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ایــن کتابچــه بــراى آگاهــى شــما از 
نحــوه اســتفاده از پرینتــر ســه 
بعــدى ســى زان3 تهیــه شــده اســت 
و حــاوى نــکات مهــم ایمـنـى، 
عملکــردى و نگهــدارى اـسـت. لطفــا 
ایــن کتابچــه را بدقــت مطالعــه کــرده 

 با افتخار ورود شما به خانواده سى زان را ارج مى نهیم. 

sizan3dprinter



خوش آمدید 

1
ضمن تشــکر از شمـا براى خرید محصوالت شرکت  ”سى زان 
پردازش کویــر“ ، تبـریک مــا را بـه جهت این حسن انتخــاب 

 پذیرا باشید.  

امید است این محصول در پیشبرد اهداف عالى شما مثمرثمر 
واقع شود. 

دنیایى ساختنى هاى رویایى 



نمــاد هاى هشــدار دهنــده امنیتــى:  ایــن نمادهــا در بردارنده یــک نکتــه امنیتى در 
جـهـت آگاهــى در برابرخطــرات تهدیــد کننــده ســالمت کاربــر و صدمــات احتمالــى 

1

نکات ایمنى 

4

 !

اصول  مقدماتى 

!   از مواد اولیه اى که مورد تائید شرکت سى زان نمى باشد، استفاده نکنید. 

! احتیاط: در مواقع اضطرارى منبع تغذیه را از پریز بکشید. 

دســتگاه در طــول چــاپ، پالســتیک را مــذاب میکنــد. بنابرایــن بــوى پالســتیک در هــوا 
ســاطع میشــود. لــذا قــرار دادن دســتگاه در مکانــى کــه سیســتم تهویــه مناســب دارد از   !

دســتگاه در طــول چــاپ، پالســتیک را مــذاب میکنــد. بنابرایــن بــوى پالســتیک در هــوا 
ســاطع میشــود. لــذا قــرار دادن دســتگاه در مکانــى کــه سیســتم تهویــه مناســب دارد از   !

هنگامــى کــه دســتگاه کار مــى کنــد حتمــا بــر آن نظــارت داشــته باشــید و هرگــز آن را 
بدون مراقب نگذارید.          !

 ایــن دســتگاه شــامل چندیــن قطعــه متحــرك اســت کــه ممکــن اســت ســبب آســیب 
رســانى شــوند.لذا از وارد کــردن دســت  بــه درون دســتگاه حیــن عملیــات جــدا خــوددارى 

 پرینتــر ســه بعــدى رومیــزى sizan3  بعــد از هــر عملیــات دمــاى زیــادى تولیــد مــى کنــد 
.بــراى جلوگیــرى از آســیب رســیدن بــه  پوســتتان قبــل از دســت زدن بــه آن  اجــازه دهیــد 



1 5اصول  مقدماتى 

sizan3

در رابطه با پرینتر سه بعدى سى زان 

طــرح ســه بعــدى شــما  بــه دســتورالعمل هایــى بــراى دســتگاه ترجمــه شــده و از طریــق 
اس دى کارت بــه دســتگاه فرســتاده میشــود. پرینتــر ســه بعــدى رومیــزى sizan3  رشــته 
مــواد اولیــه را ذوب کــرده، از دهانــه نــازل بــا فشــارفراوان  بیــرون میدهــد، بدیــن ترتیــب 
شــى مــورد نظــر الیــه بــه الیــه تولیــد مــى شــود. ایــن الیه هــا بــه یکدیگــر محکــم مــى
 شــوند و بعــد از زمــان کوتاهــى محصــول نهایــى آمــاده اســتفاده مى شــود. ایــن روش 

پرینتر سه بعدى چگونه کار مى کند؟ 



6اصول  مقدماتى 
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پورت sd کارت  1LCD صفحه دکمه روتارى 2 3

صفحه ساخت  ریل حرکتى 5اکسترودر 4 6

نماى ترسیمى پرینتر سه بعدى سى زان 3

در رابطه با پرینتر سه بعدى سى زان 



1 7اصول  مقدماتى 

در رابطه با پرینتر سه بعدى سى زان 

فیدر شلنگ انتقال  پایه نگهدارنده رول  رول فیالمنت 

7
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108
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نماى ترسیمى پرینتر سه بعدى سى زان 3

کلید بلوتوث  1112ورودى برق 
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راه اندازى دستگاه 
قبــل از راه انــدازى دســتگاه بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته 
ـت بســیار  باشــید کــه در ســاخت و بســته بنــدى آن دـق
زیــادى بــکار رفتــه اســت؛  لــذا در هنــگام بــاز کــردن آن، 
جانــب احتیــاط  و دقــت را رعایــت فرماییــد  و زمــان کافــى 



 ایــن بخــش شــامل تمــام اقالمــى مــى باشــد کــه جهــت اســتفاده پرینتــر ســه بعــدى بــدان 
نیاز است. این اقالم به شرح زیر مى باشند: 

9راه اندازى 

جعبه لوازم همراه 

1

sizan3dprinter

دفترچه راهنماى کاربرى 
سى زان 3

2

چسب ماتیکى 

2

SD کارت حافظه

2

پایه نگهدارنده  
فیالمنت 

1

کابل برق 220 ولت 

1

USB-A-TO-B  کابل

1

سى دى آموزشى کار با 
سى زان 3

SIZAN3DPRINTER

warranty

1

کارت گارانتى 
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1- باز کردن درب جعبه: 

 جعبــه را روى زمیــن قــرار داده ســپس 
آن را بــاز کنیــد. جعبــه لــوازم همــراه را 

خارج کنید. 

  خارج نمودن پرینتر: 

دســتگاه را از از جعبــه خــارج کــرده و 
پوشــش نایلنــى آن را جــدا کنیــد و آن را 
ـى قــرار  روى ســطح صــاف و محکـم

10راه اندازى 

بازکردن جعبه 

Sizan3



اتصال کابل برق به دستگاه  1

11راه اندازى دستگاه 

راه اندازى دستگاه 

کابــل بــرق را بــه محــل ورودى بــرق دســتگاه و 
 ولت شهر متصل کنید. 

اخطــار: در صــورت وجــود نوســانات 
بــرق در شــبکه بــرق حتمــا از دســتگاه 

محافظ استفاده کنید 
 !

کلید POWER را در حالت ON قرار دهید. 

ON

ســر مــواد اولیــه را بــا انبردســت یــا ســیم چیــن 
بچینیــد تــا مطمئــن باشــید ســر مــواد اولیــه گــرد 

بارگذارى مواد اولیه  2



مــواد اولیــه را بــر روى پایــه فیالمنــت در پشــت 
دســتگاه ســوار کنیــد، کالچ فیــدر را فشــار دهیــد 
و ســر آزاد رشــته فیالمنــت را از قســمت مشــخص 

شده به داخل فیدر وارد کنید؛ 

در حالتــى کــه کالچ را فشــار داده ایــد مــواد را 
آنقــدر بــه ســمت بــاال هــل دهیــد تــا مــواد بــه 

کالچ 
فیدر 

اخطــار: توجــه داشــته باشــید دمــاى 
ـت و از تمــاس  نقطــه اى نــازل باالـس
ـت بــا آن خــوددارى  مســتقیم دـس

 !

بــر روى روتــارى کنــار ال ســى دى کلـیـک کنیــد 
و از منو، گزینه Prepare را انتخاب و  سپس گزینه 

Prepare PLA  را انتخاب کنید. 

منتظــر بمانیــد تــا عــدد پایینــى دمــاى نــازل 
(ســمت راســت و بــاالى ال ســى دى) بــه دمــاى 

بارگذارى مواد اولیه  2
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صفحه ساخت قسمتى است که نمونه شما روى آن به صورت سه بعدى شکل مى گیرد.  
صفحــه ســاخت ” ســى زان 3 “ صفحــه فلزى اســت که توســط کلیپس بــر روى Heatbed قــرار گرفته 

است.  
بــراى اینکــه شــى پرینــت شــده بــه صفحــه ســاخت بخوبــى بچســبد الزم اســت فاصلــه اى دقیــق 

سى زان پردازش کویر 
www.sizan3dprinter.ir

بــراى انجــام عملیــات تــراز صفحــه ســاخت، 
نکات زیر را در نظر داشته باشید: 

بــراى تنظیــم زاویــه صفحــه ســاخت در 
ـب، بایــد پـیـچ هــاى  ـت جلــو و عـق جـه

بــراى تنظیــم زاویــه صفحــه ســاخت از 
اطــراف،  بایــد پیــچ هــاى ترازبنــدى اطــراف 

کلید روتارى را فشار داده وگزینه Prepare را انتخاب کنید. سپس گزینه Bed leveling را انتخاب 
کنید.  

نازل به صورت اتوماتیک به گوشه دستگاه انتقال مى یابد .پس از ثابت شدن نازل یک کاغذ A5 را بین  
نازل و صفحه قرار دهید. پیچ نزدیک تر به کاغذ را به حدى سفت یا شل کنید تا کاغذ به راحتى سمت 
شما کشیده شود ولى نتوانید آنرا هل دهید. پس از کسب نتیجه مطلوب کلید روتارى را فشار دهید تا 
نازل به محل جدید انتقال یابد. عملیات کاغذ و نازل را مجددا تکرارکنید . این عملیات را تا حدى تکرار 

کنید که پس از فشردن کلید روتارى مرحله بعدى وجود نداشته باشد. کنید که پس از فشردن کلید روتارى مرحله بعدى وجود نداشته باشد. 

sizan3

تراز کردن دستگاه  3
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راه اندازى دستگاه 
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چاپ اولین نمونه 

پرینتــر ســه بعــدى مثــل هــر ابــزار دیگــرى نیــاز بــه تســلط 
اپراتور دارد. 

ـب بایــد عــالوه بــر  لــذا بــراى داشــتن خروـجـى مناـس
مطالعــه کامــل راهنمــا، بــا تمریــن و ممارـسـت بــر کارکــرد 

همــه اینهــا نیــاز بــه زمــان دارد، بنابرایــن اولیــن قطعــات 
چــاپ شــده توســط شــما لزومــا بهترـیـن نمونــه هــا 



1

کارت حافظــه SD را از جعبــه لــوازم همــراه خــارج 
کنید و به رایانه متصل کنید. 

از پوشــه First Print موجــود بــر روى ســى دى 
فایــل First.gcode را کپــى و آنرا بــر روى کارت 

حافظه منتقل کنید. 

ســپس کارت حافظــه را در محــل خشــاب خــود 

پــس از ورود کارت حافظــه در مـحـل مشــخص 
شده ، جمله ”SD card Inserted“ بر روى نمایشگر 

نشان داده مى شود. 

بــا فشــار دادن کلیــد روتــارى وارد منــو شــده و 
سپس گزینه “Print From SD“ را انتخاب کنید. 

First.gcode“ را انتخاب کنید. 

First.gcode

منتظــر بمانیــد تــا دســتگاه بــه دمــاى مــورد نظــر 
برسد. 

ـب ماتیکــى  در ایــن فاصلــه مــى توانیــد از چـس
موجــود در جعبــه لــوازم همــراه بــراى افزایــش 

بــراى چــاپ حتمــا از صفحــه مجــزا اســتفاده 
کنید تا کف اصلى آسیب نبیند. 

صفحــه مجــزا بــا اســتفاده از گیــره بــه 

 !

آماده سازى کارت حافظه  3
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عیب یابى دستگاه 
ممکن اســت در حین کار با پرینتر ســه بعدى ســى زان 3 ، با 
مشــکالتى روبــرو شــوید. در ایــن قســمتى چنــد روش ســاده 
جـهـت حــل مشــکالت رایــج آورده شــده اـسـت. بــراى اطــالع 
 sizan3dprinter.com  بیشتر از راه حلهاى موجود به سایت
مراجعــه کنیــد.                                                                 .                                                                   
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مجــددا عملیــات load  و  unload را اجــرا کنیــد. ســر آزاد  
فیالمنت را به داخل اکسترودر هدایت کنید    

مجــددا یکبــار عمــل   unload و load  مــواد را انجــام دهید. 
ـت در اثــر خامــوش کــردن  ـن اـس ـن مشــکل ممـک اـی
دســتگاه پیــش از ســرد شــدن اکســترودر ایجــاد شــده 
ــردن  ــوش ک ـل از خام ـت قـب ــر اـس ـد. پــس بهت باـش
ــت دهیــد تــا  دســتگاه چنــد دقیقــه بــه اکســترودر فرص

در ایــن صــورت مــى توانیــد از یــک تیغــه تیــز کوچــک 
بــراى جــدا کــردن قطعــه از صفحــه اســتفاده کنیــد لبــه 
تیــز تیغــه را از کنــاره هــاى قطعــه بــه ســمت زیــر آن 
وارد کنیــد بــا چرخــش آهســته و انــدك آن قطعــه را 

عدم بارگیرى مواد اولیه 

عدم اکسترود مواد 

چسبیدن قطعه پرینت شده 
 به صفحه ساخت 

راه حل مشکل 

مشکالت چاپ  1
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در چنیــن مواقعــى بهتــر اســت صفحــه ســاخت را مجــددا 
تراز کنید. 

ـب ایجــاد چســبندگى  ارتفاعــات غیــر یکســان موـج
ـف قطعــه مــى شــود.  متفــاوت در قســمت هــاى مختـل
چنانچــه قســمتى از قطعــه بــه درســتى بــه صفحــه 
ســاخت نچســبد، احتمــال ایــن مــى رود کــه در ادامــه کار 

توجــه داشــته باشــید کــه ســطح صفحــه ســاخت بایــد 
کامــال تمیــز باشــد. هــر گونــه گــرد و غبــار، چربــى و یــا 
آب منجــر بــه عــدم چســبندگى صحیــح قطعــه بــه ســطح 

مى شود. 
بــراى اطمینــان از چســبندگى بهتــر از چســب ماتیکــى و 

ـک  ابتــدا پیــچ تنظیــم فشــار روى کالچ اکســترودر را ـچ
کنید تا بیش از حد شل یا سفت نباشد. 

در صــورت برطــرف نشــدن مشــکل ، اقــدام بــه تمیــز 
کــردن نــازل و یــا تعویــض ان نماییــد. بــراى تمیــز کــردن 

 در طــول چــاپ، قطعــه 
از صفحــه ســاخت جــدا 

مى شود 

صدا کردن اکسترودر و  
عدم خروج مواد از سر  

نازل 

راه حل مشکل 
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ترازشــدن دقیــق صفحــه ســاخت بــه تمیــز و صــاف بــودن 
صفحــه و همچنـیـن تمیــز بــودن نــازل بســتگى دارد. 
ـت انجــام دقیــق تــر عملیــات تــراز، از پیــچ هــاى  جـه
تنظیــم در چهــار گوشــه زیــر صفحــه ســاخت و تنظیمــات 

فیالمنــت باقــى مانــده را از اکســترودر خــارج کنیــد. توجــه 
داشــته بایــد فیالمنــت موجــود روى قرقــره تــاب نخــورده 

باشد و یا دچار خمیدگى نشده باشد.  
مجددا فیالمنت را بارگزارى کنید. 

ـن  شکســتن فیالمنــت بـی
قرقره و اکسترودر 

چنـــانچه بــا مشــکالتى غیــر از مــوارد ذکـــر ـشــده در بــاال روبـــرو شــدید، بــا 
پشتیبـان سى زان تماس بگیرید. 

عدم ترازشدگى صحیح 

راه حل مشکل 
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مشخصات فنى 

ـت قطعــات  پرینترهــاى نـسـل ســوم بــا توجــه بــه کیفـی
ـت و دوام خوـبـى  اســتفاده شــده در آنهــا از کیفـی

برخوردار هستند. 
ـــه روز و وـیـــژه در ”پرینترهــاى ســـه بعـــدى  امکانــــات ـب
ســى زان“ آنهــا را از ســایر مــدل هــاى مشــابه متمایــز مــى 



1

تکنولوژى پرینت: 
ابعاد ساخت: 

رزولوشن الیه اى 
فیالمنت: 

قطر فیالمنت: 
قطر نازل: 

دما: دما: 

FDM
20 * 20 *20 سانتیمتر 
30 الى 800 میکرون 
 ... , ABS - PLA - PVA
1.75 میلیمتر 
0.2 الى 1 میلیمتر 
تا 260 درجه  درجه 

پرینت 

نرم افزار 

مشخصات ظاهرى 

مکانیزم حرکتى 

سرعت چاپ:  
 :XY دقت در راستاى محور

300 میلیمتر بر ثانیه  
50 میکرون (بسته به فیالمنت) 

ابعاد پرینتر: 
ابعاد جعبه: 
وزن پرینتر: 

وزن محصول بسته بندى شده: 

47 * 45 * 50 سانتیمتر 
50 * 50 * 57 سانتیمتر 

18 کیلوگرم 
25 کیلوگرم 

نرم افزار طراحى: 
فرمت فایل سه بعدى: 
سیستم عمل پشتیبان: 

تمامى نرم افزارها 
Stl , Obj

Windows , Linux , Mac
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