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Bu kılavuz standard Ender-5 Plus serisi 3D yazıcılar içindir. 
Yerel şebekeye uyacak doğru giriş voltajını seçin
(230V veya 115V) ve güç kablosunu yazıcının güç soketine takın. 
TF kartında daha ayrıntılı talimatlar bulunmaktadır. .

Ender-5 Plus 
3D Yazıcı

Kullanıcı Kılavuzu

"En-kaliteli 3D yazıcı yapmak için"



NOTLAR

1. Kişisel yaralanmaları veya maddi hasarı önlemek için yazıcıyı burada açıklananlar dışında hiçbir şekilde

2. kullanmayın.

3. Yazıcıyı asla yanıcı, patlayıcı veya ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyin. İyi havalandırılmış ve daha az

tozlu bir ortamda saklamak en iyisidir

4. Yüksek baskı kalitesi elde etmek için lütfen yazıcınızı sabit bir ortama yerleştirin.

5. Deneysel veya egzotik filamentleri kullanmadan önce, makineyi kalibre etmek ve test etmek için ABS veya

PLA gibi standart filamentler kullanmanızı öneririz.

6. Kutudan çıkan güç kablosu dışında başka bir kablo kullanılmaması yararınızadır. Topraklı üç çatallı bir

elektrik prizi kullanın.

7. Baskı sırasında nozula veya sıcak tablaya dokunmayın. Kullanım sırasında, yanıkları veya kişisel

yaralanmaları önlemek için ellerinizi makineden uzak tutun.

8. Yazıcıyı kullanırken eldiven veya gevşek kıyafetler giymeyin. Bu gevşek öğeler hareketli parçalar tarafından

yakalanabilir ve kişisel yaralanmalara veya yazıcı hasarına neden olabilir.

9. Nozul soğumadan önce nozul ucundaki filamenti kutudan çıkan yan keski ile temizleyin. Nozula doğrudan

dokunmayın. Bu kişisel yaralanmaya neden olabilir.

10. Yazıcıyı sık sık temizleyin. Makinenin gücü kesildiğinde, kılavuz raylardaki tozu, yapışkan baskı
malzemelerini ve yabancı cisimleri gidermek için yazıcı gövdesini kuru bir bezle temizleyin. Düzenli sonuçlar

için baskı yüzeyini her baskıdan önce cam temizleyici ile temizleyin.

11. 10 yaşın altındaki çocuklar yazıcıyı gözetimsiz kullanmamalıdır.



İçindekiler

Önsöz
Sevgili Kullanıcı, 

 Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. En iyi deneyim için, lütfen Yazıcıyı çalıştırmadan
önce talimatları okuyun. Ekiplerimiz her zaman size en iyi hizmeti vermeye hazır olacaktır.
Yazıcıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda lütfen Kılavuzun sonunda verilen telefon
numarası veya e-posta adresi yoluyla bizimle iletişime geçin.
Ürününüzü kullanımda daha iyi bir deneyim için, Yazıcının nasıl kullanılacağını aşağıdaki yolları
izleyerek öğrenebilirsiniz:
TF kartındaki içeren talimatları ve videoları izleyin.
İlgili yazılım / donanım bilgilerini, iletişim bilgilerini ve çalıştırma ve bakım talimatlarını bulmak
için resmi web sitemiz olan www.creality.com web sitesini ziyaret edin.
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5. Ekran Bilgileri.......................................... 8
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Giriş:

1. BLTouch
2. Filament Sensörü
3. Baskı Tablası
4. Ana Kontrol Kutusu

9. X Ekseni Sivici
10. X Ekseni Motoru
11. TF Kart & USB
12. Z Ekseni Motoru

13. Titreşim önleyici Ayak
14. Filament Tutucu
15. Y Ekseni Motoru
16. Y Ekseni Limit sivici

5.Güç Düğmesi
6.Dokunmatik ekran
7.Tabla Ayar Somun
8.Nozul kiti
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Genel Liste : 

A:Üst Çerçeve Alet Kutusu

Num. Fotoğraf Adet 
--

1 .) >---� lset 
I� �-

İsim

Wrench & Screw 

driver 

C:Filament Tutucu 
2 • TF Card & Reader lset 

3 1 

......-- D:2040Aluminyum

profl ( 4 Adet) 
4 < 1 

5 / 1 

Spatula 

Yan Keski 

0.4mm Nozul 

Temizleyici 

6 �- Power Kablosu 1 

-------1 F:Z Ekseni Çerçevesi 7 • Filament(200)g 1 

8 Yedek Parça lset 

......--------1 G: Alt Çerçeve

9 <-'.2 USB  1 
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Çerçeve Montajı Adım 1

• 'if"' 

I 

( CJ 

2040 Aluminyum Alt Çerçeve
profil(4 Adet)  -C.......-    8 Adet

M5X25 

..., 

1 II 

© Dikkat:

yazıcının ön tarafına göre

parçanın üst kısmındaki

deliğin sağa-sola bakmasına

dikkat edin.

Adım 1. Alt Çerçevenin önünü size dönük tutun.

Adım 2. Alüminyum çerçeve parçalarından birini alın ve alt çerçevenin köşesine, çerçevenin üstüne yerleştirin ve hizalayın
Yazıcının ön tarafına göre parçanın üst kısmındaki deliğin sağa ve sola bakıyor olduğuna dikkat edin. Parçayı alt çerçeveye

sabitlemek için 2 adet M5x25 vida ve pul kullanın.

Adım 3. Kalan 3 alüminyum profili 2. Adım ile aynı şekilde takın.



Çerçeve Montajı Adım 2

Hazır;:Qo 

8 Adet 

Adım 1. Alt çerçevenin ön tarafının size dönük olduğundan emin olun.

Adım 2. 1) Üst çerçeveyi dört alüminyum çerçevenin hepsinin üzerine yerleştirin.

Shenzhen Creality 3D Technology CO.,L TD. CREALITY" 

• 

© Dikkat:

1. Üstteki dört vidayı sıkın,

ardından yan vidaları sıkın.

2. Üst taraftaki Y ekseni pasif
bloğunuza bakarak, triger kayışı
sıkılığını ayarlayabilirsiniz.

2) Alüminyum çerçevenin üstlerindeki önceden açılmış vida deliklerini Üst çerçevenin üstündeki deliklerle hizalayın ve her köşede bir

M5x25 vida ve pul ile yerine sıkın.

3) Üstteki 4 vida sıkıldıktan sonra, Üst çerçevelerin her bir köşesindeki köşe dirseklerini alüminyum çerçevenin dış kenarındaki karşılık
gelen deliklere sabitlemek için 4 M5x25 vida ve pul kullanın.
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Hazır:

I II 

I 

FI' 

II 

� Sağ Z Ekseni
Çerçevesi

�     8Adet 
M5X30 

Adım 1. Alt çerçevenin ön tarafının size dönük olduğundan emin olun.

0 

.. 

.... 

Adım 2. Çift Z ekseni çerçevesini önceden monte edilmiş çerçevenin içine yerleştirin. Çift Z eksenli çerçeve, üst çerçevenin sol ve sağ 2040

alüminyum profillerine monte edilir ve alüminyum profil ile hizalanmalıdır. Motorun altta olduğundan emin olarak, çerçeveyi her köşede bir

M5x30 vida ve pul ile alt ve üst düzeneğe takın. Üst ve alt montaj ekstrüzyonları, bu vidalar için karşılık gelen önceden delinmiş deliklere sahip

olacaktır.

Adım 3. Çift Z ekseni çerçevesinin kurulumu tamamlandıktan sonra, lütfen Y ekseninizin düzgün hareket edip edemediğini kontrol edin.

Hareket engellenmişse ve alüminyum profil sürtünmüşse, lütfen eksantrik somunu ayarlayın ve Z ekseni çerçevenizi yeniden monte edin.

Sol Z Ekseni 
Çerçevesi

Çerçeve Montajı Adım 3
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Adım 1. Yazıcının alt tarafının size dönük olduğundan emin olun. Tablayı, çift Z ekseni çerçevenin destek plakasına yerleştirin ve üzerindeki

profil delikleriyle hizalayın.

Adım 2. 4 adet M4x10 vida kullanarak, baskı tablasını 2 eksenli çerçeve üzerindeki destek plakasına bağlayın. Tablanın düz olduğundan ve altı
vidanın da sıkıca sabitlendiğinden emin olun.

Adım 3. M5x8 soket başlı vidayı metal plaka filament braketinin üzerindeki dişli delikten geçirin, ardından M5T somununu geçirin ve M5T

somununu yavaşça döndürün. Sıkmayın. Metal levha lifli brakete takılmış olan M5T somununu alüminyum profilin oluğuna paralel bir konuma

döndürün ve alüminyum profile yerleştirin. Metal levha filament braketinin altındaki M5T somunu, 2040 alüminyum profilin oluğuna paraleldir

ve içine yerleştirilir. Metal levha filament braketindeki üst M5T somunu, 2040 alüminyum profile paraleldir ve gömülüdür, ardından vidayı bir

Allen anahtarıyla sıkın ve M5T somununu alüminyum profilin oluğuna dik bir konuma sıkın.

Çerçeve Montajı Adım 4



Yazıcıyı çalıştırmadan güç kaynağı için 
lütfen giriş Voltajını Seçiniz( 110V-220V).         

Kablo Bağlatıları

Nozul kablo bağlantısı

Tabla kablo bağlantısı

BL Touch kablo bağlantısı

Filament sensörü kablo bağlantısı
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Ekran Bilgileri
screen information 

MainMenu SubMenu Explanation 

Stop 

Seçiniz "Print" Automatic 
Pause / Continue 

Printspeed 

Manual Nozzle t.emp 
SDcanl Selected fi.le 

Cooling 
Adjust Hot-bed t.emp 

Zoffset 

fan 

Leveling fan(offion) 

Refuel 
Automatic PLA\ABS ( 185°\220° } 

Nozzle preheat 

Moving Temp Hot-bed preheat 

Cooling yes\no 
Disable motor Fan (off\on) 

Printer info Z-axis : Z home , +O.lmm,-0.lınm 

AUX Please click numbers to 

Language leveling assist leveling ..1 -..&.

Leveling 
Auto Auto leveling, please 

leveling wait.. 

Check level ( Measurement parameters ) 

setting Withdraw 
Refuel 

Feed 

Moving X-axis 1 Y-axis I Z-axis I Zhome 

Ayarlanmış Tabla Sıcaklığı

Anlık Tabla Sıcaklığı

Ayarlanmış Nozul Sucaklığı

Anlık Nozul Sıcaklığı Disable motor yes\no

Language English\Chinese 

Printer info Machine !Yl?e, Firmware version_ 
Printing size, website 



CRE.ALITY' Shenzhen Creality 30 Technology CO.,L TD.

Filament Yükleme

1. Önısıtma

1. Metot

@ [ınJ 
Prınt Temp wıııng, 

.� 29 t ,, ·c @291 o ·c 

2. Metot

� [ınJ 
Print lf'mp Settıng, 

� 29 ti ·c @29ıo·c 

Set temp � 

Nozzıe preheat l!mll c -260'C 'Coet'dııwıt· 

Nozzıe ıemp: 29 

Hot-bed ı><eheaı: l!mll 0-11 o·c Coo(dowıi 

Hot-b e d  temp: 29 

�. 
.)) 

Automatıc Manual 

e 29 I 

� .)) 

Automatic Manual 

,!; 29 / ·c 

�

* -.-
Coolıng Fan 

�. 29 / ·c 

r� 

* ar
Coobng Fan 

@29/0"C 

2. Besleme

Ekstruder yayını basılı tutarak filamenti filament

sensöründen geçirin. Filamenti ekstruder üzerindeki 

delikten nozul konumuna itin. Nozul ucundan filament 

çıkıncaya kadar beslemeye devam edin.

Baskı Sırasında Filament Değiştirme:

1. Filamenti ekstrüderin yakınında kesin ve yeni filament besleme

borusuna beslenene kadar yeni filamenti yavaşça besleyin.

(Veya)

2. Nozulu önceden ısıtın ve kullanılmış filamenti yeni filamentle

değiştirin.
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Tabla Ayarı

� [ınJ 1iJ 
Prınt TPmp <",.ettıngs 

_i_:29 / ·c @2910 ·c 

1.  -----------,-------------, 

® 
Nozul tabladan çok uzak, bu nedenle 
filament tablaya yapışmayacaktır.

Filament, platforma yapışmak için

eşit şekilde ekstrüzyon yapıyor.

(D 
Nozul  tablaya çok yakın ve filament yetersiz bir 
şekilde ekstrüde ediliyor hatta platform çiziliyor.

1. İlk Ayar işleminden önce platformun altındaki dört Ayar somununu sıkın.
2. Seç “Settings” → “Leveling Mode” → “Assisted Leveling”,
istediğiniz noktanın numarasını tıklayın ②. 

3. Alttaki ayar somunlarını çevirerek platform yüksekliğini ayarlayın. Baskı platformunu ve nozulu,
ikisinin 0,05 mm boşlukla birbirine mükemmel şekilde uymasını sağlamak için ayarlayın. Tabla
Ayarı işlemine yardımcı olması için bir parça A4 kağıt kullanabilir nozul ucunun A4 kağıdını
çizdiğinden emin olabilirsiniz.
4. Dört köşedeki tüm Ayar somunlarını ayarlayın.
5. Platform boşluğunun uygun olup olmadığını test etmek için ilgili konum numarasına tıklayın ① .
6. Gerekirse yukarıdaki adımları bir veya bir kaç kez tekrarlayın.
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Otomatik kalibre

00 am � 
Print Temp '>ettıngs 

�,29 ı ·c @291 o ·c 

Settings 

.J, .J, 
ijlıı� tt 

Levolıng Refuel 

� � 
Otsabla motor Language 

� 

+ 
Move 

CD 
Pnnıermfo 

Level mode ,-� 

/�\ --:.-- ©"""' ,.,,. ... ,g •m
-�·- -:r-:r" 00000 00000 00000 00000 
- .... _ 
�I 00000 00000 00000 00000 

-··- ..... 00000 00000 00000 00000 

'�,.. J ""-"'"' 00000 00000 00000 00000 

1. "Settings" / "Leveling mode"
2. Nozul ve tabla arası mesafe yaklaşık 0.2 mm olması baskının daha  kaliteli baskı almanızı sağlayacaktır.

Eğer mesafenin alçak veya yüksek olduğunu görürseniniz " Z+ " veya  " Z- " butonlarını kullanarak en
uygun ayarı yapabilirsiniz.

Nozul ucunu orjinal ana 
konumuna geri yükleyin

Baskı yüzeyini otomatik 
olarak düzleştirin

* Otomatik seviye özelliğini kullanırken, yazılım ayarlarında baskı
tablası yapışma bölümünden bir raft eklemenizi öneririz.

16 noktalı hassas tabla 
yüksekliği ölçümü

Yazıcı, değişken yatak 
yüksekliği için otomatik 
olarak denge kuracaktır



Yazılım Yükleme

Cr,eali'ty 

Si i c,er 1 2.3. 

1. Yazılımı kurmak için
çift tıklayın.

Crea I İty Si i oer 

2. Yazılımı açmak
için çift tıklayın.
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-
Configur.ııtion Wiu.ırd 

Select your mac 

\Vh.ıt krıd of m:ıchiıe do you haY4!:: 
�gı� 

Tonfigur•tion Wizard 
CR-S 

1-----��------ı O CR-55 
OCR-7 

First time. CR�cR-ııs 
CR-95 Wek::ome, and thanks for tıyiıg Ocsw3d! CR-2020 

This wtrard wl heb vou il setttıa up softw.m CR-3040 
Select your language: �[ En�g�li<h __ ·�J

CR-4026 
e CR-4040 

CR-5060 
CCR-5080 

CR-lOrriıi 

O CR-10/CR-IOS 
CR-105 Pro 

O CR-10 54 
ÔCR-10 55 
ÔCR-X 

Ender-1 
C Ender-35 

Other (Ex: RepRap, MakerBot) 

o Qıstom. .• 

�figuration Wizard .-

Cxsw3d 

COngratulations on your the purchase of your brand new Ocsw3d. 
llıe softw.ıre i5 now ready to be used wı:tı your CXsw3d. 

The colection of anonyroous usaae iıforrnıOOn het>s wtt:tı the contilued iTOrovement of cura. 
ThiS does NOT submt: your rrodels oniıe nor gathers any pıiv.lcy relılted tıformiition. 
Subrrit anonvroous usaae iıforrmtion: l1l 
For M detıls see: http://www.cxsw3d.corrv 

3. Dil seçiniz → İleri → Yazıcı Modelini seçiniz → İleri → Sonlardır
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İlk Baskı
l Dilimleme

TF Kartı kart okuyucu ile bilgisayara bağlayın.

Crea I ity Si i cer 

Creality programını açınız → Load → Yazdırmak istediğiniz dosyayı seçin → Dilimlemenin bitmesini bekleyin ve gcode

dosyasını TF kartına kaydedin. *Dosya adı İngilizce veya numara olmalıdır. Özel semboller kullanmayın.

2.Baskı

SD card 

r-�
,

1 

.. 
ili pisa-tower-base • Selected fıle 

tut 

İIII Dark-ange101

2/5 2120 

•
�

İIII Dark-ange1 

TF kartını takın → Print → Select Model → Print



Devre kablo
bağlantısı g

XMotor 

f:ıns 

Güç kaynağı
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MmrUSB 

--)j                         l 

  1 �                          J 

L-----�Nozul 1sıc.sensörr

Tabla sensörü

Nozul 2 sensör 

LCD Ekran

Z+ sivici

X- Sivici

Y- sivici

Z- sivici
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