


Daha iyi bir deneyim için lütfen bu sayfayı okuyup uygulayınız

1. Pakette hasar var ise ürünü almayınız.

2. Kutu açılımından sonra tüm parçaları kontrol ediniz
3. Herhangi bir problem durumunda lütfen bizimle iletişime geçin

Ön Uyarılar

Güvenlik Uyarıları 

Elektrik çarpması： Cihaz çalışırken kontrol panelini açmayın. Açmanız gerekiyor ise prizden çıkarıp açın Yanma： Hotend 

tamamen soğuyana kadar dokunmayın. Tamamen soğuması 10 dakikayı bulabilir. 

Yangın： Cihaz çalışırken yanına ısı yayan başka bir cihaz koymayın paylayıcı ve yanıcı aletleri yaklaştırmayın. Güzel 

havalandırılan alanlarda kullanınız.

Yaralanma： 3d Yazıcı mekanik bir cihazdır. Cihaz çalışır durumda iken asla müdahale etmeyiniz.

Yetişkin gözetimi： Cihazın küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde olduğuna emin olun.

Kablolama hatası： Kabloların tam yerleştirildiğine emin olun. Makine çalışır durumda iken odayı terketmeyin

Statik elektrik： Cihaza dokunmadan önce yer ile temasınız olduğuna emin olun. Statik elektrikten elektronik parçalar 

zarar görebilir
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1.Filament tutucu

9. 3.5’’Renkli dokunmatik ekran

5. X Ekseni kayış gergisi

12. USB Girişi

16. T8 Vidalı mil

3. X Ekseni endstopu

7. Tabla ayar somunu

14. Filament sensörü

2. Pnömatik rakor

10. Egzantrik somunu

6. Hotend

13.Güç düğmesi

17. Soğutma fanı

4. Kaplin

8. Y Ekseni kayış gergisi

11. SD Card Girişi

15. BMG Extruder

Cihaz hakkında

M4*8 vida x 8
XZ şasesi  x 1 
Gövde x 1

M3*8 Vida  x 2 
Hotend kit   x 1 
Yalıtkan köpük x 1

Z End Stop, Kablosu x 1 
M4*6 Vida x 1
Tırtıl somun x 1

Plastik Filament Tutucu x 1 Metal 
Filament Tutucu x 1 
M4*8 Vida x 4
Tırtıl somun  x 2

Teflon Boru x 1 AC Kablo  & USB x 1 
Filament  x 1
Alet poşeti x 1

Parça listesi 
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Parametreler

Model ： BLUER 

Materyal： Metal levha

Nozzle sayısı ： 1

Nozzle Çapı ： 0.4 mm

Tabla boyutu ： 235 * 235mm

Baskı alanı： L235 * W235 * H280mm

Hassasiyet： ± 0.1- 0.2 mm

Katman kalınlığı ： 0.1- 0.4 mm

Baskı tipi： SD Card / (PC)

Ekran ： 3.5” Renkli dokunmatik ekran 3.5

Önerilen hız ： 20- 200 mm/s

Baskı hızı ： 10- 300 mm/s

Nozzle ısısı ： ≤260 °C (500℉)

Tabla ısısı ： ≤100 °C(212℉)

Filamentler： PLA,PETG,Wooden Filament

Filament Çapı ： 1.75 mm

Dil : EN, RU, ES, FR, DE KR, ZH-CN

Dosya formatı ： STL, OBJ, JPG

Baskı Formatı： G-code

Cihaz boyutu： L418 * W328 * H492 mm

Paket boyutu ： L615 * W390 * H150 mm

Cihaz Ağırlığı： 7.5 kg

Paket Ağırlığı： 8.3 kg

Güç： 220 V / 110 V 240 W

İşletim sistemi : Windows, MAC

Desteklenen dilimleyiciler： Cura, Repetier-Host, etc.
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1.Kasa kurulumu

    Tabladaki Plastik koruma jelatini sökün

XZ Şase 

x1

M4*8 Vida 
x8

Gövde

x1

3



2. Hotend kurulumu

Hotend kiti

x1
M3*8 Vida 
x2

Yalıtkan süngerx1

Not: Hotendi ortaya alın. 
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Nozzle ı tablaya 1 mm mesafe kalacak şekilde yanaştırın. Klik sesini verene kadar yavaş yavaş indirin, Klik 

sesinden sonra 0 noktasına ulaşmıştır

z Endstop yüzü dışarıya bakacak

 NOT: yerine oturduktan sonra sıkın. 

3. Z Ekseni endstop kurulumu

Z-ekseni End Stop,
kablosu
x1

M4*6 vida 
x1

Tırtıl somun 

x1

Click
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4

4. Filament tutucu kurulumu

Plastik Filament tutucu 
x1

Metal Filament 
Tutucu 
x1

Tırtıl 

Somun
x2

M4*8 Vida
x4
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O

Filament sensor Girişi 

X-motor Girişi

Z-motor Girişi
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5. Kablolama

Extruder motor girişi

X end stop girişi 

Z end stop Girişi

7



6. Teflon boru kurulumu

Bmg ekstruderin içine son noktasına ulaşana kadar takın

Note: Teflon borunun ucunun düz olduğundan emin olun 
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1. Kayış gergisi ayarı

① Resimdeki m3 Somunu
gevşetin

② Sonra resimdeki m5 Vidayı kayış gerilene kadar saat yönüne sıkn
Not: Kayışı çok gergin yaparsanız kopabilir

M3

M5

Resimdeki gibi saat yönünde gevşetin

Kurulum ve kontrol
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2. Eksantrik somun ayarı
Anahtar yardımıyla sıkın
 Saat yönüne küçük adımlarla çevirin her çevrimde  yatağın stabil olup 
olmadığını kontrol edin
(Cihazda 5 adet eksantrik somun mevcuttur)
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3. Kontrol ve düzenleme

① Tüm kablolamayı doğru yaptığınızdan emin olun

③ Kabloları cırt kelepçe ile düzenleyebilirsiniz

② Teflon boruyu taktığınızdan ve yeterince derinde olduğundan 
emin olun.

Kablo bağı
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4.1.Dil
“Setting” → “Language”

4.2. 0 Konumu 

Bu adıma geçmeden önce z ekseni endstopun tam konumunda olduğundan 
emin olun, yoksa yatak ve nozzle zarar görebilir . 

“Tool”→ “Home” → “All”  

4. Fişe taktıktan sonra
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A. “Tool” → “Leveling” → 5 Point butonuna basıp her birini tek tek ayarlayın

B. A4  kağıdı mesafe kalana kadar somunları açın veya sıkın,

4.3. Tabla ayarı
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Filamenti bmg extruderden geçip filament sensörüne takın

A.“Tool” →“Preheat” → Choose among “1/5/10℃” (Değiştirmek için basın → 

  “Add” (Filamentin erimesi için gerekli sıcaklığa alın (Genelde 200 C 
Civarındadır). 

Değişim ayarını seçin 1/5/10℃ 

4.4. Filament kurulumu

4.5. Test ve çıkış
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B. “Back”  → “Extrude”  → “10”mm，Normal，In

C. Filamentin düzgün çıktığına emin olun.
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4.6. Baskı

4.7. İkinci kontrol

“Printing”  → “TEST-XY2020. Gcode” → “Confirm” 

Baskıya dokunun tabladan çok kolay çıkıyorsa veya yapışmamışsa tabla ayarı adımına 
geri dönün eğer sorunsuz bi şekildeyse sonraki adıma geçebilirsiniz 
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Err1: Tabla sıcaklığı max dereceyi aştı 

Err2: Nozzle sıcaklığı max dereceyi aştı 

Err3: Tabla minimum değerin altında 

Err4: Nozzle minimum değerin altında 

Err5: Nozzle ı ısıtma başarısız istenen değere yükseltilemiyor 

Err6: Tabla ısıtma başarısız istenen değere yükseltilemiyor 

Err7: Thermal runaway.  

Hata kodları ve tanımı
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Filament ve reçineler sarf malzeme kategorisinde yer almaktadır.
Sarf malzemelerin iade ve değişimi yapılmamaktadır.

2. Teknik incelemeler sonucu kullanıcıya bağlı hata ve kalibrasyonu yapılmayan ürünlerde KDV dahil 
75 TL başlangıç fiya istenmektedir. Bu ücret saat + iş gücüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
3. Servise gönderilen cihazın kutu içeriği tam olmalıdır. Kutu içeriği eksik ürünler teknik incelemeye 
alınmayacakr.
4. 4. Parça değişimi yapılacak ürünlerde fiyat saş fiyandan farklı olabilir.
5. Ürünün kılavuzunda belirlen güç değerlerinde kullanımım sağlanmalıdır. Aksi durumda cihazın 
garan  dışı kalmasına sebep olacak problemler görülebilir.
6. Yanıcı ve patlayıcı bulunan ortam kullanılmaması gerekmektedir.
7. Cihaz çalışır durumda değilken hareketli parçalara dokunulmamalıdır. Kontrol panelinden hareket 
e rebilirsiniz.
8. Cihaz akım 8. Cihaz akım ayarları kontrollü bir şekilde yapılmalıdır. Akım ayarlarıyla alakalı oluşacak sorunlar 
garan kapsamı dışında değerlendirilecekr.
9. Cihaz düşük sıcaklıkta  ve nem oranı düşük ortamlarda muhafaza edilmelidir.
10. Cihaz üzerinde gelişrme amaçlı yetkisiz kişilerce yapılacak kalıcı ve yapısal  değişiklikler de cihaz 
garan kapsamı  dışında kalacakr. Firmamızdan alınan ürünler için talep edilecek montaj hizme, 
ücretlidir.

Tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgiler 
MADDE 7 — (1) MADDE 7 — (1) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda, malın özelliğine ve tükeciye sunuluş biçimine 
göre aşağıda belirlen bilgilerin bulunması zorunludur: 
a) Üreci veya ithalatçı firmanın unan, adres, telefon numarası ve diğer ileşim bilgileri, 
b) Kullanım, kurulum, bakım ve basit onanmda uyulması gereken kurallar, 
c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar, 
ç) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler, 
d) Özellikleri ile ilgili tanıcı ve temel bilgiler, 
e) e) Tükecinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler, 
f) Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın, yapılacağı zaman aralıkları ile kim 
tarandan yapılması gerekğine ilişkin bilgiler, 
g) Bağlan veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlan veya montajın kim tarandan 
yapılacağına ilişkin bilgiler, 
ğ) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Saş Sonrası Hizmetler Yönetmeliği 
eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü, 
h) h) Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, 
telefon numarası ve diğer ileşim bilgileri, 
(Ek:RG-5/11/2020-31295)(1)(2) Üreci veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, 
bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere 
ilişkin güncel ileşim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi, 
i) (Ek:RG-5/11/2020-31295)(1)(2) Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarandan 
oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgi, 
1) ithal edilmiş malla1) ithal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üreci firmanın unan, adres, telefon numarası ve diğer 
ileşim bilgileri, i) Kanunun 11 inci maddesinde tükeciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi, 
j) Tükecilerin şikayet ve irazları konusundaki başvurularını tükeci mahkemelerine ve tükeci 
hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi, 
k) Varsa tükeciye sağlanan diğer haklar. 
(2) Enerji tüketen mallarda, bu maddenin birinci arasında belirlen bilgilere ek olarak, malın enerji 
tükemi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgilerin yer alması zorunludur. 
(3) Malın (3) Malın teknik özelliği veya tükecinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da dikkate alınarak, 
yukanda belirlen bilgilerin işaret veya şekil çizmek sureyle açık olarak anlalabilmesi halinde, 
ayrıca yazılı bir men aranmaz. 
(4) Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde yazılı ve sesli 
ifadelerin Türkçe olması zorunludur. 
(5) Malların ilgili (5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli 
olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullan-
ma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde 
konulur veya yazılır.



Online
Website: garajonline.com.tr
İletişim:Bilgi@garajonline.com.tr 
Teknik Servis:+90 850 228 54 24

Herhangi bir sorun durumunda bize ulaşabilirsiniz 

Bluer V2  yi tercih 
ettiğiniz için teşekkürler 
www.twotrees3d.com




