
Průvodce instalací  
MakerBot SKETCH
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Obrazovka 1
Pro instalaci tiskárny následujte pokyny na displeji.
(Follow the onscreen instructions to setup your printer.)

  SETUP SKIP

Obrazovka 2
Kontrola firmware, případně jeho aktualizace.
(Firmware update or firmware is up to date.)

   NEXT

Obrazovka 3
Přihlašte se ke svému účtu MakerBot
Uživatelské jméno nebo email
Heslo
(Log in to your MB Account)

   Username or Email  ◻ potvrdit

   Password  ◻ potvrdit

  LOG IN SKIP

Obrazovka 4
Vložte jméno/název tiskárny.
(Give your printer a Name.)
Printer Name:
  
   My MakerBot   ◻ potvrdit  

My MakerBot přepsat svým jménem.

   NEXT

Obrazovka 5
Vyberte časové pásmo:
(Choose a Time Zone:) 
America
Europe 
...

potvrdit Evropu a dále GMT

  SETUP SKIP
Připravuje se, prosím čekejte...
Getting ready, please wait...

Obrazovka 6

Kalibrace podložky – pod trysku lehce zasuňte kousek 
papíru, pozor ať nestlačujete podložku prsty dolů. 
Papír by měl jít vsunout a při pohybu byste měli cítit 
lehký odpor. Pokud se papír hýbe pod tryskou velice 
lehce a necítíte žádný odpor, přibližte šipkami na 
displeji trysku blíž k podložce. Pokud naopak nelze 
papírem pohnout nebo nejde pod trysku zasunout, 
šipkou oddalte trysku od podložky.
(Click the arrows to adjust the nozzle so that, it just touches the 
build plate. You should be able to slide a piece of paper under it 
with a little resistence.)

   NEXT SKIP

Obrazovka 7
Dalším krokem je navíjení materiálu,  
extruder/tisková hlava se bude zahřívat.
(The next step is loading the material. The extruder is heating up.)

Obrazovka 8
Cívku materiálu umístěte na boční držák tiskárny.  
Konec tiskového drátu vsunujte do otvoru na mate- 
riál, dokud neucítíte, že je materiál vtahován dovnitř.
Push the tip of the material into the gride slot until you feel it 
being pulled in.)

   NEXT

Obrazovka 9
Zkušební tisk, model Kostka 20 mm,  
doba tisku 33 min.
(20 mm cube.m; 0 h 33 min)

   PRINT NOW

◻ nutno potvrdit

Obrazovka 10
Odstraňte vytištěný díl.
Nejprve opatrně stlačte tiskovou podložku dolů  
a táhněte k sobě, poté použijte špachtli k odloupnutí 
modelu z podložky. Podložku zasuňte zpět, instalace 
je dokončena. Tiskněte vlastní modely díky SW  
MakerBot Print nebo přes účet My.MakerBot.com
(Remove the buildplate, bendi t slightly, then use the spatule  
to remove the print. Prepare your own files via MakerBot Print  
or My.MakerBot.com)

SETUP vložit
SKIP přeskočit
NEXT dále
LOG IN přihlášení

SKIP přeskočit
DONE hotovo
PRINT NOW tisknout teď
 vyplnit
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