


UyarılarGüvenlik 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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Cihaz tanıtımı

13. Kaplin

14. Güç düğmesi

15. Filament Tutucu

16. Filament

17. BMG Extruder Sensörü

1. kontrol kartı

2. Anakart yuvası

3. USB Portları

4. Hafıza kartı girişi

5. X-Ekseni kayış gergisi 

6. Hotend

7. Tabla ayarı vidaları

8. Y Ekseni kayış gergisi

9. 4.3" Renkli dokunmatik ekran

10. Z-Ekseni vidalı mil sabitleyici 

11. 3D Touch 

12. TB Vidalı mil 18. Soğutucu fan

Parça Listesi

0 Üst şase  x 1 f} Alt şase x 1  E) Hotend x 1  

0 Filament Tutucu x 1 0 Filament x 1 0 AC Güç kablosux 1 

□lllliillliiiiilliililil@ilililiil 

f) M5x50 Vida x 4  0 Aletlerx 1 0 Kablo x 3 
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MACHINE PARAMETERS 
BASIC PARAMETERS 

Model: BLUER PLUS 

Baskı alanı: 300*300*400mm

Cihaz boyutu: L405*W505*H646mm 

Materyal:  Metal 

Nozzle sayısı: 1

Nozzle çapı: 0.4mm

Baskı hassasiyeti: ±0.1-0.2mm

Katman kalınlığı: 0.1-0.4mm

Baskı metodu: Hafıza kartı  

Ekran: 4.3" Renkli dokunmatik ekran

Güç kaynağı: 220V /11 0V 360W

Cihaz hızı: 10~300mm/s

(PC) 

Baskı hızı: 20~200mm/s

Hotend sıcaklığı : 260 °C 

Tabla sıcaklığı: 1QQ °C 

Baskı yüzeyi :
Heat Bed & Spring 
Steel PEI Membrane 

Desteklediği filamentler: PLA/ ABS/PETG/Wood

Filament Çapı : 1.75mm

. Chinese, English, French, 

Dil  · Spanish, German, Korean, Russian

Yazılım formatı: STL, OBJ, JPG

Baskı formatı: Geode

işletim sistemi: Windows, MAC

dilimleyici: Repetier-Host, Cura ... 
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1. Üst şase kurulumu

Ialt şaseye resimdeki gibi geçirip M5*50 vidalar ile sıkınız

M3*10 vida 

� 
�§j

® M5*50 vida ® 
& Note

2. Hotend kurulumu

a. M3*8 vidaları kulanarak sabitleyin
b. teflon boruyu hotend ve extrudera takın

Teflon tube 
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3. Filament tutucu kurulumu

M4*8 ve tırtıl somunları kullanarak resimdeki gibi yerleştiriniz

..._ 1111\saat yönüne doğru çevirinçevirin

M4*8 vida

M4*8 vida

4. kablo bağlantısı

a. 1-4  2-5   3-6 şeklinde bağlayın

@ 
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Çalıştırmadan önce kontrol

Kayış gerginliğini kontrol edin

kabloları kontrol edin

Kaplinleri kontrol edin

Tabla ayar vidalarını kontrol edin
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x Ekseninin hareketini 
kontrol edin 

Y Ekseni hareketini 
kontrol edin 



Robin nano hataları ve çözümleri

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 

08 



MOTHERBOARD INSTALLATION METHOD 
1.

Tabla güç kablosunu "hotbed connector portuna bağlayın".2.
Tabla termistör kablosunu Hot Bed Heat portuna bağlayın.

3. X-Y Endstop kablolarını "X.Y limit switchportuna bağlayın".
4. Z Endstop kablosunu "Z Endstop connector portuna bağlayın". (veya seviyeleme
sensörü kullanın)
5. X-Y-E Motor kablolarını "X.Y.E motorportuna bağlayın".
6. Hotend fanını "12V / 24V rated output portuna bağlayın".
7. Nozzle fanını Fan Connector portuna bağlayın.
8. Isıtıcı fişeği "Extrusion Head 1 Port portuna bağlayın".
9. Hotend termistörünü"Extrusion head 1 portuna ba ğlayın".
1 0 . Filament sensörünü "Break Detection 1 portuna bağlayın".

� 
(1) 
3 
!!!. 

::,, 

12V 124v 
3D TOUCH X-axis motor Y-axis motor Z-axis motor Extrusion head Extrusion head d 

constant output 1 moto 2 moto 

USS 

I 

I 
External SO TF card WlFI module Extrusion head 1 Extrusion head 2 

card slot thermal thermal 

& After the wiring is completed, check whether each wiring part is secure.
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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.






