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1. JOHDANTO 

Tämä ohje keskittyy 3D-tulostimen käyttöönottoon. Pakkauksesta 
löytyy myös erillinen kokoamiskohje. Jos et sitä sieltä löydä, ole 
yhteydessä asiakaspalvelu@e-ville.com :iin ja selaile odotellessasi 
sähköistä versiota täällä: 
https://www.e-ville.com/file/25/prusa-i3-kokoamisohje-v12.pdf 

1.1 Yleistä 

Onneksi olkoon! Olet tätä lukiessasi todennäköisesti saanut juuri 
koottua uuden Prusa i3 3D-tulostimesi! Käyttöönotto itsessään on 
verrattaen nopeaa, mutta "täydellisten" säätöjen löytäminen saattaa 
kuitenkin viedä varsin pitkään. 

1.2 VAROITUKSIA 

 Tulostin ei ole lapsiystävällinen, pidä laite lasten 
ulottumattomissa! 

 Tulostin soveltuu ainoastaa vastuullisille, teknisesti 
valveutuneille aikuisille. 

 Tulostin on päällä aina kun virtajohto on seinässä: irrota 
virtajohto joka kerran kun lopetat tulostimen käytön. Tiedät 
onko tulostin päällä vai ei siitä, että pyöriikö tulostuspään 
tuuletin. 

 Käytä aina maadoitettua pistoketta. 

 Tulostuspää ja tulostimen alusta saattavat olla hyvin kuumia, 
vältä koskemasta niihin. 

 Pidä sormet tms. poissa tulostimesta tulostuksen aikana: ne 
voivat jäädä kipeästi puristuksiin liikkuvien osien ja rungon 
väliin. 

 Alustan lasilevyn reunat on hyvin teräviä. Muista suojata 
reunat esim. teipillä, muutoin on vain ajan kysymys milloin 
tarvitset laastaria. 

 Pidä tulostin suojattuna suoralta auringon valolta. 

1.3 Ohjeen rakenne 

Kappaleessa 2. on tulostimen osat käyty läpi kuvina paremman 
kokonaiskuvan saamiseen. Kappaleessa 3. asennetaan tarvittavat 
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ohjelmistot sekä yhdistetään tulostin tietokoneeseesi. Kappale 4. käy 
läpi loput laitteiston käyttöönotosta. Kappale 5. listaa tyypillisiä 
ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja. 
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2. 3D-TULOSTIMEN RAKENNE JA OSAT 

2.1 Osajärjestelmät 
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2.2 Kehys 

 

2.3 Alusta 
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2.4 Silta ja z-ruuvit 

 
 

2.5 Kirjoituspää 
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2.6 Ohjausyksikkö 
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3. 3D-TULOSTIMEN YHDISTÄMINEN TIETOKONEESEEN 

3.1 Ohjelmistot 

 Lataa ja asenna Repetier-Host (http://goo.gl/AlngST) 

 Lataa ja asenna Cura (https://goo.gl/NmR22p) 

 Luo tili TinkerCadiin (https://www.tinkercad.com). Ei 
välttämätöntä mutta suositeltavaa. 

3.2 Laitteiston tarkistus 

 Korjaa tulostusalustan kulmissa olevilla ruuveilla alusta 
täysin vaakatasoon. 

 Tarkista että rajakytkimet ovat oikeissa paikoissa siten, että 
ne napsahtavat pohjaan ennen kuin tulostuspään suutin / 
tulostusalusta törmää alustaan / runkoon. 

 Siirrä käsin kirjoituspää keskelle siltaa, alusta keskelle runkoa 
ja kirjoituspään suutin selvästi erilleen alustasta. 

 Tarkista että tulostimen silta on täysin vaakatasossa alustaan 
nähden mittaamalla etäisyyttä siihen eri puolilta ja 
kiertämällä z-ruuveja käsin. 

 Kytke 3D-tulostimen virtajohto, tarkista että kirjoituspään 
tuuletin toimii. 

3.3 Yhdistäminen ja tulostimen asetukset 

 Kytke tulostin USB-johdolla 
tietokoneeseesi. 

 Windows: Etsi Laitehallinnasta 
(Device Manager) seuraava rivi: 
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 Käynnistä Repetier-Host, tarkista että "Printer Settings" 
näkymässä "Port" on sama kuin yllä sekä "Baud Rate" on 
250000 (OSX käyttäjät ja ne, joille 250000 ei toimi, valitkaa 
tähän 115200!): 

 

 Kopioi "Printer Shape" täbille seuraavat tiedot: 

 

 Nyt voit painaa "Connect" nappia. Mene seuraavaa kappaletta 
varten jo "Manual Control" täbille. 
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4. ALKUASETUKSET JA KALIBROINTI 

4.1 Laitteiston tarkistus, jatkoa 

 Paina x-kontrollista oikealle 1mm ja tarkista, että kirjoituspää 
siirtyi sillalla rajakytkimestä poispäin. Jos kirjoituspää siirtyi 
väärään suuntaan, sammuta tulostin, käännä vastaavan 
moottorin johdot toisin päin ohjausyksikössä ja kokeile 
uudelleen. Mikäli päädyt umpikujaan ja haluat asentaa 
firmiksen uudelleen lue kappale 6, Firmwaren päivitys. 

 Paina y-kontrollista ylöspäin 1mm ja tarkista, että alusta 
liikkui rajakytkimestä poispäin. Mikäli ei, sama kuin yllä. 

 Paina z-kontrollista ylöspäin 1mm ja tarkista, että tulostuspää 
liikkui ylöspäin. Mikäli ei, sama kuin ensimmäisessä 
kohdassa. 

 

 Paina yksitellen x-, y- ja z-taloja, jolloin järjestelmä etsii 
nolla-koordinaatit rajakytkinten avulla. Käsi kannattaa olla 
virtajohdolla, sillä nyt rutisee jos joku tarkistus jäi tekemättä. 

 Aseta tulostuslankarulla telineeseen, katko langan päästä 
vääntyneet osat pois. Laita tulostuspää lämpiämään 200 

°C:een jos lanka on PLA:ta (jos ABS 230 °C). Kun 
tulostuspää on lämminnyt kohdelämpötilaan, syötä langan 
pää kirjoituspäähän sen yläosassa olevasta reiästä. Paina 
"Extruder 1" valinnan alta yksi kolmio alaspäin, 50mm. 
Samalla työnnä lankaa kevyesti tulostuspään sisään siten, että 
langansyöttäjä saa langasta otteen. Mikäli syöttö loppui eikä 
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suuttimesta tullut vielä mitään ulos, pursuta muovia lisää 
samaa nappia painamalla. 

 Jos haluat myöhemmin vaihtaa tulostuslangan, lämmitä 
tulostuspää taas kuumaksi ja paina "Extruder 1" valinnan alta 
kolmiota ylöspäin, esim. 100mm verran siten, että langan voi 
nostaa kirjoituspäästä irti. Uutta lankaa kannattaa pursuttaa 
suuttimesta kunnes vanhaa muovia ei enään tule ulos. 

 Tulostuslangan syöttömäärä kannattaa kalibroida (voi tehdä 
myös myöhemmin) siten, että: 

o Mittaa 50mm lankaa tulostuspään päältä ja merkkaa kohta 
huopakynällä tai kevyesti kiinnitetyllä teipin palalla. 

o Pursuta lankaa pikkuhiljaa laskien painallusten millimetrit 
yhteen, kunnes mitattu kohta on tulostuspään kohdalla. 

o Toista koe muutamia kertoja ja merkitse tulokset ylös. Jos 
tulokset heittelehtivät paljon, kertoo se siitä, että 
tulostuslangan syöttäjältä lipeää välistä ote. Koita kiristää 
jousien sisällä olevia ruuveja. 

o Kun tulokset ovat hyvin samanlaisia, mutta 50mm 
pursutusta ei vastaa 50mm lankaa, mene "Printer"-
valikkoon ja valitse sieltä "Firmware EEPROM 
Configuration", avautuvasta näkymästä ensimmäisellä 
rivillä viimeisenä (Steps per mm, E:) on luku, jota voit 
korjata seuraavan kaavan mukaisesti ja tallentaa 
muutokset "Save to EEPROM" napista. 

uusi "steps/mm" = vanha "steps/mm" * "pursuteltu määrä" / 50 

Esim. uusi arvo olisi 147 jos vanha on 153 jos keskimäärin 
Repetier-Host luulee pursuttavansa 48mm vaikka lankaa menee 
oikeasti 50mm. 
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4.2 Alustan korkeussäätö 

Se, että alusta on oikealla korkeudella suuttimeen nähden on yksi 
kriittisimpiä säätöjä ja se kannattaa tehdä heti oikein. 

 Jäähdytä suutin, puhdista ylimääräisestä muovista. 

 Jos aiot tulostaa PLA:lla, teippaa alusta ensin 
maalarinteipillä, muutoin jätä teippaamatta. 

 Ohjaa kirjoituspää keskelle alustaa ja aseta arkki 
kopiopaperia (paksuus tyypillisesti n. 0.1mm) alustalle. 

 Paina z-talo-nappia. Jos korkeus alustasta on hyvä, paperi 
liikkuu helposti vielä. Jos näin ei ole, ohjaa kirjoituspää ylös, 
säädä rajakytkimeen osuvaa ruuvia oikeaan suuntaan ja paina 
talo-nappia uudelleen. 

 Siirrä kirjoituspää yhteen alustan kulmista ja toista sama kuin 
yllä, paitsi tällä kertaa säädä alustan korkeutta kyseisessä 
kulmassa vastaavan kulman korkeussäätöruuvilla. 

 Toista kaikille kulmille. 

4.3 Viipaloinnin alkuasetukset ja säätöjen kalibrointi 

 Käynnistä Cura-ohjelma, kopioi säädöt seuraavista 
kuvankaappauksista. Viimeinen "Open Expert Settings..." 
löytyy "Expert"-valikon alta. 
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 Lataa yksinkertainen kuutio STL formaatissa kalibrointiin 
TinkerCadistä: https://goo.gl/L2yWCs 

 Avaa STL tiedosto Curassa, tallenna GCODE tiedosto (File > 
Save GCode..., tai CTRL+G) 

 Avaa GCODE tiedosto Repetier-Host:ssa, paina "Start Print" 
nappia ja tarkkaile mitä tapahtuu. 
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 Jos kaikki meni nappiin, tulostuksen alkuvaiheessa muovi 
tarttui hyvin alustaan (jos ei, voit painaa "Kill Print" nappia) 
ja 20.0 x 20.0 x 20.0mm kuutio 2.0mm seinämillä on valmis 
n. puolessa tunnissa. 

 Seuraava kappale käy läpi tyypillisimmät ongelmat 
tulostusten kanssa.  

 Jos ongelmia ei ole, koita tulostaa muita esineitä tai sama 
nopeammin! 

Esim. Thingiversestä löytyy paljon tulostettavaa. 
www.thingiverse.com 

Tulostusmateriaali kannattaa säilöä valolta suojassa esim. isossa 
minigrip-pussissa silloin kun et sitä käytä. PLA imee helposti 
kosteutta ja haurastuu. Kostealla PLA:lla tulostettaessa valmissa 
esineessä näkyy pieniä kuoppia, joista vesi on poksahtanut ulos. 
Kostean PLA:n voi palauttaa kuivaksi hauduttamalla sitä uunissa 
n. 50 asteessa useita tunteja. 
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5. YLEISIÄ ONGELMIA JA TILANTEITA 

5.1 Muovi ei tartu alustaan tai esine irtoaa tulostuksen aikana 

Alustaan tarttumiseen vaikuttaa 

 Suuttimen läheisyys alustaan, mitä lähempänä, sitä paremmin 
tarttuu. 

 Muovin lämpötila, mitä korkeampi, sitä paremmin tarttuu 

 Mitä hitaammin ensimmäinen kerros tulostetaan, sitä paremmin 
tarttuu. 

 "Brim"-asetus Cura-ohjelmassa: tulostaa esineelle alustaan 
kiinnittyneen reunuksen, joka pitää esim. korkean esineen 
paremmin paikallaan. 

 Maalarinteipin hiominen hiekkapaperilla tai pyyhkäisy alkoholilla 
saattaa auttaa. Lasiin suoraan tulostaminen pitäisi kyllä myös 
toimia jos alustan kalibrointi on suoritettu tarkasti. 

 Paperiliima auttaa, sivele kerros ja odota että kuivuu. Hankala 
siinä mielessä, että alustan etäisyys suuttimeen muuttuu, sekä 
vanhan liiman poisto / tasoitus tulostettaessa uudelleen. 

5.2 Rihmoja tulostuspään siirroksissa 

Asetukset, jotka vaikuttavat rihmojen syntyyn 

 "Retraction Speed" mitä nopeampi, sitä vähemmän 

 "Retraction Distance", pitää olla riittävä, mutta tiettyä isompi luku 
ei enään auta 

 Siirtymisnopeaus, eli "Travel Speed", mitä isompi sitä vähemmän 

 Muovin lämpötila, mitä matalampi, sitä vähemmän 

5.3 Tulostuslanka valahtaa esineen ulkopuolelle ulkonemissa 

 Suuttimen leveys, mitä leveämpi sitä parempi 

 Kerrosten paksuus, mitä ohuempi sitä parempi 

 Tulostusnopeaus, mitä hitaampi sitä parempi 
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 Muovin lämpötila, mitä matalampi sitä parempi 

5.4 Z-sauma, varsinkin nopeasti tulostettaessa 

 Mitä nopeammin tulostat, sitä hankalemmaksi tämä tulee 

 Johtuu siitä, että kerrosten vaihtuessa, tulostuspää liikkuu 
ainoastaan ylös, ei sivusuunnissa. Tällä aikaa suuttimesta valuu 
muovia, vaikka ei pitäisi. Cura ei ainakaan toistaiseksi osaa vetää 
lankaa takaisin tai siirtyä samaan aikaan myös horisontaalisesti 
siirtyessää ylemmälle kerrokselle.  

 Mitä nopeammin tulostuspään nosto tapahtuu, sen parempi 
(EEPROM Settings, maximum acceleration, Z). Arvoa ei 
kuitenkaan voi nostaa juurikaan ennen kuin tulostin alkaa pitää 
huolestuttavaa ääntä. Liian isolla arvolla voi rikkoa tulostimen. 

 Mitä ohuemmat kerrokset sitä parempi, mutta ei auta koska 
haluttiin tulostaa nopeasti. 

 Muovin lämpötila, mitä matalampi sitä parempi 

5.5 Tukkeutunut suutin 

A. Lämmitä suutin tulostuslämpötilaan, töki esim neulalla, 
teräslangalla tms. suuttimeen alhaalta päin, jäähdytä 150 asteeseen 
(PLA) ja yritä vetää lanka pois suuttimesta tulostuspäästä käsin. 

Luovuta ajoissa, jos lankaa on vaikea vetää ulos. Tässä on riski 
käyttää liikaa voimaa ja rikkoa joku tulostettu muoviosa.  

Sormia ja silmiä kannattaa varoa myös. Jos suuttimen sisälle on 
kertynyt painetta, tökkiessä roska siirtyy ja paineet purkautuvat 
tulikuumana savuna silmille ja/tai sormille. 

Jos kävi hyvin, roska tuli ulos langan mukana. 

B. Mikäli strategia A. pettää, irroita suutin (kohta 5.6) ja koita 
puhdistaa suutin parhaalla keksimälläsi tavalla tai heitä roskiin ja 
asenna uusi. 

5.6 Suuttimen vaihto 

 Lämmitä suutin tulostuslämpötilaan 

 Käskytä laitetta vetämään tulostuslanka ulos 

 Käytä kahta jako- tai kiintoavainta irroittamaan vanha suutin 
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 Kierrä uusi suutin paikoilleen 
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6. FIRMWAREN PÄIVITYS JA SÄÄTÖ 

Tulostimen firmware on mahdollista päivittää ja monet sen haluavat 
tehdä syystä tai toisesta. Esim. tulostimessa valmiina oleva versio on 
kiinaksi, jolloin siihen kytketty käyttöpaneeli näyttää kaiken kiinaksi. 

Päivitys käy näin: 

1. Lataa ja asenna Arduino IDE 
https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

2. Lataa firmis (Marlin), kirjoitus hetkellä tuorein versio on 
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases/tag/1.1.0-RC8 

3. Korvaa Marlinin Configuration.h -tiedosto tällä 
http://www.e-ville.com/file/172/Configuration.h 

4. Avaa Arduino IDE:llä kyseinen tiedosto 

5. Mene valikkoon Sketch > Include Library > Manage Libraries..., 
etsi ja asenna U8glib -kirjasto 

6. Valitse Tools > Board -kohdasta "Arduino/Genuino Mega or 
Mega 2560" 

7. Kytke 3D-tulostin tietokoneeseen 

8. Valitse oikea portti kohdasta Tools > Port 

9. Kohdasta Sketch > Upload menee uusi firmware tulostimeesi (älä 
ole samaan aikaan esim. RepetierHostin kanssa yhteydessä 
tulostimeen) 

10. Testaa varovasti että stepperit pyörivät oikeisiin suuntiin ja 
rajakytkimet toimivat kuten pitää 

11. Jos joku stepperi pyörii väärään suuntaan, voit joko kytkeä sen 
Arduinoon toisin päin tai muokata Configuration.h tiedostoa 
läheltä riviä 463 ja uploadia muokattu versio koneeseen. 
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7. LISÄTIETOJA 

7.1 Yleisiä linkkejä 

 http://www.e-ville.com/fi/17637-prusa.html  
(katso myös arvostelut!) 

 http://prusaprinters.org/prusa-i3/ 

 http://reprap.org/wiki/Prusa_i3 

 https://github.com/josefprusa/Prusa3  

 https://www.tinkercad.com/ 

7.2 Apua englanniksi 

 http://3dprintingforbeginners.com 

 https://all3dp.com/common-3d-printing-problems-and-their-
solutions/ 

 http://www.matterhackers.com/articles/how-to-succeed-
when-printing-in-pla 

 http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide 

 https://www.simplify3d.com/ 

 https://www.reddit.com/r/3Dprinting/ 

 https://www.youtube.com/user/ThomasSanladerer 

 https://www.youtube.com/user/TheMakersMuse 

 http://www.thingiverse.com/thing:52946 

7.3 Apua suomeksi 

 https://www.facebook.com/groups/pursotinklubi/ 

 https://www.facebook.com/groups/391947880926791/ 

 http://lampimasti.blogspot.fi 

 http://www.thingiverse.com/groups/prusa-i3sta-suomeksi 
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 https://karin3d.wordpress.com/category/3d-tulostus/ 

 http://murobbs.muropaketti.com/threads/3d-tulostimet-
rakentelua-kalibrointia-ja-kysymyksiae.1131731/ 

 http://www.kopterit.net/index.php?topic=18424.0 

7.4 Osien rikkoontuessa 

 Muoviosat voi tulostaa - pienen gcode säädön jälkeen - itse 
tai tulostuttaa kaverilla näiden gcode tiedostojen avulla: 
http://www.e-ville.com/file/96/prusa-i3-gcodes.zip 

 Toimittaja ei ole vielä suostunut antamaan STL-tiedostoja, 
täältä löytyy jotain, mutta yhteensopivuus ei ole taattua: 
http://www.prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/ 

 Suurin osa muista tulostimen osista löytyvät kaupasta: 
http://www.e-ville.com/fi/3045302-varaosat 

 


