
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA  
DRUKAREK METHOD ORAZ METHOD X  



PODRĘCZNIK MAKERBOT METHOD  STR. 2 

ROZDZIAŁ 1 

POWITANIE 

Oto instrukcja obsługi drukarek 3D serii MakerBot® Method™. 
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INFORMACJE PRAWNE 

GWARANCJA OGRANICZONA 
Gwarancja firmy MakerBot Limited (której treść dostępna jest na stronie internetowej makerbot.com/legal) dotyczy drukarki 3D MakerBot 
Method. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi (dalej zwanej „podręcznikiem”) mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez 
uprzedzenia odbiorcy i przekazuje się je wyłącznie dla wygody użytkownika produktu. MakerBot Industries, LLC oraz odpowiednio podmioty 
stowarzyszone i dostawcy MakerBot Industries, LLC (dalej zwani zbiorowo „MakerBot”) zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym 
podręczniku według własnego uznania i w dowolnym czasie, jednocześnie nie zobowiązując się do przekazywania takich zmian, aktualizacji, 
poprawek lub innych uzupełnień niniejszego podręcznika w ogóle, a przynajmniej w sposób terminowy. Aby uzyskać najnowsze informacje, 
należy skontaktować się z Działem Pomocy (Support) firmy MakerBot. Celem ochrony informacji zastrzeżonych i poufnych i/lub tajemnic 
handlowych, niniejszy podręcznik może przedstawiać niektóre aspekty technologii firmy MakerBot w sposób ogólnikowy. 

OŚWIADCZENIA PRAWNE 
Firma MakerBot nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji, produktów i usług przedstawionych w podręczniku, jak również nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne nieścisłości typograficzne, merytoryczne lub innego charakteru znajdujące się w niniejszym 
podręczniku. Podręcznik przekazuje się odbiorcy w stanie, w jakim jest, bez żadnej gwarancji jednoznacznej lub dorozumianej, w tym gwarancji 
pokupności, przydatności do określonego celu lub gwarancji nienaruszania własności intelektualnej. W związku z korzystaniem przez Państwa z 
niniejszego podręcznika, MakerBot nie ponosi wobec Państwa odpowiedzialności za żadne szkody, czy to bezpośrednie, gospodarcze, 
handlowe, szczególne, następcze, uboczne, z nawiązką, czy pośrednie, nawet jeśli firma MakerBot powzięła wiedzę o możliwości wystąpienia 
takich szkód, w tym m.in. utraty przychodów z działalności zarobkowej czy zarobku, utraty danych lub utraconych korzyści. Firma MakerBot nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne szkody lub czy wirusy lub złośliwe oprogramowanie, które mogą zainfekować Państwa komputer, 
sprzęt telekomunikacyjny lub inne środki w wyniku lub z przyczyny pobierania przez Państwa dowolnych informacji lub materiałów związanych z 
niniejszym podręcznikiem. Powyższe wyłączenia stosuje się w granicach dozwolonych prawem – należy zatem zapoznać się z prawem 
właściwym dla użytkownika urządzenia. MakerBot nie udziela żadnych gwarancji podmiotom będących „konsumentami” w rozumieniu 
przepisów amerykańskiej ustawy Federalnej Komisji Handlu w sprawie poprawki Magnusona i Mossa o gwarancjach. 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
Niektóre znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe i loga (dalej zwane „znakami handlowymi”) użyte w niniejszym podręczniku 
obejmują zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe, nazwy handlowe i znaki usługowe firmy MakerBot i jej podmiotów stowarzyszonych. 
Żadne z postanowień w niniejszym podręczniku nie nadaje licencji czy pozwolenia na używanie znaków handlowych bez uprzedniej pisemnej 
zgody firmy MakerBot, ani też nie należy rozumieć, że nadanie takiej licencji lub pozwolenia wynika z dorozumienia, przeszkody nie 
pozwalającej stronie na powołanie się na fakty czy okoliczności sprzeczne z jego poprzednimi oświadczeniami czy czynnościami, lub też wynika 
z innej zasady. Wszelkie bezprawne wykorzystanie dowolnej z informacji, materiałów lub znaków handlowych może naruszać prawa autorskie, 
prawa do znaków towarowych, prawa prywatności i reklamy i/lub inne przepisy prawa. Pozostałe nazwy firm i produktów wymienione w 
niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. 

© 2009-2019 MakerBot Industries, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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BEZPIECZEŃSTWO I PRZEPISY PRAWA 
 

PRODUCENT 
MakerBot Industries, LLC 
One MetroTech Center, 21st Floor 
Brooklyn, NY 11201, USA 
347.334.6800 
PRODUKT: Drukarka 3D klasy desktop 
MODEL: METHOD 
NR KATALOGOWY MAKERBOT METHOD: PACT56 
WARTOŚCI ZNAMIONOWE ZASILANIA 100-240 VAC 50/60 Hz, 
3,9 - 1,6 A 
NR KATALOGOWY MAKERBOT METHOD X: PADJ56 
WARTOŚCI ZNAMIONOWE ZASILANIA 100-240 VAC 50/60 Hz, 
8,1 - 3,4 A 
Regulatorycompliance@makerbot.com 

 
 MakerBot oświadcza, że urządzenie radiowe typu „dual band” (o pracy 

w dwóch pasmach radiowych) 802.11 a/b/g/n spełnia wymagania 
dyrektywy 2014/53/UE. 
CMIIT ID: 2019AJ2744 

 

 
Pasmo radiowe przydzielone dla sieci WLAN w Chinach: 2412-2483.5 MHz, 5150-5250MHz, 5250-5350MHz, 5725-5825 MHz. 
Moduł obsługuje kanały routera od 1 do 14. Niektóre kanały pasm radiowych są niedostępne w poszczególnych krajach. 
Tajwan: 

  

Japonia: 

 
Tajlandia: 

 
(To urządzenie telekomunikacyjne spełnia wymagania NBTC) 

mailto:Regulatorycompliance@makerbot.com
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NIGERIA 

Podłączenie i użytkowanie tego urządzenia komunikacyjnego jest dozwolone przez 
Nigeryjską Komisję Łączności. 

IZRAEL 
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AMERYKA POŁUDNIOWA: DANE TECHNICZNE CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH 
 

TECHNOLOGIA PASMO 
CZĘSTOTLIWOŚCI 

PRACY 
TYP EMISJI STABILNOŚĆ 

CZĘSTOTLIWOŚCI 
EMISJE 

FAŁSZYWE/PASOŻYTNICZE 
MOC NADAWANYCH 

FAL RADIOWYCH 

WLAN 802.11b/g/n 2400 - 2483,5 MHz 20M4G1D ± 20,0 ppm -42,48 dBm / -47,20 dBm 17,85 dBm 

WLAN 802.11a/n20/ 
n40 

5150 - 5350 MHz 20M4G1D ± 20,0 ppm -32,67 dBm / -37,44 dBm 15,16 dBm 

WLAN 802.11a/n20/ 
n40 

5470 - 5725 MHz 20M4G1D ± 20,0 ppm -36,88 dBm / -40,86 dBm 13,99 dBm 

WLAN 802.11a/n20/ 
n40 

5725 - 5850 MHz 20M4G1D ± 20,0 ppm -45,89 dBm / -47,61 dBm 18,67 dBm 

RFID 13,5 MHz 14KOG1D ± 20,0 ppm < 16,97 dB(μ A/m) -21,2 dB(μ A/m) 

Identyfikator CNC modelu 840-0010A: H-23699 Y Identyfikator CNC modelu WL18MODGI: C-23700 

KOREA: DANE TECHNICZNE ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 
 

PROTOKÓŁ ZAKRES 
CZĘSTOTLIWOŚCI 

DANE TECHNICZNE 
ANTENY 

MOC TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ 

IEEE 802.11 a/b/g/n 2,412 – 2,472 GHz 

5,180 – 5,825 GHz 

2,4 GHZ, 3,2 dBi 

5 GHz, 4,2 dBi 

2,4 GHz: 

10 mW/MHz (pasmo 20 MHz BW) 5 mW/MHz (pasmo 40 MHz) 5 GHz: 

10 mW/MHz, 2,5 mW/MHz (pasmo 20 MHz) 

10 mW/MHz, 5 mW/MHz, 2,5 mW/MHz (pasmo 40 MHz) 

RFID 13,5605 MHz Nie dotyczy 47,544 mV/m przy 10 m 

DANE TECHNICZNE ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 
 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 
RADIOWEJ DLA SIECI WLAN 

PROTOKÓŁ TYP ANTENY DANE TECHNICZNE ANTENY 

2,4 GHz / 5 GHz 2,412 - 2,484 GHz / 4,91 - 5,825 GHz 802.11 Anteny PulseLarsen, nr 
katalogowy W3006 

2,5 dBi w pasmach 2,4 

FX831.07.0100C 

GHz 

3,2 dBi w paśmie 2,4 GHz / 

4,2 dBi w paśmie 5 GHz 

Moduł obsługuje kanały routerów od 1-14. 
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ZAKŁÓCENIA RADIOWO-TELEWIZYJNE 
Na podstawie badań przeprowadzonych na urządzeniu, stwierdzono że spełnia ono warunki graniczne dla urządzenia cyfrowego klasy A 
zgodnie z częścią 15 przepisów FCC (Federalnej Komisji Łączności USA). Owe warunki graniczne służą realistycznej ochronie przed 
szkodliwymi zakłóceniami podczas pracy urządzenia w środowisku komercyjnym. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może 
wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z jego instrukcją obsługi, może 
wywoływać szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Praca tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może wywoływać szkodliwe 
zakłócenia, w którym to przypadku użytkownik będzie zobowiązany do usunięcia zakłóceń na własny koszt. 

Wszelkie zmiany w urządzeniu lub jego przeróbki powodują utratę uprawnień do użytkowania urządzenia zgodnie z przepisami FCC. 
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Symbole ostrzegawcze poprzedzają każdą informację dotyczącą bezpieczeństwa w niniejszym podręczniku. 
Symbole te oznaczają na potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa, które mogą zaszkodzić tobie lub innym 
osobom, czy też doprowadzić do uszkodzenia produktu lub mienia. 

 
 

 

Ostrzeżenie: Drukarka MakerBot Method ma ruchome części, które grożą obrażeniami ciała. Nie wolno 
sięgać do wnętrza drukarki MakerBot Method podczas jej pracy. 

 

Ostrzeżenie: Drukarka MakerBot Method jest źródłem wysokiej temperatury. Przed sięgnięciem do wnętrza 
drukarki MakerBot Method należy zawsze zaczekać, aż jej ekstrudery Performance ostygną. 

 

Ostrzeżenie: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Elektronika drukarki MakerBot Method nie obejmuje 
części wymagających obsługi technicznej przez użytkownika. 

 

Ostrożnie: Gniazdko zasilania elektrycznego musi znajdować się w pobliżu drukarki 3D i musi być łatwo 
dostępne. 

 

Ostrożnie: W nagłym wypadku (awarii lub niebezpieczeństwa) należy odłączyć drukarkę MakerBot Method 
od gniazdka elektrycznego. 

 

Ostrożnie: Drukarka MakerBot Method topi tworzywo sztuczne podczas drukowania 3D. Podczas tej 
czynności mogą wydzielać się: odory i cząstki tworzywa sztucznego. Drukarka MakerBot Method powinna 
pracować w dobrze wentylowanym miejscu. 

 

Ostrożnie: Zawsze zaczekaj, aż ekstrudery Performance ostygną do 50°C zanim sięgniesz do wnętrza 
drukarki MakerBot Method lub wyjmiesz z niej ekstrudery. 

 

Ostrożnie: Dzieci poniżej 12 roku życia wymagają opieki osób dorosłych. 

 

Ostrożnie: Należy ograniczyć do minimum ilość powstającego pyłu i jego narastanie na powierzchniach. 
Niektóre pyły i suche proszki mogą gromadzić elektryczność statyczną pod wpływem tarcia, a wyładowania 
elektrostatyczne grożą zapłonem ognia. 

 Uwaga: Dotyczy użytkowników na terenie Japonii — przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do 
użytku z tym modelem drukarki, tj. drukarką 3D MakerBot Method. 
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INFORMACJE OGÓLNE O DRUKARCE MAKERBOT 
METHOD 

SPOSÓB DZIAŁANIA MAKERBOT METHOD 
Drukarka MakerBot Method wytwarza trójwymiarowe przedmioty z różnych rodzajów stopionych materiałów. Najpierw należy pobrać model 
przedmiotu drukowanego z Internetu lub zaprojektować go, a następnie za pomocą programu MakerBot Print przekształcić pliki projektu 
trójwymiarowego na format pliku „.makerbot”, który jest dla drukarki MakerBot instrukcją zbudowania obiektu. Gotowy w ten sposób plik 
„.makerbot” przenosi się do drukarki MakerBot za pomocą sieci lokalnej, pamięci USB lub kabla USB. 

Drukarka MakerBot Method stopi materiały i wytłoczy je ekstruderem typu Performance na stół roboczy na platformie, nanosząc tworzywo 
cienkimi warstwami jedna po drugiej, w ten sposób „budując” zaprojektowany przedmiot. Ogrzewana komora robocza umożliwia wytłaczanemu 
materiałowi stygnąć powoli, co ogranicza do minimum ryzyko zwichrowania i innych odkształceń drukowanego przedmiotu. Taka technologia 
druku 3D nazywana jest modelowaniem poprzez odkładanie stopionego tworzywa (ang. fusion deposition modeling – FDM). 

DANE TECHNICZNE 
 

DRUKOWANIE  
Technologia druku Fused deposition modeling (FDM – modelowanie poprzez odkładanie stopionego tworzywa) 
Kubatura przedmiotu drukowanego (dł. x szer. x wys.) 19 x 19 x 19,6 cm / 7,5 x 7,5 x 7,75 cala – jednym ekstruderem 

(dł. x szer. x wys.) 15,2 x 19 x 19,6 cm / 6,0 x 7,5 x 7,75 cala – dwoma ekstruderami 
Maksymalna rozdzielczość (grubość 
minimalna) jednej warstwy 

20 – 400 mikronów 

Średnica dyszy 0,4 mm 
Typ (format) pliku wydruku .makerbot 
OPROGRAMOWANIE  
Pakiet oprogramowania MakerBot Print, MakerBot Mobile 
Obsługiwane typy plików MakerBot (.makerbot), STL (.stl), SolidWorks (.sldprt, .sldasm), InventorOBJ (.ipt, .iam), IGES (.iges, .igs), STEP 

AP203/214 (.step, .stp), CATIA (.CATPart, .CATProduct), Wavefront Object (.obj), Unigraphics/NX (.prt), Solid Edge 
(.par, .asm), ProE/Creo (.prt, .asm), VRML (.wrl), Parasolid (.x_t, .x_b) 

WYMIARY FIZYCZNE  
Drukarka (wys. x szer. x gł.) 64,9 x 41,3 x 43,7 cm [25,6 x 16,3 x 17,2 cala] 
Opakowanie produktu (wys. x szer. x gł.) 76,5 x 50,0 x 55,5 cm [30,1 x 19,7 x 21,9 cala] 
Masa drukarki 65 funtów 
Masa w opakowaniu 81,7 funtów 
TEMPERATURA  
Temperatura robocza otoczenia 15 - 26ºC / 59 - 78ºF, 10 - 70% wilgotności względnej bez kondensacji 
Temperatura przechowywania 0 - 38ºC / 32 - 100ºF 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE  
ZASILANIE: 
MAKERBOT METHOD (PACT56) 
MAKERBOT METHOD X (PADJ56) 

100 - 240 VAC, 50/ 60 HZ, 400 W maks. 3,9A - 1,6A 
100 - 240 VAC, 50/ 60 HZ, 800 W maks. 8,1A - 3,4A 

Łączność USB 2.0, Ethernet (kabel nieekranowany): 10/100Base -T, WiFi 802.11 a/b/g/n 2,5 GHz i 5 GHz 
KAMERA  
Rozdzielczość kamery 640 x 480 pikseli 
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SCHEMAT DRUKARKI MAKERBOT METHOD 

 
Termin Tłumaczenie 
POWER BUTTON PRZYCISK ZASILANIA 
USB KEY PORT GNIAZDO PAMIĘCI USB 
MODEL PERFORMANCE EXTRUDER EKSTRUDER PERFORMANCE DO DRUKOWANIA 
SUPPORT PERFORMANCE EXTRUDER EKSTRUDER PERFORMANCE DO PODPÓR 
PRINTER LID POKRYWA DRUKARKI 
TOUCHSCREEN WYŚWIETLACZ DOTYKOWY 
HEATED BUILD CHAMBER OGRZEWANA KOMORA ROBOCZA 
SPRING STEEL BUILD PLATE STÓŁ ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ DO PLATFORMY 

ROBOCZEJ 
MATERIAL DRAWER BAY 1 KOMORA 1 SZUFLADY NA MATERIAŁ 
MATERIAL DRAWER BAY 2 KOMORA 2 SZUFLADY NA MATERIAŁ 
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ROZDZIAŁ 2 

PIERWSZE KROKI 

Instalując drukarkę 3D MakerBot® Method™ pamiętaj, że została zbudowana i zapakowana bardzo ostrożnie. 
Mamy nadzieję, że równie ostrożnie ją rozpakujesz i przygotujesz do pracy – nie spiesz się! 
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ROZPAKOWANIE DRUKARKI 
 

   
Ostrożnie usuń styropian z boków 
drukarki. 

Zdejmij pokrywę i odłóż ją w pobliżu. Należy we dwie osoby chwycić drukarkę 
za uchwyty z boku i ustawić na stabilnej, 
płaskiej powierzchni w miejscu jej pracy. 

   
Zdejmij worek, usuń resztę taśmy 
opakowaniowej i otwórz drzwiczki, aby 
wyjąć zestaw startowy z drukarki. 

Otwórz opakowanie z zestawem 
startowym na płaskiej powierzchni. 

Gniazdo wejściowe zasilania 
elektrycznego znajduje się u dołu 
drukarki, z jej tyłu. 

   
Za pomocą odpowiedniego przewodu 
zasilającego podłącz drukarkę do 
dostępnego gniazdka elektrycznego. 

Naciśnij przycisk zasilania z przodu 
drukarki. 

Po włączeniu zasilania drukarki postępuj 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
jej ekranie, aby ukończyć konfigurację 
urządzenia. 



PODRĘCZNIK MAKERBOT METHOD  STR. 13 

ZESTAW STARTOWY 

Wewnątrz opakowania z drukarką MakerBot Method znajdziesz prawie wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć pracę z drukiem 3D – 
m.in. ekstruder do drukowania i ekstruder do podpór — oba wysokiej wydajności (typu Performance), stół platformy roboczej ze stali 
sprężynowej, klucz imbusowy do poziomowania maszyny, szczotkę do czyszczenia dysz ekstruderów oraz dwa przewody zasilające (jeden w 
standardzie północnoamerykańskim, drugi – w europejskim). Aby zamówić materiał, odwiedź stronę store.makerbot.com. 
 

      
STÓŁ ZE STALI 

SPRĘŻYNOWEJ DO 
PLATFORMY ROBOCZEJ 

EKSTRUDER 
PERFORMANCE DO 

DRUKOWANIA 

EKSTRUDER 
PERFORMANCE DO 

PODPÓR 

SZCZOTKA DO 
CZYSZCZENIA 

KLUCZ IMBUSOWY DO 
POZIOMOWANIA 

PRZEWÓD ZASILAJĄCY NA 
AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ I 

EUROPĘ 
 

PRZYGOTOWANIE DRUKARKI 
METHOD 

 

Jeżeli stwierdzisz, że podręcznik jest sprzeczny z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie 
drukarki, postępuj wówczas WYŁĄCZNIE wedle informacji na wyświetlaczu – są one 
aktualizowane częściej niż podręcznik drukowany. 

Ostrożnie: Nigdy nie wyciągaj ekstrudera z 
drukarki 3D w trakcie drukowania lub 
bezpośrednio po jego zakończeniu. Zawsze 
zaczekaj, aż , ekstruder ostygnie do 
temperatury poniżej 50°C. 

WŁĄCZANIE DRUKARKI MAKERBOT METHOD 

Przycisk zasilania drukarki MakerBot Method znajduje się na górnym panelu przednim, po lewej stronie od gniazda USB. Naciśnij 
ten przycisk, aby włączyć drukarkę MakerBot Method. 

Aby zresetować drukarkę MakerBot Method, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 8 sekund. Aby wyłączyć 
drukarkę MakerBot Method, przejdź do menu Settings > Shutdown (ustawienia > wyłącz) na wyświetlaczu dotykowym. 

KREATOR KONFIGURACJI 

Gdy włączysz fabrycznie nową drukarkę MakerBot Method po raz pierwszy, pierwszą konfigurację urządzenia wykonasz z 
pomocą kreatora „Guided Setup” w interfejsie użytkownika drukarki. Kreator konfiguracji poprowadzi cię przez czynności: 
podłączenia drukarki 3D z internetem, autoryzowania drukarki u producenta, montażu ekstruderów typu Performance, kalibracji 
drukarki, zakładania materiału w drukarce oraz próbnego wydruku 3D. 

Szczegółowe informacje, patrz rozdział 3 „Kreator konfiguracji”. 

Przygotowanie modelu do druku 
Model 3D musi być sformatowany, inaczej „pocięty” na warstwy za pomocą oprogramowania MakerBot Print, aby móc 
wydrukować go na MakerBot Method. Program MakerBot Print może importować pliki STL lub w innym obsługiwanym formacie 
projektu 3D i wyeksportować go do formatu pliku dla drukarek MakerBot (.makerbot). 

Szczegółowe informacje o programie MakerBot Print, patrz rozdział 5 „MakerBot Print”. 

OBSŁUGIWANE TYPY PLIKÓW: 
MacOS: MakerBot (.makerbot), STL (.stl) 

Windows: MakerBot (.makerbot), STL (.stl), SolidWorks (.sldprt, .sldasm), InventorOBJ (.ipt, .iam), IGES (.iges, .igs), STEP 
AP203/214 (.step, .stp), CATIA (.CATPart, .CATProduct), Wavefront Object(.obj), Unigraphics/NX (.prt), Solid Edge (.par, .asm), 
ProE/Creo (.prt, .prt., .asm, .asm.), VRML(.wrl), Parasolid (.x_t, .x_b) 



PODRĘCZNIK MAKERBOT METHOD  STR. 14 

ROZDZIAŁ 3 

KREATOR KONFIGURACJI 

Gdy włączysz fabrycznie nową drukarkę 3D MakerBot® Method™ po raz pierwszy, interfejs wyświetlacza 
dotykowego przeprowadzi cię przez proces jej konfiguracji. Przedstawi on wszystko, czego musisz się dowiedzieć, 
aby wykonać wydruk 3D po raz pierwszy. 



PODRĘCZNIK MAKERBOT METHOD  STR. 15 

WYŚWIETLACZ DOTYKOWY DRUKARKI MAKERBOT 
METHOD 

Wyświetlacz dotykowy znajdujący się w prawym górnym rogu drukarki MakerBot Method służy do jej obsługi.  
Dalsze informacje na ten temat, patrz rozdział 4 „Interfejs użytkownika”. 

 
Termin Tłumaczenie 
PRINTER LID POKRYWA DRUKARKI 
POWER BUTTON PRZYCISK ZASILANIA 
USB KEY PORT GNIAZDO PAMIĘCI USB 
TOUCHSCREEN WYŚWIETLACZ DOTYKOWY 

KREATOR KONFIGURACJI 
Gdy włączysz fabrycznie nową drukarkę MakerBot Method po raz pierwszy, pierwszą konfigurację urządzenia wykonasz z pomocą kreatora 
„Guided Setup” w interfejsie użytkownika drukarki. Kreator konfiguracji poprowadzi cię przez czynności: podłączenia drukarki 3D z internetem, 
autoryzowania drukarki u producenta, montażu ekstruderów typu Performance, kalibracji drukarki, zakładania materiału w drukarce oraz 
próbnego wydruku 3D. 

PONOWNE URUCHOMIENIE KREATORA KONFIGURACJI 
Aby ponownie uruchomić kreator konfiguracji, wybierz menu SETTINGS > RESET TO FACTORY (ustawienia > przywracanie ustawień 
fabrycznych). 
Przywrócenie ustawień fabrycznych pozwoli ponownie uruchomić kreator konfiguracji. 

KONIECZNOŚĆ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO 

Aktualne oprogramowanie sprzętowe drukarki jest jednym z najważniejszych czynników pozwalających wykorzystać możliwości MakerBot 
Method do maksimum. W pierwszym korku konfiguracji drukarka MakerBot Method sprawdzi, czy jej oprogramowanie sprzętowe jest 
najnowsze. Nie można kontynuować konfiguracji ani tym bardziej drukować czegokolwiek bez aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Na 
wyświetlaczu dotykowym drukarki MakerBot Method wybierz dogodny dla ciebie sposób aktualizacji. Po dokonaniu wyboru drukarka MakerBot 
Method przeprowadzi cię przez aktualizację oprogramowania sprzętowego za pomocą szeregu zachęt na ekranie. 

AKTUALIZACJA POPRZEZ SIEĆ ETHERNET 
Drukarka MakerBot Method powinna być podłączona do sieci lokalnej za pomocą portu Ethernet z tyłu urządzenia. Po nawiązaniu przez 
użytkownika połączenia z siecią Ethernet, system drukarki pobierze najnowsze oprogramowanie sprzętowe. Po pobraniu i zainstalowaniu 
oprogramowania sprzętowego należy dotknąć przycisk „Continue Setup” (ciąg dalszy konfiguracji). 

AKTUALIZACJA POPRZEZ SIEĆ WI-FI 
Jeśli wybierzesz opcję „Update via Wi-Fi” (aktualizacja przez Wi-Fi) na ekranie startowym, drukarka 3D MakerBot Method zacznie 
automatycznie skanować sieci Wi-Fi w jej zasięgu. Wybierz następnie preferowaną sieć bezprzewodową z listy na wyświetlaczu. Następnie 
drukarka poprosi o podanie hasła dostępu do wybranej sieci. Wprowadź je na wyświetlaczu dotykowym. Wówczas drukarka MakerBot Method 
połączy się z wybraną siecią i automatycznie pobierze najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego. Po pomyślnym wprowadzeniu hasła do 
wybranej sieci Wi-Fi, drukarka MakerBot Method automatycznie połączy się z nią i zacznie szukać najnowszej wersji oprogramowania 
sprzętowego. Gdy znajdzie najnowsze oprogramowanie sprzętowe, drukarka automatycznie pobierze je i zainstaluje. Po zakończeniu 
wszystkich trzech kroków konfiguracji, drukarka MakerBot Method uruchomi się ponownie z najnowszą wersją oprogramowania sprzętowego. 
Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania sprzętowego należy dotknąć przycisk „Continue Setup” (ciąg dalszy konfiguracji). 

AKTUALIZACJA Z PAMIĘCI USB 
Najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla drukarki MakerBot Method możesz pobrać ze strony MakerBot.com/MethodFW. 
Najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla drukarki MakerBot Method X możesz pobrać ze strony MakerBot.com/MethodXFW. 

Po pobraniu najnowszej wersji oprogramowania, skopiuj ją na pamięć przenośną USB. Plik z oprogramowaniem sprzętowym musi być 
bezpośrednio w katalogu głównym na pamięci USB, nie zaś w żadnym z katalogów — w przeciwnym razie drukarka MakerBot Method nie 
będzie w stanie go wykryć. 

http://makerbot.com/MethodFW
http://makerbot.com/MethodXFW
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Podłącz pamięć przenośną USB do gniazda USB na prawo od przycisku zasilania. Na wyświetlaczu dotykowym dotknij „Update Now” 
(aktualizuj od razu), aby przejść do następnego kroku. Wybierz plik z oprogramowaniem sprzętowym pobrany i zapisany na podłączonej 
pamięci USB. Drukarka MakerBot Method powinna wówczas pobrać i zainstalować tak wskazane oprogramowanie sprzętowe. Po udanej 
aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarka MakerBot Method będzie mogła dokończyć konfigurację. Wybierz „Continue Setup” (ciąg 
dalszy konfiguracji), a następnie „Begin Setup” (rozpocznij konfigurację) na kolejnym ekranie. 

NADANIE NAZWY DRUKARCE 
Po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego drukarki MakerBot Method, urządzenie w kolejnym kroku konfiguracji poprosi na 
wyświetlaczu o zmianę jego nazwy. Na kolejnej stronie ekranu można użyć klawiatury dotykowej, aby wprowadzić nazwę drukarki MakerBot 
Method. Jest to przydatna funkcja, która pozwoli łatwo znajdować daną drukarkę gdy w otoczeniu sieciowym jest ich więcej. Jeśli chcesz 
pominąć ten krok konfiguracji, możesz dotknąć przycisk „X” w lewym górnym rogu ekranu. 

LOGOWANIE SIĘ DO KONTA UŻYTKOWNIKA MAKERBOT 
Logowanie się do konta użytkownika MakerBot na drukarce MakerBot Method pozwoli w najlepszy sposób pracować w środowisku MakerBot, a 
także zarejestrować automatycznie drukarkę u producenta. Twoje konto użytkownika MakerBot to konto, którego używasz do logowania się na 
stronie MakerBot.com i w programie MakerBot Print. Jeśli nie masz konta, załóż je na stronie https://accounts.makerbot.com. 

MONTAŻ EKSTRUDERÓW PERFORMANCE 
Zdecydowanie zaleca się montaż ekstruderów typu Performance podczas konfiguracji za pomocą kreatora. Jeśli pominiesz ten krok w 
kreatorze, musisz zamontować ekstrudery później, również za pomocą interfejsu na wyświetlaczu dotykowym, aby skalibrować drukarkę, 
załadować materiał do ekstruderów i móc drukować. Jeśli chcesz pominąć ten krok, możesz dotknąć przycisk „X” w lewym górnym rogu ekranu. 
Przycisk „Skip Printer Setup” (pomiń konfigurację drukarki) na ekranie pomija opisywany tu krok konfiguracji i kończy proces rozruchu 
urządzenia. 

POZIOMOWANIE PLATFORMY ROBOCZEJ 
Następnym po montażu wytłaczarek Performance krokiem w konfiguracji drukarki MakerBot Method jest sprawdzić, czy platforma robocza jest 
wypoziomowana. Należy wymontować stół ze stali sprężynowej, aby sprawdzić wypoziomowanie. Jeśli już zamontowałeś stół dołączony do 
zestawu, wymontuj go. Drukarka MakerBot Method sprawdzi teraz czy platforma robocza jest wypoziomowana. W tym celu drukarka przesunie 
ekstrudery w obrębie kubatury roboczej, sprawdzając pomocą wbudowanego czujnika wysokości platformy roboczej w 3 punktach. Może to 
zająć kilka minut. Jeśli stół roboczy nie jest wypoziomowany (najprawdopodobniej przesunął się podczas transportu), drukarka przeprowadzi 
procedurę poziomowania z podpowiedziami ekranowymi. 

KALIBRACJA 
Upewniwszy się, że platforma robocza w drukarce MakerBot Method jest wypoziomowana, konieczne będzie skalibrowanie ekstruderów. 
Wydruk za pomocą dwóch ekstruderów Performance drukarki Method wymaga przede wszystkim ustawienia prawidłowej odległości między 
obydwoma ekstruderami. Jeśli ekstrudery nie są skalibrowane, wydruk 3D może się nie udać. Pierwszy krok kalibracji polega na ustawieniu 
pozycji dysz ekstruderów na osi X, Y i Z poprzez ich dojazd w głąb otworów na platformie roboczej. Aby dysze mogły to zrobić, na platformie 
roboczej nie może znajdować się płyta robocza (do budowania warstw wydruku 3D). Jeśli płyta robocza została już zainstalowana, należy 
otworzyć drzwi drukarki, wyjąć płytę i drzwi przed kolejnymi czynnościami. 

CZYSZCZENIE EKSTRUDERÓW 
Podczas kalibracji bardzo ważne jest, aby dysze ekstruderów były wolne od najdrobniejszych drobin materiału. Fabrycznie nowe ekstrudery 
powinny być czyste, ale może być w nich lub na nich resztka filamentu pozostałego po próbach u producenta. Sprawdź, czy dysze ekstruderów 
są całkowicie czyste. Jeśli widać filament, dotknij „Clean Extruders” (wyczyść ekstrudery), aby przeprowadzić proces czyszczenia ekstruderów. 
Upewnij się, że w kwadratowych wycięciach na platformie roboczej nie ma żadnych zanieczyszczeń, ponieważ mogą one zakłócić proces 
kalibracji. Jeśli są tam zanieczyszczenia, należy usunąć je sprężonym powietrzem lub innym sposobem. Jeśli na lub w ekstruderach nie ma 
żadnego materiału, a wycięcia w platformie są czyste, dotknij „Skip” (pomiń), aby rozpocząć kalibrację. 

KALIBRACJA PŁYTY ROBOCZEJ 
Po zakończeniu kalibracji platformy roboczej drukarka MakerBot Method będzie musiała wyznaczyć wysokość płyty roboczej. Wyjmij płytę 
roboczą ze stali sprężynowej z zestawu startowego, otwórz drzwi komory drukarki MakerBot Method i włóż płytę do końca w platformę roboczą. 
Najprostszym sposobem prawidłowego montażu płyty roboczej w drukarce jest ustawić ją pod kątem 45 stopni, włożyć tylną część płyty w tylne 
wycięcia na platformie roboczej, a następnie opuścić płytę w całości na platformę. Sprawdź dokładnie, czy płyta montażowa jest w całości 
osadzona na platformie roboczej (co oznacza, że za płytą nie ma żadnej luki) i jeśli jest, dotknij „Done” (gotowe) na ekranie, aby kontynuować. 
Widok na wyświetlaczu odświeży się po zakończeniu kalibracji. 

WKŁADANIE MATERIAŁÓW 
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie drukarki, aby włożyć szpulę i materiał do drukarki MakerBot Method. 

OBCHODZENIE SIĘ Z MATERIAŁAMI 

WKŁADANIE MATERIAŁU – PORADY 
Zanim włożysz materiały do drukarki, odwiń i obetnij ok. 2 stóp (60 cm) filamentu od końca szpuli zanim wsuniesz filament w otwór w szufladzie. 
Materiały, które mogą zgiąć się lub zostać przygniecione, mogą utknąć lub złamać się podczas podawania do wytłaczarki. 
Jeśli używasz materiału, którym drukowałeś wcześniej, ważne jest, aby usunąć cały materiał między szufladą na szpulę i ekstruderem. 

Jeśli materiał wydaje się kruchy lub łatwo łamie, nie wprowadzaj go do drukarki. Usuń co najmniej 2 stopy (60 cm) materiału od końca filamentu 
i wprowadź resztę do drukarki. 

Gdy filament wychodzi z komory w szufladzie do ekstruderów, po drodze musi przejść przez rozdzielacz trójdrożny, znajdujący się u góry po 
lewej stronie bramki drukarki. 

Materiał niekiedy utyka na krawędzi przewodu doprowadzającego, wychodzącego do ekstrudera. 

Możesz ponownie zamontować przewód doprowadzający zdejmując płytę obudowy u góry po lewej stronie drukarki, ściskając mały metalowy 

https://accounts.makerbot.com/
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zatrzask, aby wyjąć przewód, po czym podłączając solidnie przewód do rozdzielacza. 

Aby sprawdzić, czy materiał zrobił się kruchy, trzeba załamać go w pół kilka razy. Jeśli można go zagiąć co najmniej 3 razy zanim się złamie, 
materiał nie jest kruchy. 

OBCHODZENIE SIĘ Z MATERIAŁAMI PODPOROWYMI PVA 
Po włożeniu materiału podporowego PVA do drukarki, powinien pozostawać on w szufladzie tak długo, jak to możliwe, chyba że drukarka nie 
będzie używana przez dłuższy czas. Nieużywany materiał na podpory należy przechowywać w szczelnej torebce z metalizowanej folii 
poliestrowej, aby chronić go przed wilgocią i uszkodzeniem od warunków otoczenia. 

Jeśli stwierdzisz, że materiał ten ciągnie się mocno podczas drukowania, jest to często oznaka, że wchłonął wilgoć. W takim przypadku zalecamy 
użycie nowej, fabrycznie zapakowanej szpuli. Szpulę z PVA można zawsze osuszyć, wkładając ją do woreczka foliowego z 20 gramami desykantu 
(higroskopowego środka osuszającego) i pozostawiając woreczek szczelnie zamknięty, aż desykant wchłonie wilgoć. 

WYDRUK PRÓBNY 

Po załadowaniu materiału do obu ekstruderów można wykonać wydruk próbny, aby sprawdzić czy drukarka MakerBot Method pracuje 
prawidłowo. Celem wydruku próbnego jest sprawdzić, czy MakerBot Method została skonfigurowana w sposób gwarantujący najwyższą 
dokładność wymiarową wydruków. 

Uwaga: Jeśli już przeprowadzono konfigurację z kreatorem i chcesz ponownie wykonać wydruk kalibracyjny, funkcję tę możesz znaleźć w 
programie MakerBot Print. Przejdź kolejno do menu: File > Insert Example Print > Method > Calibration Check Print (plik > wstaw wydruk 
przykładowy > drukarka Method > wydruk do kontroli kalibracji). 

ROZPOCZĘCIE WYDRUKU PRÓBNEGO 

Do wydruku próbnego potrzebny będzie zarówno materiał budulcowy, jak i materiał podporowy. Załadowawszy oba rodzaje materiału do 
drukarki, dotknij „Start Test Print” (zrób wydruk próbny), aby rozpocząć drukowanie. Ekstrudery rozpoczną wówczas podgrzewanie materiałów 
do wydruku próbnego. 

Wydruk próbny rozpocznie się, gdy ekstrudery nagrzeją się. Zaleca się obserwować wydruk przez co najmniej kilka pierwszych warstw, aby 
upewnić się, że przedmiot przylega do powierzchni roboczej. 

Druk próbny zajmie około 30 minut. Na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu. 

KOLUMNA OCZYSZCZAJĄCA 

Drukarka MakerBot Method ma „kolumnę oczyszczającą”, która służy do regularnego usuwania resztek tworzywa z dysz każdego ekstrudera, 
co pozwoli zachować jednolitą jakość materiału nanoszonego w każdej warstwie. 

Podczas pierwszej konfiguracji drukarki MakerBot Method przy poleceniu „Calibration Test Print” (wydruk próbny kalibracyjny) widać drugi, 
niewielki model. Przedstawia on kolumnę oczyszczającą. 

Podczas drukowania ekstrudery wykonują przejazd między budowanym przedmiotem i kolumną oczyszczającą, gdzie materiał wytłaczany 
zostaje oczyszczony. Po zakończeniu wydruku można wyjąć kolumnę oczyszczającą wraz z gotowym wydrukiem. 

Kolumna oczyszczająca jest niezbędna dla zachowania idealnej jakości druku, zaś jej brak w drukarce może obniżyć jakość wydruku, a nawet 
doprowadzić do całkowicie nieudanego wydruku przedmiotu. Zalecamy drukowanie 3D używając kolumny oczyszczającej, co pozwoli uzyskać 
optymalną jakość druku. Patrz rozdział 5, gdzie opisano sposób pracy z kolumną oczyszczającą w drukarce MakerBot Print. 
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ROZDZIAŁ 4 

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA NA WYŚWIETLACZU 
DOTYKOWYM 

Interfejs wyświetlacza dotykowego umożliwia zarządzanie drukarką i procesem wydruku. Za pomocą dostępnych 
tam funkcji można na drukarce MakerBot® Method™ Performance drukować przedmioty z plików na pamięci USB, 
lub przesyłać pliki modeli do wydruku uruchomione w programie MakerBot Print™. Możesz również zmienić 
ustawienia drukarki oraz kontrolować postępy wydruku. 
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EKRAN GŁÓWNY 

Wyświetlacz dotykowy umożliwia zarządzanie drukarką i procesem wydruku: 
 

› PRINT (wydruk) 
› INFO (informacje) 

› EXTRUDERS (wytłaczarki) 
› MATERIAL (materiał) 

› SETTINGS (ustawienia) 
› ADVANCED (zaawansowane) 
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ROZPOCZĘCIE WYDRUKU 

1. WYBIERZ PLIK 
 

  
Wybierz [PRINT] (wydruk) na ekranie dotykowym, aby rozpocząć 
drukowanie z pliku zapisanego na pamięci przenośnej USB. 

Dotknij ikonę, aby wybrać miejsce zapisu pliku, z którego chcesz 
drukować. Wybierz [USB STORAGE] (pamięć USB), aby wydrukować 
model z pliku zapisanego na pamięci przenośnej USB podłączonej do 
gniazda USB. 

Za pomocą wyświetlacza dotykowego przewiń listę dostępnych plików i 
dotknij pozycję pliku, z którego chcesz drukować. 

2. ROZPOCZĘCIE WYDRUKU 3. DRUKOWANIE 

  
Aby rozpocząć drukowanie, wybierz plik w formacie .MakerBot, który 
został wyeksportowany z programu MakerBot Print. Pamiętaj, że plik 
musi najpierw zostać sformatowany w programie MakerBot Print dla 
drukarki MakerBot Method, zanim wyeksportujesz go na drukarkę. 

Wybierz [START PRINT] (rozpocznij drukowanie), aby rozpocząć 
drukowanie pliku. 

Podczas drukowania można przeglądać informacje o postępie tego 
procesu oraz inne szczegóły informacje o drukarce. 
1. Procentowy stopień postępu wydruku. 
2. Dotychczasowy czas trwania druku oraz przewidywana ilość czasu do 

ukończenia wydruku. Podczas podgrzewania komory roboczej i ekstruderów, 
na ekranie widać bieżące i docelowe temperatury tych podzespołów. 

3. Podczas drukowania można przechodzić między poniższymi ekranami na 
wyświetlaczu dotykowym przesuwając je palcem. 

• Postęp drukowania 
• Render modelu lub planu przedmiotu drukowanego 
• Informacje o pliku 
• Informacje o opcjach wydruku 
• Temperatury ekstruderów 

4. W menu Print (wydruk) są poniższe polecenia: 
• PAUSE – naciśnij przycisk pauzy na ekranie, aby chwilowo 

wstrzymać drukowanie. 
• CHANGE MATERIAL – wybierz to polecenie, aby załadować lub 

wyjąć materiał z drukarki. 
• CANCEL – polecenie to przerywa i kończy drukowanie. 
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4. KONIEC WYDRUKU 
Wyświetlacz zasygnalizuje zakończenie drukowania. Dotknij ekran, aby przejść do kolejnego menu. Następnie drukarka zapyta, czy chcesz 
ponownie wydrukować ten sam przedmiot, czy wrócić do ekranu głównego pamięci. Wybierz dotykając wyświetlacz. 

Jeśli chcesz ponownie wydrukować ten sam przedmiot, najpierw wyczyść stół roboczy. 

MATERIAŁ 

Dotknij ikonę [Material] (materiał), aby załadować lub wyjąć materiał z drukarki. 
Porady dotyczące pracy z materiałami, patrz rozdział 3 „Obchodzenie się z materiałami”. 

ZAKŁADANIE MATERIAŁU W DRUKARCE 
1. Obetnij koniec filamentu materiału, aby nadać mu gładką krawędź. 
2. Na wyświetlaczu dotykowym wybierz odpowiednio [LOAD FOR MATERIAL BAY 1] (załaduj materiał z komory nr 1) lub [LOAD FOR 

MATERIAL BAY 2] (załaduj materiał z komory nr 2). 
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

WYJMOWANIE MATERIAŁU 
1. Na wyświetlaczu dotykowym wybierz [UNLOAD MATERIAL] (rozładuj materiał) odpowiednio z komory nr 1 lub nr 2 w szufladzie. 
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 
3. Gdy ekstruder przestanie wypychać materiał, zaś wyświetlacz dotykowy poda, że materiał jest gotowy do wyjęcia z drukarki, delikatnie 

wyciągnij filament i nawiń go na szpulę. 

Jeśli zmieniasz szpule materiału, filament musi być ciasno nawijany na szpulę podczas jego wyciągania z przewodu doprowadzającego. W 
przeciwnym razie materiał rozwinie się lub zaplącze na szpuli. 

UWAGA: Gdy nie używasz szpuli materiału, wolny koniec filamentu ma być włożony w jeden z otworów magazynowych szpuli. Dzięki temu 
można znacznie szybciej znaleźć końcówkę filamentu do wsunięcia w przewód doprowadzający i uniknąć zaplątania się filamentu na szpuli. 
Szpule nieużywane na drukarce należy przechowywać w oryginalnych workach foliowych, w których je dostarczono. Zapobiega to zawilgoceniu 
tworzywa, zaś jego wilgotność jest istotna dla jakości druku 3D. 

USTAWIENIA 

Dotknij ikonę [SETTINGS] (ustawienia), gdzie znajdziesz menu umożliwiające personalizację drukarki MakerBot Method, edycję ustawień 
sieciowych i udostępniania danych, aktualizację oprogramowania sprzętowego, kalibrację osi X, Y, Z oraz inne narzędzia. 

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO 
Wybierz [FIRMWARE UPDATE] (aktualizacja oprogramowania sprzętowego), aby sprawdzić, czy masz najbardziej aktualne oprogramowanie 
dla drukarki. Jeśli drukarka MakerBot Method jest już podłączona do sieci, automatycznie sprawdza czy są aktualizacje jej oprogramowania. 
Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja, należy dotknąć wyświetlacza, aby ją pobrać. Jeśli drukarka MakerBot Method ma już najnowsze aktualne 
oprogramowanie układowe, na wyświetlaczu dotykowym pojawi się komunikat z informacją, że urządzenie jest aktualne. Jeśli nie można 
podłączyć drukarki do internetu, można zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą programu MakerBot Print. 

KONFIGURACJA SIECI WIFI 
Dotknij [CONNECT TO WiFi] (podłącz do sieci Wi-Fi), aby rozpocząć konfigurację połączenia drukarki MakerBot Method z siecią Wi-Fi. 
Wybrawszy [CONNECT TO WiFi], na wyświetlaczu drukarki MakerBot Method pojawią się dostępne sieci Wi-Fi. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą 
chcesz się połączyć i wprowadź hasło dostępu, jeśli jest potrzebne. 

KALIBRACJA 

Wybierz [CALIBRATE TOOLHEADS] (kalibracja głowic drukarki), aby rozpocząć automatyczną kalibrację osi X, Y i Z po montażu ekstruderów. 
Dalsze informacje na temat kalibracji głowic drukarki, patrz rozdział 6 „Konserwacja”. 

DIAGNOSTYKA I DZIENNIKI 

Wybierz [DIAGNOSTICS AND LOGS] (diagnostyka i dzienniki), aby uruchomić skan diagnostyczny drukarki MakerBot Method i zapisać 
dzienniki z niego. Dzienniki te można przesłać firmie MakerBot jeśli potrzebujesz pomocy technicznej. 

COPY SYSTEM LOGS TO USB (kopiowanie dzienników systemowych na pamięć USB) 
Umożliwia skopiowanie dzienników systemowych drukarki MakerBot Method na pamięć USB. 

RESET TO FACTORY SETTINGS (przywróć ustawienia fabryczne) 

Wybierz [RESET TO FACTORY SETTINGS], aby przywrócić fabryczne ustawienia konfiguracji drukarki MakerBot Method i usunąć wszystkie 
dane zapisane na jej wewnętrznym dysku. 

WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
Wybierz [POWER OFF] na wyświetlaczu dotykowym, aby wyłączyć drukarkę MakerBot Method. 
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EKSTRUDERY 

Dotknij ikonę [EXTRUDER] (wytłaczarki), gdzie znajdziesz poradnik dotyczący montażu ekstruderów w drukarce. Jeśli zamontowano ekstruder 
typu Performance, na ekranie pojawią się informacje jej dotyczące, m.in. temperatura i statystyki drukowania. 

Jeśli nie podłączono ekstrudera, ikona tego narzędzia nie jest podświetlona lub zastępuje ją logo MakerBot. 

Podczas montażu ekstrudera Performance należy ustawić go w taki sposób, aby jego złącza połączyły się z zespołem ekstruderów, po czym 
zamknij zamek mocowania ekstrudera. Jeśli prawidłowo zamontowano ekstruder, jego ikona podświetli się. 

UWAGA: Drukarka MakerBot Method pracuje wyłącznie z ekstruderami typu Performance. Do drukowania potrzebne są obydwa ekstrudery. 

INFORMACJE 

Dotknij ikonę [INFO], aby wyświetlić informacje o oprogramowaniu sprzętowym, informacje o sieci, oraz wydrukować statystyki drukarki 
MakerBot Method. 
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ROZDZIAŁ 5 

MAKERBOT PRINTTM
 

Drukarka 3D MakerBot® Method™ ułatwia przygotowanie druku 3D i zarządzanie plikami modeli za pomocą 
oprogramowania MakerBot Print™. MakerBot Print to bezpłatna aplikacja na komputery, która umożliwia 
odkrywanie i przygotowanie wydruków 3D, a także zarządzanie nimi oraz ich udostępnianie. 

POBIERANIE I INSTALACJA PROGRAMU MAKERBOT 
PRINT™ (ZE STRONY PRODUCENTA) 

1. Otwórz stronę internetową MAKERBOT.COM/PRINT. Kliknij „Download” (pobierz). 
2. Wybierz system operacyjny komputera z menu rozwijanego instalatorów, po czym kliknij „Download” (pobierz). 
3. Kliknij dwukrotnie pobrany plik instalatora MakerBot Print, aby uruchomić kreatora instalacji. Postępuj wedle instrukcji instalacji widocznej 

na ekranie. 

SPOSÓB DZIAŁANIA 
MakerBot Print ułatwia przygotowanie druku 3D i zarządzanie plikami z modelami. Użytkownicy komputerów PC mogą również importować 
natywne pliki CAD i manipulować nimi w tym programie. MakerBot Print umożliwia uporządkowanie (Arrange), ukierunkowanie (Orient), 
skalowanie (Scale) i przeglądanie (View) modeli 3D, a także przygotowanie ich do druku. Możesz również uzyskać dostęp do ustawień druku 
3D, aby odpowiednio dostosować wydruk. 

PRACA Z PROGRAMEM MAKERBOT PRINT 
Najnowsze instrukcje i poradniki dotyczące pracy w programie MakerBot Print znajdziesz na stronie MakerBot Print Learning. 

Uwaga: Domyślne ustawienia drukowania zostały dobrane tak, aby zagwarantować ogólnie najwyższą jakość drukowania. Zaleca się zachować 
ustawienia domyślne. 

POŁĄCZENIE Z DRUKARKĄ MAKERBOT METHOD POPRZEZ USB 
Jeśli nie masz jeszcze programu MakerBot Print, musisz go pobrać. Po zainstalowaniu programu MakerBot Print otwórz go i za pomocą kabla 
USB A-B z kompletu drukarki podłącz komputer do drukarki MakerBot Method. Port USB B znajduje się z tyłu drukarki MakerBot Method. Po 
podłączeniu drukarki do komputera, w prawym dolnym rogu MakerBot Print pojawi się ikona drukarki MakerBot Method. 

PRACA Z KOLUMNĄ OCZYSZCZAJĄCĄ W PROGRAMIE MAKERBOT PRINT 

Po uruchomieniu programu MakerBot Print i wybraniu podłączonej drukarki MakerBot Method, kolumna oczyszczająca widoczna jest w 
programie w postaci kwadratowego modelu na wirtualnym stole roboczym, obok modelu drukowanego. 

Możesz przesuwać kolumnę oczyszczającą po stole roboczym, aby zmieścił się na nim drukowany model. Można to zrobić klikając i 
przeciągając kolumnę oczyszczającą po widoku stołu roboczego. Możesz usunąć kolumnę oczyszczającą klikając na niej prawym przyciskiem 
myszy w Makerbot Print i wybierając polecenie „Delete” (usuń). Kolumna oczyszczająca jest niezbędna dla zachowania idealnej jakości druku, 
zaś jej brak w drukarce może obniżyć jakość wydruku, a nawet doprowadzić do całkowicie nieudanego wydruku przedmiotu. Zalecamy 
drukowanie 3D używając kolumny oczyszczającej, co pozwoli uzyskać optymalną jakość druku. 
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DRUKOWANIE NA MAKERBOT METHOD 

Istnieją dwa sposoby rozpoczęcia drukowania: Za pomocą wyświetlacza dotykowego na drukarce MakerBot Method lub w programie MakerBot 
Print. 

Gdy jesteś gotów wydrukować model, kliknij PRINT (drukuj) w programie MakerBot Print, aby pociąć model na warstwy używając obecnych 
ustawień i przesłać plik wydruku .makerbot do drukarki MakerBot Method. Pojawi się uwaga przypominająca o konieczności wyczyszczenia 
stołu roboczego i zachęta do rozpoczęcia wydruku poleceniem z wyświetlacza dotykowego. Możesz również wybrać [BEGIN PRINTING] 
(rozpocznij drukowanie) na wyświetlaczu dotykowym po rozpoczęciu przesyłania plików do drukarki. 

Jeśli program MakerBot Print jest podłączony do drukarki MakerBot Method, plik wydruku zostanie przesłany bezpośrednio do drukarki 3D. Jeśli 
program MakerBot Print nie jest podłączony do drukarki MakerBot Method, przycisk ten otworzy okno dialogowe umożliwiające eksport i zapis 
pliku wydruku z  rozszerzeniem .makerbot. Plik wydruku można przenieść do drukarki MakerBot Method na pamięci USB. 

WSTRZYMANIE I ANULOWANIE DRUKOWANIA 
Aby wstrzymać drukowanie, dotknij ikonę pauzy na ekranie postępów drukowania. Możesz także wybrać drukarkę w programie MakerBot Print i 
kliknąć polecenie PAUSE. 
Aby anulować wydruk, dotknij górnej części ekranu, gdzie jest komunikat mówiący o wydruku w toku lub jego wstrzymaniu. Pojawi się lista 
rozwijana z poleceniem anulowania wydruku. 

DODAWANIE DRUKARKI SPOZA SIECI 
1. Otwórz panel drukarki i kliknij [ADD A PRINTER] (dodaj drukarkę). 
2. Wybierz [ADD AN UNCONNECTED PRINTER] (dodaj drukarkę spoza sieci). 
3. Wybierz drukarkę, a stół roboczy przyjmie skonfigurowane dla niej wymiary. 

ZAKOŃCZENIE WYDRUKU 

ZDEJMOWANIE WYDRUKU ZE STOŁU ROBOCZEGO 
Po zakończeniu drukowania wyjmij elastyczny stół roboczy z drukarki MakerBot Method. Usuń wydruk ze stołu roboczego odginając blachę 
stołu – jest sprężynowo-elastyczna. Wydrukowany przedmiot złuszczy się z gładkiej powierzchni przyczepnej stołu. Po zdjęciu gotowego 
modelu możesz umieścić go w ciepłej wodzie, aby rozpuścić tworzywo podpór. Mieszając ciepłą kąpiel wodną szybciej rozpuścisz tworzywo 
podpór. W przypadku tworzywa PVA nie podgrzewaj wody powyżej 40ºC. W przypadku tworzywa SR-30 temperatura musi być w granicach 
70ºC i 75ºC. 

UWAGA: Po ugięciu elastycznego stołu roboczego aby oderwać gotowy model, mogą pozostać na stole niewielkie elementy warstw 
podstawowych, tj. raftu. Można usunąć raft po prostu wyginając blachę stołu roboczego lub za pomocą natłuszczonego, tępego narzędzia, np. 
szpachelki. Nie wolno używać noży do odrywania fragmentów raftu — grozi to uszkodzeniem stołu roboczego. 
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ROZDZIAŁ 6 

KONSERWACJA DRUKARKI 

Gdy tylko wyjmiesz drukarkę 3D MakerBot® Method™ z fabrycznego opakowania, jest ona gotowa do drukowania 
modeli wysokiej jakości. Jednakże drukarka, podobnie jak każda precyzyjna maszyna, wymaga rutynowej 
konserwacji. Poniżej opisano szereg sposobów, aby zadbać o bezproblemową pracę drukarki MakerBot Method. 
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KALIBRACJA EKSTRUDERÓW 

Wydruk za pomocą dwóch ekstruderów Performance drukarki Method wymaga przede wszystkim ustawienia prawidłowej odległości między 
obydwoma ekstruderami. Jeśli ekstrudery nie są skalibrowane, wydruk 3D może się nie udać. 

Należy wykonać kalibrację, jeżeli stwierdzisz jakiekolwiek problemy z jakością druku 3D lub wymieniasz ekstrudery. 

Skrypt kalibracji można otworzyć w menu na wyświetlaczu drukarki MakerBot Method, dotykając Settings > Calibrate Extruders (ustawienia > 
kalibracja wytłaczarek). 

KONSERWACJA STOŁU ROBOCZEGO 

Powierzchnia stołu roboczego dla drukarki MakerBot Method, zwana powierzchnią przyczepną, ułatwia silniejsze przywieranie drukowanego 
przedmiotu w porównaniu z innymi rodzajami powierzchni roboczych. Jednak w miarę powierzchnia przyczepna może pękać i ulec 
uszkodzeniu. Jeśli pęknięcia i ślady zużycia zaczynają wpływać na jakość wydruku, pora na wymianę powierzchni przyczepnej. 
Odwiedź stronę HTTPS://SUPPORT.MAKERBOT.COM, aby dowiedzieć się, jak wymienić powierzchnię przyczepną. 

Odwiedź stronę HTTPS://STORE.MAKERBOT.COM/, aby zamówić stoły robocze i powierzchnie chwytu. 

POZOSTAŁE KWESTIE 

Jeśli chcesz uzyskać pomoc w sprawach nieujętych w tym rozdziale, odwiedź stronę HTTPS://SUPPORT.MAKERBOT.COM. 

https://support.makerbot.com/
https://store.makerbot.com/
https://support.makerbot.com/
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ROZDZIAŁ 7 

INFORMACJE 

SŁOWNICZEK POJĘĆ 

PLATFORMA ROBOCZA Podstawa nośna płyty roboczej. Od spodu platformy 
roboczej znajdują się nastawne śruby z gniazdami imbusowymi które ustawia się 
podczas procedury poziomowania z podpowiedziami drukarki. 

KABEL ETHERNET: Kabel służący do przewodowego podłączenia drukarki 
MakerBot Method do sieci lokalnej. 

ZESPÓŁ EKSTRUDERÓW: Wymienne ekstrudery filamentu typu Performance, 
które zawierają czujniki, przekładnie napędowe, zespół podgrzewania filamentu 
oraz dysze wytłaczające. 

SUPORT EKSTRUDERÓW: Mocuje solidnie ekstrudery na bramce osi X i Y, 
umożliwiając łatwą wymianę ekstruderów. 

DYSZA EKSTRUDERA: Otwór na końcu ekstrudera typu Performance, z którego 
uchodzi rozgrzany materiał MakerBot nanoszony warstwami na stół roboczy. 

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE: Oprogramowanie wykonywane na 
drukarce MakerBot Method. 

BRAMKA: Urządzenie, które umożliwia ruch suportu z zespołem wytłaczarek 
wzdłuż osi X i Y. 

POWIERZCHNIA PRZYCZEPNA: Powierzchnia, na której wytłaczarka nanosi 
budulec (materiał) drukowanego przedmiotu. Wydruk lepiej przywiera do 
powierzchni przyczepnej, co zmniejsza ryzyko jego zwichrowania i odkształcenia. 

KREATOR KONFIGURACJI: Zestaw zadań, które wykonuje się po pierwszym 
uruchomieniu fabrycznie nowej drukarki MakerBot Method. Asystent w kreatorze 
konfiguracji pomaga wypoziomować stół roboczy, włożyć materiał do drukarki i 
wykonać wydruk próbny. 

PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA: Część pamięci masowej drukarki MakerBot Method, w 
której można zapisywać pliki wydruku. 

PLAN (LAYOUT): Rozplanowanie modeli 3D w poziomie, na powierzchni stołu 
roboczego. Można zapisać więcej niż jeden plan w dowolnym pliku obiektu .Thing 
w bibliotece. 

ŚRUBY POZIOMUJĄCE: Dwie śruby pod platformą roboczą, które umożliwiają 
obracanie stołu roboczego wokół jego środka podczas poziomowania. 

.MAKERBOT: Format plików wydruku dla drukarki MakerBot Method — zawiera 
instrukcje sposobu wykonania wydruku 3D. 

KONTO UŻYTKOWNIKA MAKERBOT: Nazwa użytkownika i hasło, których 
będziesz używać do logowania się do programu MakerBot Print oraz serwisu 
Thingiverse i innych stron internetowych firmy MakerBot. 

OPROGRAMOWANIE MAKERBOT PRINT: Darmowe oprogramowanie do 
użytku z drukarką MakerBot Method. MakerBot Print pozwala odkrywać nowe 
modele 3D, zarządzać nimi, udostępniać je oraz drukować. 
KOMORY SZUFLADY NA MATERIAŁ: Dwie szuflady u podstawy drukarki 
MakerBot Method, gdzie przechowuje się w szpulach materiał budulcowy i 

podporowy. 

PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY MATERIAŁ: Plastikowa rurka prowadząca 
materiał MakerBot ze szpuli do ekstruderów Performance. 

.OBJ: Format plików modeli 3D. 

EXTRUDER TYPU PERFORMANCE: Ekstruder Performance pobiera materiał ze 
szpuli, topi go i wytłacza przez dyszę na blachę stołu roboczego, wykonaną ze 
stali sprężynowej. 

PROFIL: Ustawienia służące do pocięcia modelu 3D na warstwy i wygenerowania 
pliku wydruku. Program MakerBot Print ma gotowe profile wydruków o jakości 
zbilansowanej oraz wysokiej rozdzielczości. 

RAFT Podstawka z tworzywa, drukowana na stole roboczym, służąca jako 
podstawa o wydruku właściwego przedmiotu. 

CIĘCIE: Proces przekształcania modelu 3D w plik wydruku zawierający instrukcje 
sposobu wykonania przedmiotu przez drukarkę MakerBot Method. Drukarka 
MakerBot Method wykorzystuje pliki wydruku z rozszerzeniem .makerbot. 

STÓŁ ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ DO PLATFORMY ROBOCZEJ: Gruba płyta na 
której drukarka 3D MakerBot Method drukuje przedmiot warstwami. Stół można 
wyjąć i jest giętki, co ułatwia oderwanie gotowego modelu. 

.STL: Powszechnie używany format plików modeli 3D. 

PODPORY: Wygenerowane automatycznie konstrukcje podpierające przekroje 
(części) wydruku które nie są w stanie utrzymać kształtu bez podparcia. 

.THING: Format pliku używany przez program MakerBot Print, w którym 
przechowuje się dodatkowe informacje o plikach modelu 3D. 

THING: Obiekt będący plikiem lub grupą plików zapisanych w Thingiverse lub w 
bibliotece MakerBot Cloud Library. 

THINGIVERSE: Społeczność internetowa która udostępnia sobie plików z 
projektami 3D. 

WYŚWIETLACZ DOTYKOWY: Ekran dotykowy w prawym górnym rogu drukarki 
MakerBot Method. Wyświetlacz dotykowy umożliwia rozpoczęcie wydruku, 
zmianę ustawień drukowania i drukarki, a także daje dostęp do informacji o stanie 
wydruku i drukarki. 

KABEL USB: Kabel, który umożliwia komputerowi komunikację z drukarką 
MakerBot Method. 

PAMIĘĆ (PRZENOŚNA) USB: Pamięć Flash USB. Za pomocą pamięci 
przenośnych USB można przenosić pliki wydruku między drukarką MakerBot 
Method i komputerami. Pamięć USB musi być sformatowana w systemie plików 
FAT32. Pamięć USB sformatowana w systemie plików NTFS nie jest 
rozpoznawana przez drukarkę. 
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KONTAKT 

POMOC TECHNICZNA 
support.makerbot.com 
Na naszej stronie internetowej znajduje się obszerna dokumentacja i wiele informacji na temat rozwiązywania problemów z drukarką MakerBot 
Method. To znakomite źródło wiedzy o szybkim rozwiązywaniu problemów technicznych samodzielnie przez użytkownika. 

my.makerbot.com/support 
Firma MakerBot szczyci się szybką, fachową i przyjazną pomocą dla klientów na całym świecie. Jeśli potrzebujesz pomocy z drukarką 
MakerBot Method, skontaktuj się z pomocą techniczną naszej firmy pod powyższym adresem internetowym. 

SPRZEDAŻ 
sales@makerbot.com 
Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o innych produktach firmy MakerBot, w tym o materiałach w naszej ofercie, napisz na powyższy adres 
poczty elektronicznej lub skontaktuj się z naszym działem handlowym pod numerem telefonu +1 347 334 6800 (USA). 

mailto:sales@makerbot.com

