 
modellmunstycket (höger) om något extruderas (materialextrudering).

7. Tryck på Stop (Stopp) för att stoppa extruderingen.

8. Om det INTE kommer ut något material ur modellmunstycket, se ”Återställa efter 
extruderingsproblem” på sida 56. Om ett jämnt flöde av material kommer ut ur 
modellmunstycket fungerar allt som det ska. 

9. Testa stödmaterialsmunstycket genom att välja: Select Drive (Välj drivmotor).

10. Kontrollera om det är problem med att extrudera stödmaterial genom att trycka på Forward 
(Framåt). Kontrollera stödmunstycket (vänster) om något extruderas (materialextrudering).

11. Tryck på Stop (Stopp) för att stoppa extruderingen.

12. Om det INTE kommer ut något material ur stödmunstycket, se ”Återställa efter 
extruderingsproblem” på sida 56. Om ett jämnt flöde av material kommer ut ur stödmunstycket 
fungerar allt som det ska.

Handskar: Huvudområdet är varmt. Använd handskar när du arbetar i det 
här området av skrivaren.

Obs! Du kan behöva vänta upp till 30 sekunder innan extruderingen startar 
eftersom munstycket kan behöva nå drifttemperatur.
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13. Ställ tilbaka systemet i underhållsläge genom att trycka på Done (Klar).

14. Kontrollpanelen frågar Which Materials Loaded? (Vilka material har fyllts på?) Tryck på Both 
(Båda).

15. Tryck på Done (Klar) tills du är tillbaka i läget Idle (Viloläge).

Tilltäppt munstycke
Ibland kan ett munstycke täppas till med material. Detta leder ofta till extruderingsproblem. Med 
ett tilltäppt munstycke går det inte att fylla på material eller skriva ut modeller.

1. Ta bort huvudlocket genom att trycka in flikarna och dra av det från huvudet. Se Bild 44.

Bild 44: Ta bort huvudlocket

2. Inspektera munstyckenas övre delar för att se om material har ansamlats. Om det har 
ansamlats mycket material, se ”Återställa efter extruderingsproblem” på sida 56. Om det inte 
har ansamlats mycket material stänger du dörren till byggutrymmet och fortsätter.

3. På kontrollpanelen trycker du på Maintenance (Underhåll).

4. Tryck på Machine (Maskin). Skrivaren kalibreras, vilket tar ca 3 minuter.

5. Tryck på Head (Huvud). Huvudet värms upp till drifttemperatur, vilket tar ca 3 minuter.

6. Tryck på Select Drive (Välj drivmotor) och välj den drivmotor som kan ha ett tilltäppt 
munstycke.

7. Tryck på Forward (Framåt) så kör drivhjulet vald drivmotor framåt.

8. Tryck på Blower Off (Ventilator av) så stängs huvudets kylfläkt av i 10 sekunder, vilket ger 
munstycket möjlighet att värmas upp över drifttemperaturen. Om materialet börjar extruderas 
är munstycket inte längre tilltäppt. Om material inte extruderas, se ”Återställa efter 
extruderingsproblem” på sida 56.

9. Tryck på Done (Klar).

Handskar: Huvudområdet är varmt. Använd värmeskyddande handskar när 
du arbetar i det här området av skrivaren. 

Tryck in flikarna för att 
ta bort huvudlocketHuvudlock
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10. Sätt tillbaka huvudlocket.

11. Kontrollpanelen frågar Which Materials Loaded? (Vilka material har fyllts på?) Tryck på 
Model (Modell) om enbart modellmaterial är påfyllt, tryck sedan på Support (Stöd) om enbart 
stödmaterial är påfyllt eller tryck på Both (Båda) om både modell- och stödmaterial 
fortfarande är påfyllt. Tryck på None (Inga) om inga av dessa är påfyllda.

12. Tryck på Done (Klar) tills du är tillbaka i läget Idle (Viloläge).

Materialblockering
Ibland kan materialet blockera huvudet. Systemet meddelar dig om en materialblockering genom 
att visa ett meddelande på kontrollpanelen. Om en materialblockering upptäcks följer du dessa 
steg för att rensa blockeringen.

1. På kontrollpanelen trycker du på Continue (Fortsätt).

2. Tryck på Maintenance (Underhåll).

3. Tryck på Machine (Maskin).

4. Tryck på Head (Huvud).

5. När du är i huvudunderhållsläget tar du bort huvudlocket genom att trycka in flikarna och dra 
bort locket från huvudet. Se Bild 45.

Bild 45: Ta bort huvudlocket

6. Inspektera munstycksingångarna beträffande materialansamling, se Bild 46. Om det har 
ansamlats mycket material, se ”Återställa efter extruderingsproblem” på sida 56. Om det inte 
har ansamlats mycket material stänger du dörren till byggutrymmet och fortsätter.

Obs! Om huvudlocket inte sätts tillbaka kanske inte skrivaren fungerar som 
den ska.

Handskar: Huvudområdet är varmt. Använd värmeskyddande handskar när 
du arbetar i det här området av skrivaren. 

Tryck in flikarna för att 
ta bort huvudlocketHuvudlock
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Bild 46: Placering av munstycksingångarna

7. Tryck på Select Drive (Välj drivmotor) och välj den drivmotor som kan ha ett tilltäppt 
munstycke.

8. Tryck på Forward (Framåt) så kör drivhjulet vald drivmotor framåt.

9. Tryck på Blower Off (Ventilator av) så stängs huvudets kylfläkt av i 10 sekunder, vilket ger 
munstycket möjlighet att värmas upp över drifttemperaturen. Om materialet börjar extruderas 
är munstycket inte längre tilltäppt. Om material inte extruderas, se ”Återställa efter 
extruderingsproblem” på sida 56. Om material extruderas kan du fortsätta skriva ut din 
modell.

10. Sätt tillbaka huvudlocket.

11. Tryck på Done (Klar).

12. Kontrollpanelen frågar Which Materials Loaded? (Vilka material har fyllts på?) Tryck på Both 
(Båda).

13. Tryck på Done (Klar) tills du är tillbaka på skärmen Pause (Paus).

14. Tryck på Resume (Återuppta) för att fortsätta skriva ut modellen.

Obs! Om huvudlocket inte sätts tillbaka kanske inte systemet fungerar som 
det ska.

Modellmunstycks-
ingång

Stödmunstycks-
ingång
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Återställa efter extruderingsproblem

1. Gå in i läget Head Maintenance (Huvudunderhåll).

a. I läget Idle (Viloläge) trycker du på Maintenance (Underhåll).
b. Tryck på Machine (Maskin).
c. Tryck på Head (Huvud). Huvudet värms upp till drifttemperatur, vilket tar ca 3 minuter.

2. Ta bort huvudlocket genom att trycka in flikarna och dra av det från huvudet. Se Bild 47.

Bild 47: Ta bort huvudlocket

3. Placera vippstången i neutralt läge (stången sticker ut lika mycket på båda sidorna av 
huvudet). Detta kan göras manuellt, tryck på den stångände som sticker ut. Se Bild 48.

Obs! Vi rekommenderar att du läser och förstår hela den här proceduren innan 
du utför något arbete.

Handskar: Huvudområdet är varmt. Använd värmeskyddande handskar när 
du arbetar i det här området av skrivaren. 

Tryck in flikarna för att 
ta bort huvudlocketHuvudlock
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Bild 48: Huvudkomponenter

Bild 49: Vippstång i neutralt läge

4. Ta bort allt överflödigt material som finns runt huvudområdet.

a. Rensa ut så mycket som möjligt av materialet med plattången, en sond eller liknande 
verktyg.

Obs! Materialmatningen till munstycket kan ibland blockeras och orsaka 
ansamling av material under huvudlocket.

FÖRSIKTIGT! Änden av munstycket där materialet matas in kallas 
extruderingsrör. Sprutrören är sköra. Var försiktig när du arbetar i detta 
område så att du inte skadar rören.

Stödsidans 
styrrulle

Modellsidans 
styrrulle

Vippfjäder

Drivhjul

Vippstång
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b. För enklare åtkomst till områdena som kan behöva rensas kan du flytta 
materialstyrrullarna ur vägen (det finns en styrrulle för stödmaterial och en för 
modellmaterial, se Bild 48.)

i. Placera en 7/64”-insexnyckel med T-handtag mellan styrarmen och styrrullen 
såsom visas i Bild 50. (modellsidan visas)

ii. Placera vippstången på samma sida av huvudet som insexnyckeln med 
T-handtag. Se Bild 50. (modellsidan visas)

Bild 50: Skapa åtkomstutrymme för rengöring – modellsidan visas

iii. Flytta styrrullen genom att trycka 7/64”-insexnyckeln med T-handtag 

mot fjäderspänningen. Sätt in en 1/8”-insexnyckel med T-handtag 
(från driftsättningssatsen) i fixturhålet. Se Bild 51.

Obs! Flytta endast en styrrulle i taget. Rensa klart runt den flyttade rullen och 
sätt tillbaka den i normalläget innan du flyttar den andra styrrullen. Om båda 
rullarna är ur läge samtidigt kan fjädern sträckas ut.

Placera 
vippstången på 
samma sida av 
huvudet som 
T-handtaget.

Styrrullens placering

Styrarmens 
placering
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Bild 51: Hålla åtkomstutrymmet öppet – modellsidan visas

iv. Lätta på trycket på 7/64”-insexnyckeln med T-handtag för att försiktigt föra 
tillbaka den flyttade styrrullen till ursprungsläget – tills styrrullen vilar mot 
1/8”-insexnyckeln med T-handtag.

v. Ta bort 7/64”-insexnyckeln med T-handtag.

c. Klipp av materialet ovanför styrrullen med en avbitare.
d. Rensa området som nu är tillgängligt med en plattång, en sond eller liknande verktyg. 

e. Sätt tillbaka 7/64”-insexnyckeln med T-handtag mellan vippfjädern och styrrullen.

f. Flytta styrrullen genom att trycka 7/64”-insexnyckeln med T-handtag mot 

fjäderspänningen och ta bort 1/8”-insexnyckeln med T-handtag.

g. Ta bort 7/64”-insexnyckeln med T-handtag.

5. Upprepa för motsatt sida vid behov.

6. Sätt tillbaka huvudlocket.

7. Tryck på Done (Klar) på kontrollpanelen.

8. Kontrollpanelen frågar Which Materials Loaded? (Vilka material har fyllts på?) Tryck på 
Model (Modell) om enbart modellmaterial är påfyllt, tryck sedan på Support (Stöd) om enbart 
stödmaterial är påfyllt eller tryck på Both (Båda) om både modell- och stödmaterial 
fortfarande är påfyllt. Tryck på None (Inga) om inga av dessa är påfyllda.

9. På kontrollpanelen blir du tillfrågad om du vill ta bort kassetten med materialet som inte är 
påfyllt. Ta bort kassetten och klipp bort överflödigt material.

10. Tryck på Done (Klar) tills du är tillbaka i läget Idle (Viloläge).

11. Fyll på materialet som inte är påfyllt.

Obs! Se till att allt löst material tas bort från berört område.

Obs! Om huvudlocket inte sätts tillbaka kanske inte skrivaren fungerar som 
den ska.

Sätt in 1/8-
insexnyckeln 
med T-handtag 
i fixturhålet.
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7 Support

Kundsupport
Kontakta den lokala återförsäljaren för teknisk support.

Ange följande när du kontaktar återförsäljaren:

• Ditt namn.
• Ditt telefonnummer.
• Systemmodell.
• Systemets serienummer.
• Systemprogramvarans tillverkningsnummer.
• Versionsnummer av CatalystEX.
• En detaljerad beskrivning av problemet.
• Försök vara i närheten av skrivaren under felsökningen om det är möjligt.

Vid avancerad felsökning (ange per e-post):

• Systemets CFG-fil.
• STL- och/eller CMB-filer.
• Bifoga detaljerade foton som visar problemet.
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8 Återvinning

Besök http://www.stratasys.com/recycle för information om hur du återvinner materialkassetterna.

Bild 52: Återvinningskoder

Systemkomponent Material Återvinningskod

Byggplattformar ABS

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas enligt lokala 
återvinningsriktlinjer.

http://www.stratasys.com/recycle
http://www.stratasys.com/recycle


9 Skrivarspecifikationer

Fysiska specifikationer

Anläggningsspecifikationer

Höjd 1143 mm

Bredd 737 mm

Djup 838 mm

Vikt 148 kg

Installationsplacering Stadig plan yta som klarar 159 kg.

Elkrav 100–240 VAC ~ 12–7A 50/60 Hz 1 200 W dedikerad krets inom 2 meter.
Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag eftersom dessa kan 
orsaka tillfälliga elfel.

Luftcirkulation Det måste finnas ett utrymme på minst 115 mm bakom skrivaren för luftcirkulation.
Det måste finnas ett utrymme på minst 153 mm runt om skrivaren för luftcirkulation.

Nätverksanslutning Ethernet 10/100 Base T inom 4 meter.
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Arbetsstationsspecifikationer

Elspecifikationer

Miljöspecifikationer

Operativsystem Microsoft Windows Vista eller Microsoft Windows 7

Processor Minst: 2,4 GHz
Snabbare processorer minskar processtiderna

RAM Minst: 1 GB (2 GB för Windows Vista eller Windows 7)
Rekommenderas: 2 GB (3 GB för Windows Vista eller Windows 7)

Hårddisk Installation: 90 MB

Skärmens 
grafikupplösning

Minst: 1 024x768
Rekommenderas: 1 280x1 024 (widescreen godtas)

Grafikkort Krävs: OpenGL-kompatibelt accelererat grafikkort
Rekommenderas: Maskinvarustöd för OpenGL
128 MB grafikkortsminne rekommenderas

Källa (nominell) 100–240 VAC ~ 15–7A 50/60 Hz 1 200 W
Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag eftersom dessa kan orsaka 
tillfälliga elfel.

Temperaturintervall . 15◦C till 30◦C (59◦F till 86◦F)

Intervall för relativ 
luftfuktighet

30–70 %, icke-kondenserande

Värmeavgivning 1 080 watt = 3 686 BTU/tim vanligtvis
1380 watt = 4 710 BTU/tim max
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10 Ytterligare information

Stratasys meddelande om begränsad garanti
En kopia av garantin kan erhållas på förfrågan ställd till info@stratasys.com.

Försäkran om överensstämmelse
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Juridisk information och miljöinformation
EMC klass A-varning 

FCC-meddelanden (USA)

U.S. Federal Communications Commission (i 47 cfr1 5.105) har angivit att användare av denna 
produkt ska uppmärksammas på följande meddelanden.

Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC:s regler. Användningen måste ske under följande 
två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning och (2) denna enhet måste acceptera all 
störning den får, inklusive sådan som kan orsaka oönskad drift.

Skärmade kablar: användning av skärmade datakablar krävs för överensstämmelse med klass 
A-begränsningarna i del 15 av FCC:s regler.

Försiktigt! I enlighet med del 15.21 i FCC:s regler kan alla förändringar eller modifieringar av 
denna utrustning som inte uttryckligen är tillåtna av Stratasys, ltd. orsaka skadliga störningar och 
göra FCC:s auktorisering att använda denna utrustning ogiltig.

Obs! Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med begränsningarna för en digital 
enhet i klass A, i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Dessa begränsningar är utformade för att ge 
rimligt skydd mot skadliga störningar i en arbetsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och 
kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med 
instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Användning av den här 
utrustningen i ett bostadsområdet kan troligen orsaka skadliga störningar, och om den gör det 
måste användaren åtgärda störningarna på egen bekostnad.

Elektromagnetisk kompatibilitet i Kanada (EMC)

Normes de sécurité (Kanada)

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables 
aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le réglement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

DOC-meddelande (Kanada)

Den här digitala apparaten överskrider inte klass A-gränserna för emission av radiobrus från 
digitala apparater som de anges i Radio Interference Regulations från det kanadensiska 
kommunikationsdepartementet.

MSDS (Material Safety Data Sheet, materialsäkerhetsdatablad)

Du kan få aktuella materialsäkerhetsdatablad för det material som används i skrivaren från en lokal 
återförsäljare.

VARNING! Det här är en klass A-produkt. I bostadsmiljöer kan den här 
produkten orsaka radiostörningar, och om den gör det kan användaren vara 
tvungen att vidta åtgärder.
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Kassering av uttjänt utrustning av hemanvändare inom EU

Den här symbolen på produkten eller på dess förpackning indikerar att den här produkten inte får 
kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. I stället är du själv ansvarig för att kassera uttjänt 
utrustning genom att lämna den på en angiven insamlingsplats för återvinning av uttjänt elektrisk 
och elektronisk utrustning. Genom separat insamling och återvinning av uttjänt utrustning kan vi 
bevara naturtillgångar och säkerställa att utrustningen återvinns på ett sätt som skyddar hälsa och 
miljö. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den uttjänta utrustningen för 
återvinning kontaktar du kommunen, återvinningsstationen eller den butik där du köpte produkten.
66



11 Bilaga

Avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) Användning och installation

Syftet med funktionen för avstängning av den avbrottsfria kraftförsörjningen (UPS) på Dimension 
och uPrint 3D-skrivare är att förhindra nödvändigt underhåll och/eller systemskada genom säker 
avstängning av systemet vid okontrollerad kraftförlust. Om en pågående utskrift av en modell 
kommer att slutföras helt eller inte beror på batterilivslängden på vald UPS och längden på 
strömavbrottet.

Användaren bör välja en UPS-enhet med följande specifikationer:

• Körtid minst 15 minuter vid 1 000 W eller 2 000 VA uteffekt (en körtid på >15 minuter kan 
vara lämpligt beroende på hur länge strömavbrotten normalt varar på anläggningen)

• Körtid minst 8 minuter efter varning om lågt batteri
• Toppeffekt (minst) 1 500 W
• Torrt kontaktgränssnitt (spänningsfritt) för ”On battery” (batteridrift) och ”Low battery” (lågt batteri)
• Torrt kontaktgränssnitt som klarar minst 100 mA vid 12 V likström

Allmän information

Se installations- och användarhandböckerna för UPS-enheten och I/O-enheten (om sådan 
används) för information om hur du installerar I/O-enheten (om sådan används) i UPS-enheten 
samt hur du ansluter växelström till UPS-enheten och 3D-skrivaren. När 3D-skrivarens ström ansluts 
till UPS-enheten ger det ett visst skydd mot strömavbrott och 3D-skrivaren stängs av säkert när ”on 
battery” (batteridrift) och ”low battery” (lågt batteri) upptäcks. Följ informationen om elektrisk 
gränssnittsanslutning nedan.

1. Konfigurera UPS-enhetens I/O-enheter med normalt öppna torrkontaktrelän såsom visas 
i Bild 53 (Wired-And-konfiguration).

2. Kapa till en lämplig längd på kabeln mellan UPS-enheten och 3D-skrivaren. Se Bild 54 för ett 
kopplingsschema.

3. Anlut kabeln från UPS-enhetens kontaktdon till UPS-kontaktdonet (9-stift DSub) på baksidan av 
3D-skrivaren.

4. Följ instruktionerna i UPS-enhetens installations- och användarhandbok för att ställa in 
”Low Battery Warning Level” (varningsnivån för lågt batteri) på 8 minuter.

Obs! Se till att montera skruvdomkrafterna som håller fast kabelkontaktdonen 
med respektive motsvarighet (dra inte åt för hårt).

Obs! Det kan hända att standardvärdet för varningsnivån för lågt batteri inte 
är tillräckligt för att säkerställa att 3D-skrivaren kan stängas ner säkert.
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Bild 53: Wired-And-konfiguration

Komponentlista – kabel, mellan UPS och 3D-skrivaren

Del Kvt Term/beskrivning Materialspecifikation

1 1 Kont., Hsg, stickpropp, 9Pos AMP - 205204-9

2 2* Stift, hane, 24–20 AWG AMP - 1-66506-0

3 1 Skal, storlek 1, 9-stift m/ringar AMP - 748677-1

4 2 Skruvdomkraft par 4-40, räfflad AMP - 747784-3

5 XX.x Kabel, 2 ledare, 22 AWG ALPHA - 1172C eller motsvarande

6 3,0 tum Omhölje, värmekrympning 1/4 tum 3M - FP301 eller motsvarande

Obs! * Ytterligare stift kan behövas beroende på UPS-konfigurationen.
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Bild 54: UPS-kabeldiagram
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