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1 Inleiding
In deze handleiding worden de stappen behandeld die benodigd zijn om het beste resultaat met uw
dddrop printer te behalen. De handleiding behandeld Installatie, Gebruik, Onderhoud en
Probleemoplossingen. Mogelijk heeft u ervaring met andere versies van de dddrop 3D-printers. Het
is echter van belang om deze handleiding aandachtig door te nemen zodat u op de hoogte bent van
de nieuwe procedures behorende bij de dddrop LEADER en dddrop LEADER TWIN 3D-printers.
In hoofdstuk 2 worden de productspecificaties van de dddrop LEADER/LEADER TWIN vergezeld met
een overzicht van het apparaat. In hoofdstuk 3 wordt de installatie van de printer beschreven en
aansluitend in hoofdstuk 4 het gebruik er van. Hoofdstuk 5 is toegewijd aan de installatie en het
gebruik van Slicer. In Hoofdstuk 6 wordt vermeld hoe een printopdracht wordt gestart. Aanvullend
kunnen de onderwerpen Onderhoud en Veiligheid worden gevonden in hoofdstukken
respectievelijk 7 en 8.

• Startpakket
• Aansluiten
Installatie

Gebruik

Eerste
print

• Display en menustructuur verkennen
• Slic3r installeren
• Slic3r verkennen
• Voorbereiding printopdracht
• Printopdracht starten

Figuur 1. Stappenplan Quickstart

Via bovenstaand stappenplan maakt u stapsgewijs uw eerste print. De handleiding zal u door enkele
stap voor stap procedures leiden.
Informatie die extra aandacht verdiend is aanwezig in het volgende format:
WAARSCHUWING

Een waarschuwing geeft aan dat de betreffende procedure verwondingen van de gebruiker of
beschadiging van het materiaal ten gevolge kan hebben. Een waarschuwing gaat vooraf aan de
paragraaf waartoe deze betrekking heeft.
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2 Productdetails
2.1 Specificaties dddrop leader/leader twin
Printen
Print methode

Fysische dimensies
Frame dimensies

Fused Filament
Fabrication (FFF)

Print volume

320 x 310 x 305 mm

Met alle toebehoren

Laag dikte
Filament diameter
Nozzle diameter
Print snelheid
Software
Slicer software

0.01-0,4 mm (*)
1,75 mm
0,4 mm (**)
Max. 150 mm/s

Gewicht
Totaal transport gewicht

Bestand soorten

STL/OBJ/AMF

Ondersteund

Windows
Mac OS X
GNU Linux

Voeding
AC invoer
Verbinding

Temperatuur
Omgevingstemperatuur
bij gebruik
Werkingstemperatuur
Extruder
Werkingstemperatuur
verwarmd bed

Silc3r – dddrop config

Geluid
Gemiddeld geluidsniveau
in bedrijfsstand

100-240VAC / 47-63Hz
600 watt max.
Stand-alone printing
via SD-kaart
USB (firmware)

X 530 mm
Y 555 mm
Z 570 mm
X 530 mm
Y 660 mm
Z 570 mm
± 30 kg
35 Kg

15 – 30 °C
150 – 300 °C
50 – 130 °C

<55 dB(A)

(*) Standaard instellingen meegeleverd voor standaard nozzle (0.25mm laagdikte, 0.4mm nozzle), voor kleinere laagdikte is
mogelijk een andere nozzle vereist, neem contact op met uw leverancier.
(**) Andere nozzle diameters(bv. 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm of 0.8mm) zijn optioneel, neem contact op met uw leverancier.
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2.2 Printeroverzicht

Figuur 2. Printer overzicht (dddrop leader twin afgebeeld)
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3 Installatie van het apparaat
In dit hoofdstuk wordt de installatie van de dddrop LEADER en dddrop LEADER TWIN 3D printers
beschreven. Deze stappen moeten worden doorlopen voordat het apparaat in werking kan worden
gesteld. De eerste stap is het plaatsen van het apparaat. Daarna wordt de printer aangesloten op het
elektriciteitsnetwerk. Na het voltooien van deze stap, kan het apparaat worden gebruikt.
WAARSCHUWING

De machine dient door twee personen te worden verplaatst door gebruik te maken van de 4
handgrepen om de kans op en beknelling of vallen van het apparaat te minimaliseren. Plaats de
machine op een stabiele ondergrond met een draagkracht van minimaal 50kg.
WAARSCHUWING

De machine dient te worden gebruikt in een goed geventileerde ruimte. Dampen die kunnen
ontstaan tijdens het printproces zijn materiaal afhankelijk en dienen bij onvoldoende ventilatie te
worden afgezogen.

3.1 Plaatsing apparaat
De dddrop printer wordt geleverd met SD-kaart in de 3D printer, deze handleiding en het netsnoer.
Overige accessoires kunnen worden bijbesteld door middel van verschillende startpakketten zodat u
direct aan de slag kunt.
Het apparaat dient te worden geplaatst op een stabiele ondergrond met een draagkracht van
minimaal 50kg, in een goed geventileerde ruimte, vrij van weersinvloeden, met beperkte
luchtvochtigheid en bij voorkeur op kamertemperatuur.
WAARSCHUWING

De machine is voorzien van transportbeveiligingen. Deze dienen te worden verwijderd alvorens de
machine aan te sluiten en in gebruik te nemen. Indien de transportbeveiligingen niet worden
verwijderd kan er schade ontataan aan componenten van de machine.

3.2 Transportbeveiligingen uitnemen
De printer is voorzien van 4 stuks schuimrubberen transportbeveiligingen die in de beweeglijkheid in
het X en Y vlak beperken gedurende transport. Deze transportbeveiligingen moeten worden
verwijderd voordat de machine kan worden aangesloten en in gebruik kan worden genomen.
De transportbeveiligingen zitten om zowel de X as als de Y as gelemd en zijn eenvoudig te
verwijderen zonder gereedschap.
WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer bij het aansluiten van de printer aan het
elektriciteitsnet. Gebruik een stopcontact met randaarde. Vergewis u er van dat bij
onderhoudswerkzaamheden de voeding is uitgeschakeld en het netsnoer is ontkoppeld.
WAARSCHUWING

Zorg ervoor, alvorens de printer aan te sluiten op het elektriciteitsnet, dat de schakelaar van de
voeding in de O stand (uit) staat.
De printer kan ALTIJD worden uitgeschaked door de schakelaar om te zetten van I naar O. Het
wordt echter aanbevolen om de printer uitsluitend uit te schakelen wanneer deze niet in bedrijf is.

3.3 Aansluiten
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Om de printer aan te sluiten is aansluiten op het elektrischiteitsnet door middel van meegeleverde
voedingskabel voldoende.
Op de voeding zit een schakelaar. Met de schakelaar in de O positie, sluit de voedingskabel aan aan
de printerzijde, en verbind de andere zijde met het elektrischiteitsnet via een geaard stopcontact. De
printer wordt ingeschakeld wanneer de schakelaar wordt omgezet van O naar I.
Het LED display en de lichtschakelaar lichten op en het besturingssysteem wordt geinitialiseerd.

Figuur 3. AC aansluiting met bijgeleverde voedingskabel en aan/uit schakelaar (schakelaar staat in de uit-stand)
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4 Gebruik van het apparaat
In dit hoofdstuk wordt stap voor stap de menustructuur behandeld van het apparaat. De knop onder
het display fungeert als draaiknop en drukknop. Door middel van de knop is het mogelijk om door de
menustructuur te scrollen. Er wordt begonnen met uitleg over het info screen, gevolgd door de
structuurboom vóór het printen, en de bijbehorende menufuncties. Daarna wordt de structuurboom
tijdens het printen besproken, gevolgd door de bijbehorende menufuncties.

4.1 Informatie scherm
De printer wordt aan de achterzijde aangezet door de schakelaar om te zetten van O naar I.
Het LED display en de lichtschakelaar lichten op en het besturingssysteem wordt geinitialiseerd. Na
een kort welkomscherm waar het logo van dddrop te zien is, zal het volgende scherm worden
weergegeven.

De betekenis van de waarden zijn als volgt:
1a.
Ingestelde Extruder temperatuur (Extruder 1);
1b.
Actuele temperatuur van de Extruder (Extruder 1);
2a.
Ingestelde Extruder temperatuur (Extruder 2, dddrop leader twin only);
2b.
Actuele temperatuur van de Extruder (Extruder 2, dddrop leader twin only);
3.
Ingestelde heated bed temperatuur;
4.
Actuele temperatuur van het heated bed;
5.
Feedrate, voedingssnelheid. 100 % is de standaard printsnelheid;
6.
Voortgangsbalk met tijdsindicatie van de geprinte tijd inclusief opwarmtijd;
7.
Extruder positie ten opzichte van printbed;
8.
Status communicatie veld;
9.
Actuele extruder ventilator snelheid;
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4.2

Menustructuur VOOR het printen

Menu structuurboom vóór het printen voor dddrop leader twin (bij ddrop leader vervalt “Bed and Extruder 2”)
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4.3 Hoofdmenu (main) VOOR het printen
Wanneer de knop ingedrukt wordt, zal het
optiemenu worden weergegeven.
Info screen; Het informatie scherm is onder 4.1
uitgelegd. Door met de knop op deze functie te
drukken zal worden teruggekeerd naar het
informatie scherm.
Prepare; Binnen deze functie vallen alle
onderdelen die vooraf ingesteld kunnen worden.
In 4..3.1 zal hier meer informatie over gegeven
worden. Gedurende een print wordt dit menu
vervangen door het Tune menu (4.5.1).
Change filament; Het filament van kan
doormiddel van deze functie zowel voor als
gedurende een printopdracht worden gewisseld.
Het verdient echter de voorkeur om dit te doen
voordat er een printopdracht wordt gestart. In
4.3.2 zal hier meer informatie over gegeven
worden.
Print from SD; Alle modellen waarvan in Slic3r een
g-code gegenereerd is, zullen hier weergegeven
zijn. Door met de knop op deze functie te drukken
zullen deze zichtbaar worden. In 4.3.3 zal hier
meer informatie over gegeven worden.
Firmware version; De firware versie op de
machine kan via dit menu worden opgevraagd. In
4.3.4 zal hier meer informatie over gegeven
worden.
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4.3.1 Prepare menu
Wanneer doormiddel van de knop de functie
prepare word ingedrukt, zal het volgende scherm
weergegeven worden.
Main; Het hoofdmenu is in 4.3 uitgelegd. Door deze
functie te kiezen keert men terug naar het
hoofdmenu.
Auto home; met deze functie kan de printerkop in
een vooraf ingestelde positie gezet worden. Deze
positie is door het team van dddrop ingesteld. De
printerkop zal zich links achterin positioneren.
Preheat PLA/ABS; met deze functie kan zowel de
extruder als het heated bed vooraf verwarmd
worden. In dit geval hoeft er nog geen SD kaart
aangesloten te zijn.
BV: Voorverwarmen voor het printen van PLA met
extruder 1: Preheat PLA => Bed and extruder 1
Move axis; Met deze functie kunnen de X, Y en Z as
van positie veranderd worden. Daarnaast kan het
materiaal van de extruder per maateenheid
doorgevoerd worden. Allereerst moet er een keuze
gemaakt worden in welke as moet verplaatsen of bij
welke extruder materiaal moet worden
doorgevoerd , daarna kiest men de stapgrootte
waarmee dit moet gebeuren: 10, 1 of 0,1 mm. Let
op: bij een stapgrootte van 10 mm kan alleen een
verplaatsing in de X of Y as gerealiseerd worden.
Met de draaiknop kan een gewenste afstand
gekozen worden. Met een druk op de knop wordt
de waarde akkoord gegeven en word terug gekeerd
naar het stapgroote keuzemenu.
Cooldown; Met deze functie kan zowel de Extruder
als het heated bed worden afgekoeld. Wanneer een
3D print tussentijds gestopt wordt en er niet
gebruik gemaakt wordt van de functie ‘cooldown’,
zal de temperatuur niet afnemen. Wanneer een 3D
print volledig voltooid is zullen de Extruder en het
heated bed automatisch in temperatuur afnemen.
Disable Motor Power; met deze functie kan men de
Hold functie van de steppermotoren uitschakelen.
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4.3.2 Change filament (VOOR het printen)
Main; Het hoofdmenu is in 4.3 uitgelegd. Door deze
functie te kiezen keert men terug naar het hoofdmenu.
Continue; De gebruiker wordt gewaarschuwd om zich
ervan te vergewissen dat alle objecten van het printbed
verwijderd zijn alvorens verder te gaan om schade aan
de printkoppen te voorkomen. Om verder te gaan met
het wisselen van filament wordt op Continue geklikt.
Extruder slectie; Vervolgens kiest men de extruder
waarvan de draad moet worden gewisseld door het
kiezen van Extruder 1 of Extruder 2.
Huidig materiaal selectie; De extruder zal moeten
worden ontdaan van het huidige materiaal voordat er
nieuw materiaal kan worden ingevoerd door het kiezen
van het huidige materiaal PLA of ABS. (indien in de
vorige stap extruder 2 is gekozen dan kan hier tevens
keuze worden gemaakt uit PVA en HIPS)
Achtereenvolgens zal de gekozen extruder opwarmen
naar een vooraf gedefinieerde temperatuur behorende
bij het huidige materiaal in de extruder (Heating…).
Zodra de teperatuur is bereikt (Heating done) zal de
extruder kop zich naar de draadwisselpositie bewegen.
Zodra de melding press when ready verschijnt kan men
het oude materiaal verwijderen. Het verwijderen wordt
bevestigd met een druk op de knop.
Aansluitend kan er gekozen worden om de handeling te
stoppen (Stop) of om nieuw materiaal in te voeren (New
material).
Indien voor een nieuw materiaal wordt gekozen:
Er kan nu nieuw materiaal worden ingevoerd.
Na het invoeren van het nieuwe materiaal dient men het
nieuw in te voeren materiaal te selecteren: materiaal
PLA of ABS. (indien eerder extruder 2 is gekozen dan kan
hier tevens keuze worden gemaakt uit PVA en HIPS). De
nieuwe materiaalkeuze wordt met een druk op de knop
bevestigd.
De extruder beweegt boven de container en extrudeert
een eerste hoeveelheid van het nieuwe materiaal in de
container en veegt de nozzle schoon, de statusbar geeft
aan Extruding…Hierna is het wisselen van filament
gereed en verandert de status naar DDDROP Ready.
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4.3.3 Print from SD
Main; Het hoofdmenu is in 4.3 uitgelegd. Door
deze functie te kiezen keert men terug naar het
hoofdmenu.
Alle modellen met een g-code die opgeslagen
zijn vanuit Slic3r, zijn te zien wanneer op de
functie ‘print from SD’ wordt gedrukt. De grootte
van de SD kaart bepaald hoeveel modellen
opgeslagen kunnen worden. Er kan een keuze
gemaakt worden welk model er geprint moet
worden. Wanneer op het desgewenste model
gedrukt is zullen alle waarden die ingegeven zijn
in Slic3r worden voorbereid. De nieuwste
gegenereerde code komt bovenaan te staan.
4.3.4 Firmware version
Main; Met deze functie wordt terug gekeerd
naar het hoofdmenu zoals uitgelegd is in 4.3.
Via deze functie wordt de geïnstalleerde versie
van de firmware weergegeven.
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4.4 Menustructuur TIJDENS het printen

Menu structuurboom tijdens het printen voor dddrop leader twin (bij ddrop leader vervalt Extruder 2 temp en Flow 2)

4.5 Hoofdmenu (main) TIJDENS het printen
Info screen; Het informatie scherm is in stap 1
uitgelegd. Door met de knop op deze functie te
drukken zal worden terug gekeerd naar het
informatie scherm.
Tune; Met deze functie kunnen tussentijds
waarden worden veranderd. In stap 6 zal hier
meer informatie over gegeven worden.
Pause print/Unpause print; Met deze functie kan
een 3D print tussentijds gepauzeerd worden.
Stop print; Met deze functie kan een 3D print
worden afgebroken.
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4.5.1 Tune menu
Extruder 1/2 temp; Met deze functie kan de Extruder
(print-) temperatuur aangepast worden (graden Celcius).
Bed temp; Met deze functie kan de temperatuur van het
heated bed in graden aangepast worden (graden
Celcius).
Fan speed; Met deze functie kan de snelheid van de
ventilator die in de printerkop zit aangepast worden. (%)
Feedrate; Met deze functie kan de totale snelheid van
een 3D print aangepast worden. (%)
Flow 1/2/all; Met deze functie kan de hoeveelheid
volumestroom van het materiaal worden aangepast. (%)
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4.5.2 Change filament (TIJDENS het printen)
Main; Met deze functie wordt terug gekeerd naar het
hoofdmenu zoals uitgelegd is in 4.3.
Extruder slectie; Vervolgens kiest men de extruder
waarvan de draad moet worden gewisseld door het
kiezen van Extruder 1 of Extruder 2.
Huidig materiaal selectie; De extruder zal moeten
worden ontdaan van het huidige materiaal voordat er
nieuw materiaal kan worden ingevoerd door het kiezen
van het huidige materiaal PLA of ABS. (indien in de
vorige stap extruder 2 is gekozen dan kan hier tevens
keuze worden gemaakt uit PVA en HIPS)
Achtereenvolgens zal de gekozen extruder opwarmen
naar een vooraf gedefinïeerde temperatuur behorende
bij het huidige materiaal in de extruder (Heating…).
Zodra de temperatuur is bereikt (Heating done) zal de
extruder kop zich naar de draadwisselpositie bewegen.
Zodra de melding press when ready verschijnt kan men
het oude materiaal verwijderen. Het verwijderen wordt
bevestigd met een druk op de knop.

Aansluitend kan er gekozen worden om de print te
stoppen (Stop print) of om een nieuwe rol van het
huidige printmateriaal in te voeren. Indien voor een
nieuw materiaal wordt gekozen:
Er kan nu nieuw materiaal worden ingevoerd.
Na het invoeren van het nieuwe materiaal dient men de
nieuwe invoer te bevestigen (Continue printing)
De extruder beweegt boven de container en extrudeert
een eerste hoeveelheid van het nieuwe materiaal in de
container en veegt de nozzle schoon, de statusbar geeft
aan Extruding…Hierna is het wisselen van filament
gereed en verandert de status naar Resuming print.
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5 Slic3r
De dddrop printer heeft instructies nodig om een werkstuk te printen. Slic3r is een programma om
een 3D model om te zetten in instructies. Slic3r snijdt het model in horizontale laagjes en genereert
coördinaten. Deze coördinaten en gegevens vormen samen de G-code van het model.
Het traject van installeren en verkennen van Slic3r wordt in dit hoofdstuk behandeld.

5.1 Installeren Slic3r
Slic3r is binnen 5 minuten klaar voor gebruik.
1. Zet de map “Slicer” (bevindt zich op de SD-kaart geleverd bij de printer) op het bureaublad;
2. Open de map en klik op het icoon Slic3r.exe ( );
3. Bij eerste gebruik volgt een scherm, ‘Configuration Wizard’. ‘Cancel’ dit scherm; De
configuratie is reeds vastgelegd in een meegeleverd .ini bestand welke we hierna zullen
inladen.

Figuur 4. Slic3r configuration wizard
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4. Het scherm zoals figuur 6 verschijnt. Erg belangrijk is om Slic3r om te zetten van ‘Simple
mode’ naar ‘Expert mode’. Druk op ‘File’ -> ‘Preferences’ en open deze. U krijgt het scherm
te zien zoals figuur 7. Maak de keuze voor ‘Expert mode’ en geef akkoord doormiddel van de
‘OK’ button; Start slicer opnieuw op indien er gevraagd om Slicer opnieuw op te starten.

Figuur 5. Slic3r tabblad ‘Plater’

Figuur 6 Preferences 'Expert mode'

5. Ga naar ‘File’ -> ‘Load Config Bundle...’ en open in de gekopiëerde map het bestand
‘dddrop_X_X.ini’ ( ) (X staat voor het versienummer van de file); Er wordt een meding
gegeven dat er XX presets succesvol zijn geïmporteerd. Klik op ‘OK’.
6. Slic3r is geïnstalleerd en bevat de standaard instellingen voor de dddrop printer.
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5.2 Slic3r verkennen
Slic3r wordt aangeleverd met een config file van de dddrop printer. De config file bevat de standaard
instellingen. Hierdoor is het niet of nauwelijks nodig om verschillende parameters in Slic3r aan te
passen. Voor meer informatie zie http://slic3r.org/.
5.2.1 Plater
Het eerste tabblad van Slic3r heet ‘Plater’. In dit tabblad kunnen modellen worden ingeladen en
geordend.

Figuur 7. Tabblad 'Plater'

Het model kan worden ingeladen doormiddel van de ‘Add’ knop of kan op het raster worden
gesleept. Van het ingeladen model wordt standaard een 3D aanzicht weergegeven. Ook kan er
gekozen worden voor een 2D aanzicht (bovenaanzicht), een Preview aanzicht en een Layers aanzicht
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Figuur 8. STL file ingeladen

Het model zal zich altijd in het midden van het bed positioneren. Aan de rechterkant wordt de lijst
weergegeven van geladen modellen. De knoppen boven het aanzicht geven de mogelijkheid om
veranderingen aan het model toe te kennen:










‘Add’ - Open een model;
‘Delete/Delete All’ - Verwijder het model van ‘Plater’;
‘Arrange’- Slic3r kiest voor een optimale verdeling van de modellen;
‘More/Less’ - Verander het aantal kopieën van het model;
‘45°/Rotate’ - Roteer het model om de z-as;
‘Scale’ - Vergroot of verklein het model;
‘Split’ - verdeel de assemblage in meerdere modellen;
‘Cut’ – Het model in het Zvlak doorsnijden (bijvoorbeeld bij hoge producten);
‘Settings’ – Modelspecifieke settings;

Daarnaast zijn er 3 snelkeuze mogelijkheden voor Print settings, Filament settings en Printer
Settings. Deze zijn printer-specifiek en zijn reeds aanwezig door het inladen van de Config Bundle.



‘Export G-code’ - Maakt G-code van het model;
‘Export STL’ - Maakt een STL van de model.
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5.2.2 Print Settings
De ‘Print Settings’ tab geeft de mogelijkheid om waarden te veranderen in het te printen object. Aan
de linkerkant zijn er verschillende submenu’s weergegeven. Elk submenu behandeld een variabel
van het print object.

Figuur 9. Tabblad 'Print Settings'

De meeste parameters spreken voor zich en geven meer uitleg wanneer de cursor op de parameter
wordt gehouden. In figuur 11 zijn de parameters van de submenu’s ‘Speed’ en ‘Advanced’ grafisch
weergegeven. Er wordt als voorbeeld een kubus gebruikt, met de standaard instellingen. Zie figuur
11.
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Figuur 10. Indicatie Slic3r parameters.
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5.2.3 Filament Settings
De settings van het filament kunnen worden aangepast in dit tabblad.

Figuur 11. Tabblad 'Filament Settings', submenu ‘Filament’

Slic3r berekent de volumestroom doormiddel van de opgegeven laaghoogte, Extruder diameter en
de diameter van het filament. Het is van belang dat de diameter nauwkeurig wordt ingevuld.
Daarnaast is er een optie om de volumestroom te optimaliseren door de ‘Extrusion multiplier’.
Wanneer het filament niet blijft zitten op het bed, kan de temperatuur van de eerste laag van zowel
de Extruder en het bed afzonderlijk van elkaar veranderd worden.
Het andere submenu geeft inzicht over de koeling van het filament.
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Figuur 12. Tabblad 'Filament Settings', submenu ‘Cooling’

Wanneer er bijvoorbeeld een klein en hoog product wordt geprint, kan het zijn dat het filament nog
niet is uitgehard als het begint met de volgende laag. Dit kan leiden tot het inzakken van de print.
Doormiddel van ‘Cooling thresholds’ kan de printsnelheid worden vertraagd, zodat het filament tijd
heeft om uit te harden.
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5.2.4 Printer Settings
Het ‘Printer Settings’ tabblad geeft specifieke informatie over de printer. Onder andere afmetingen
van het bed, voor welke firmware de G-code gegenereerd wordt en de start en eind G-code die voor
en na het printen van het model wordt uitgevoerd. In het submenu van de ‘Extruder’ kunnen
specifieke extruder waarden worden ingesteld.

Figuur 13. Tabblad 'Printer Settings'

Figuur 14. Tabblad 'Printer Settings', submenu 'Extruder'
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5.3 Een G-code genereren
Het wordt aanbevolen om de standaardwaarden, zoals meegeleverd bij uw product niet te wijzigen
teneinde alijd terug te kunnen vallen op de standaardwaarden.
Hieronder volgt het stappenplan om een G-code te genereren en deze op te slaan op de SD-kaart.
1. Start Slic3r met de reeds ingeladen config bundle. (klik op het icoon Slic3r.exe ( ));
2. Klik op Add, selecteer de te printen STL (of ander ondersteund formaat) en klik op Open. Het
bestand wordt automatisch in het midden van het printbereik gepositioneerd. Indien
herpositionering is gewenst, gebruik hiervoor dan de knoppen Arrange/rotate etc of
positioneer door het model te verslepen. Door met de rechte muisknop op het model te
klikken kan door middel van rotate tevens om de X en Y assen worden geroteerd indien de
het model niet goed op het printbed wordt gepositioneerd (omdat bijvoorbeeld het product
een ander referentie-assenstelsel heeft gehad tijdens het ontwerp);
3. Kies de juiste voorkeurs settings voor Print settings, Filament settings en Printer Settings.
Doe dit via de dropdown snelkeuzemenu’s rechtsboven. Hou hiervoor onderstaande tabel
aan zodat de juiste keuzes worden geselecteerd: BV: voor een enkelkops print in PLA kiest u
PLA PLA PLA en voor een dubbelkops print met PVA support materiaal kiest u
PLA_Support_Twin, PLA_Support_Twin, PVA_Twin PLA_PVA_Twin Voor respectievelijk de
Printer, Filament (Filament 2) en Printer settings.
Extruder
Leader

Leader Twin

1

2

Print settings

Filament settings (Leader)

Filament settings (Leader Twin)

Printer settings

ABS

[-]

ABS

ABS

[-]

ABS

PLA

[-]

PLA

PLA

[-]

PLA

ABS

ABS

ABS_Twin

ABS_Twin

ABS_Twin

ABS_ABS_Twin

ABS

HIPS

ABS_Support_Twin

ABS_Support_Twin

HIPS_Twin

ABS_HIPS_Twin

PLA

PLA

PLA_Twin

PLA_Twin

PLA_Twin

PLA_PLA_Twin

PLA

PVA

PLA_Support_Twin

PLA_Support_Twin

PVA_Twin

PLA_PVA_Twin

4. Klik op Export G-code… selecteer de SD-kaart en klik op Save.
5. Wacht tot de G-code is geëxporteerd en neem de SD-kaart uit.
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6 De eerste print
In dit hoofdstuk wordt de procedure voor het opstarten van een print beschreven.
WAARSCHUWING

De machine dient te worden gebruikt in een goed geventileerde ruimte. Dampen die kunnen
ontstaan tijdens het printproces zijn afhankelijk van het gebruikte filament en dienen bij
onvoldoende ventilatie te worden afgezogen.
WAARSCHUWING

De printer dient uitsluitend te worden bediend met gesloten cover. De dddrop printer werkt onder
hoge temperaturen en heeft warme bewegende onderdelen die kunnen leiden tot verwondingen.
Reik nooit in de dddrop printer wanneer deze aan het printen is.
Bedien de printer altijd vanaf de draaiknop aan de voorkant van de printer of met de aan/uitschakelaar aan de achterkant. Laat de dddrop printer tenminste 10 minuten afkoelen na het
printen, alvorens de cover te openen en in de dddrop printer te rijken.
Bij het open en sluiten van de cover is er kans op beknelling. Bedien de cover met twee handen.
Controleer en zorg er te allen tijde voor dat de uitzetter volledig is vergrendeld in open stand, en
dat de cover in gesloten stand in zijn positie haken valt.

6.1 Voorbereiden materiaalvoorziening
Let op: Voor het wisselen van materiaal VOOR de print, zie 4.3.2. Voor het wisselen van materiaal
TIJDENS de print zie 4.5.2. De algemene voorbereiding wordt hieronder beschreven.
1. Plaats filament (1.75mm) aan de achterzijde van de printer aan de daarvoor bedoelde
rolhouders. Controleer dat het filament correct is gewikkeld en dat het niet in een lus wordt
aangevoerd. Hierdoor zou de materiaalaanvoer kunnen blokkeren en de print mislukken.
2. Voer het filament via de filament geleiding naar de snelkoppeling en metalen bocht totdat
het doorsteekt.
3. Druk de klemrol middels de hefboom (van de gewenste extruder in geval van LEADER TWIN)
vrij van de motorrol en voer het filament door tot in de cooler. De ventilator(en) assembly
kan worden verzet om meer zicht te hebben op de locatie van het filament. Voer door tot
de Extruder tip is bereikt en laat hefboom los waardoor de klemrol het filament tegen de
motorrol aandrukt.
4. Plaats de bocht in het lager (door de hefboom).
5. Controleer materiaal aanvoer en materiaalkeuze.
WAARSCHUWING

Verzuimen om ALLE lagen materiaal van een vorige build van het printbed te verwijderen alsmede
een slecht afgesteld printbed kunnen een botsing veroorzaken met de Extruder en componenten
van het apparaat beschadigen.

6.2 Voorbereiden printbed
1. Maak het printbed vrij van enig residu van eerdere prints.
2. Leeg de container (Zie 7.2) en maak de borstel schoon (Zie 7.3).
3. Maak het printbed schoon en vetvrij met de dddrop heatbed cleaner en papier uit het
startpakket.
4. Controleer dat het printbed correct is afgesteld.
5. Schakel de printer in door de schakelaar aan de achterzijde in de I positie te plaatsen en
wacht tot de printer is geïnitialiseerd.
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6. Selecteer in het menu de preheatfunctie voor het in 6.1 aangebrachte filament. Houd hier
dus rekening met materiaalkeuze en extruder keuze (LEADER TWIN, Alleen de te gebruiken
Extruder dient te worden opgewarmt). Het verdient de voorkeur om in iedergeval het
printbed voor te verwarmen aangezien dit de meeste tijd in beslag neemt.

6.3 Voorbereiden printcode
1. Volg de stappen zoals bescheven in hoofdstuk 5.3: Slicer/Een G-code genereren met
betrekking tot het genereren van de printcode. Houd rekening met de juiste materiaal keuze
zoals onder 6.1 als materiaalvoorziening voor de volgende printopdracht is aangebracht.
2. Exporteer de gegenereerde printcode naar de SD-kaart en plaats deze in de printer. Sluit de
cover.
WAARSCHUWING

De machine bevat hete bewegende delen. Het wordt geadviseerd om te printen met gesloten kap.
De machine is te allen tijde te stoppen in geval van nood door de schakelaar op de voeding uit te
schakelen of door het netsnoer uit het stopcontact te trekken.

6.4 Starten Print
1. Controleer of de container is geleegd en de borstel en het printbed zijn schoongemaakt.
2. Controleer of de cover van de printer goed is gesloten.
3. Selecteer in het hoofdmenu PRINT FROM SD, selecteer de gegenereerde printcode en
bevestig door op de knop te drukken. De print wordt automatisch gestart.

6.5 Het printmodel uitnemen
1. Alvorens de cover te openen: Controleer of de print gereed is. In de statusbalk wordt print
finished en de totale print tijd weergegeven. De extruder bevind zich in de XY home positie
en de set temperaturen zijn in cooldown modus ingesteld.
2. Alvorens de cover te openen: Controleer of de printer is afgekoeld, de actuele temperaturen
van printbed en Extruder worden weergegeven in het infoscreen.
3. Open de cover met beide handen en controleer dat de uitzetter in zijn blokkering staat zodat
de cover niet kan dichtvallen.
4. Neem het product uit de printer. Indien het product zeer vast zit aan het printbed kunt u het
loswrikken met bijvoorbeeld een plamuurmes of hobbymes. Gebruik beschemende kleding
zoals handschoenen en een veiligheidsbril!
5. Leeg de materiaalcontainer.
6. Schakel de printer uit door de schakelaar aan de achterzijde in de O positie te plaatsen.
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7 Onderhoud en Hercalibratie
De dddrop printer is vooraf gecalibreerd, zodat u direct aan de slag kunt. Mocht de dddrop printer
toch hercalibratie behoeven, is hieronder een overzicht te zien van de stappen om de dddrop printer
correct te calibreren.
Hou de printer schoon. De buitenzijde kan worden afgenomen met een vochtige doek en de
binnenzijde kan voorzichtig worden uitgezogen met een stofzuiger.
WAARSCHUWING

Het niet zorgvuldig uitvoeren van deze stappen zal afbreuk doen aan de printkwaliteit.
Het parallel stellen van het printerbed is een nauwkeurige klus, maar een goed afgesteld bed is
noodzakelijk voor mooie printresultaten!
WAARSCHUWING

De geleidingen en spindel zijn voorzien van een dunne laag vet. Let op dat u of uw kleding niet in
aanraking komt met dit vet. Het kan irriterend werken en geeft vlekken.
WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer bij het aansluiten van de printer aan het
elektriciteitsnet. Gebruik een stopcontact met randaarde. Vergewis u er van dat bij
onderhoudswerkzaamheden de voeding is uitgeschakeld en het netsnoer is ontkoppeld.
Zorg ervoor, alvorens de printer aan te sluiten op het elektriciteitsnet, dat de schakelaar van de
voeding in de O stand (uit) staat.
De printer kan ALTIJD worden uitgeschaked door de schakelaar om te zetten van I naar O. Het
wordt echter aanbevolen om de printer uitsluitend uit te schakelen wanneer deze niet in bedrijf is.
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7.1 Printbed afstellen
Doel: het printbed is parallel met het pad van de extruder en de afstand tussen printbed en
extruder is gelijk aan 0,1 mm;
1.
Draai de vier stelbouten aan de onderzijde van het verwarmde bed helemaal in
(rechtsom). Hierdoor komt het verwarmde bed lager te liggen en wordt bij
vervolgstappen voorkomen dat de nozzle de glasplaat raakt (Figuur 18, rechts).
2.
Zet de printerkop in de ‘home’ positie door in het printermenu de optie ‘prepare’ ->
‘auto home’ te kiezen.
3.
Schakel de printer uit door de schakelaar in de O positie te plaatsen en trek de
voedingskabel uit het stopcontact.

Figuur 16. Overzicht posities Stelbouden

Figuur 17. Onderaanzicht posities Stelbouten

30

NL 160204
4.

Positioneer de printerkop handmatig boven de stelbout LINKS ACHTER (POSITIE 1).Schuif
een dun papiertje (+/- 0.1mm) tussen de glasplaat en de printernozzle.
Draai de stelbout LINKS ACHTER het bed wat losser (linksom; zie figuur 18, hierdoor
komt het verwarmde bed wat hoger te liggen) totdat het papiertje net iets klem komt te
zitten tussen de nozzle en de glasplaat; Stop dan en trek het papiertje er tussen uit.

Figuur 18. Stelbouten tbv bed omhoog stellen (links) en omlaag stellen (rechts)

5.

6.

7.

8.

Positioneer de printerkop handmatig boven de stelbout RECHTS ACHTER (POSITIE
2).Schuif een dun papiertje (+/- 0.1mm) tussen de glasplaat en de printernozzle.
Draai de stelbout RECHTS ACHTER het bed wat losser (linksom; zie figuur 18, hierdoor
komt het verwarmde bed wat hoger te liggen) totdat het papiertje net iets klem komt te
zitten tussen de nozzle en de glasplaat; Stop dan en trek het papiertje er tussen uit.
Positioneer de printerkop handmatig boven de stelbout RECHTS VOOR (POSITIE 3)
.Schuif een dun papiertje (+/- 0.1mm) tussen de glasplaat en de printernozzle.
Draai de stelbout RECHTS VOOR het bed wat losser (linksom; zie figuur 18, hierdoor
komt het verwarmde bed wat hoger te liggen) totdat het papiertje net iets klem komt te
zitten tussen de nozzle en de glasplaat; Stop dan en trek het papiertje er tussen uit.
Positioneer de printerkop handmatig boven de stelbout LINKS VOOR (POSITIE 4).Schuif
een dun papiertje (+/- 0.1mm) tussen de glasplaat en de printernozzle.
Draai de stelbout LINKS VOOR het bed wat losser (linksom; zie figuur 18, hierdoor komt
het verwarmde bed wat hoger te liggen) totdat het papiertje net iets klem komt te zitten
tussen de nozzle en de glasplaat; Stop dan en trek het papiertje er tussen uit.
Doorloop stappen 4-7 totdat het printbed over het gehele oppervlak parallel is met het
pad van de extruder.
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7.2 De Container legen
De dddrop LEADER en LEADER TWIN zijn voorzien van een container aan de voorzijde van het
bouwvolume. In deze container wordt materiaal opgevangen dat bij opstarten van de extruder flow
noodzakelijk moet woden geextrudeerd. Bij de LEADER TWIN wordt dit tevens bij het wisselen van
nozzles gedaan, typisch tussen twee laaghoogten. De container is magnetisch bevestigd aan de
beugel van de borstel. De container is voorzien van twee uitsparingen om ruimte te creeeren voor
het bevestigsmateriaal van de borstel welke tevens fungeert als verticale blokkering voor de
container.
1.
Controleer dat de printer niet bezig is met een printopdracht en dat de printer is
afgekoeld.
2.
Open de cover en controleer dat de uitzeter in zijn vergrendeling staat zodat de cover
niet dicht kan vallen.
3.
Neem de container in een hand en ondersteun de beugel met de andere hand. De
container kan worden verwijderd door deze naar de gebruiker toe te bewegen.
4.
Leeg de container.
5.
Plaats de lege container terug doormiddel van de magneetbevestiging. Positioneer de
gaten in de container over het bevestigingsmateriaal van de borstel zodat de container
vlak tegen de beugel aangrijpt met de magnetische bevestiging.
6.
Sluit de cover.

7.3 De Borstel schoonmaken
De dddrop LEADER en LEADER TWIN zijn voorzien van een borstel aan de voorzijde van het
bouwvolume. Met deze borstel wordt de nozzle schoongehouden van materiaal dat bij opstarten
van de extruder flow noodzakelijk moet woden geextrudeerd en niet in de container beland. Bij de
LEADER TWIN wordt dit tevens bij het wisselen van nozzles gedaan, typisch tussen twee
laaghoogten. Een schone borstel is van belang voor een goed printresultaat.
1.
Controleer dat de printer niet bezig is met een printopdracht en dat de printer is
afgekoeld.
2.
Open de cover en controleer dat de uitzetter in zijn vergrendeling staat zodat de cover
niet dicht kan vallen.
3.
Verwijder eventueel achtergebleven materiaal uit de borstel.
4.
Sluit de cover.

7.4 De juiste hoogte instellen tussen Extruder en bed:
In principe wordt deze afstand bereikt door eerder genoemde afstelling met de stelbouten voor het
heatbed. Mocht dit onverhoopt niet voldoende werkruimte genereren (te weinig of te veel
veervoorspanning) dan bestaat er de mogelijkheid om de positie van de optische sensor in de Z
richting enkele milimeters te verplaatsen. Bij normaal gebruik is dit niet nodig!
5.
Zet de printerkop in de ‘home’ positie door in het printermenu de optie
‘prepare’ -˃ ‘auto home’ te kiezen;
6.
Schakel de printer uit door de schakelaar in de O positie te plaatsen en trek de
voedingskabel uit het stopcontact.
7.
Draai de vier stelbouten aan de onderzijde van het verwarmde bed iets in (rechtsom).
Hierdoor komt het verwarmde bed iets lager te liggen en wordt bij vervolgstappen
voorkomen dat de nozzle de glasplaat raakt.
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8.

9.

Bepaal indien er meer voorspanning (verwarmd bed dichter op het frame) of minder
voorspanning (verwarmd bed verder van het frame) gewenst is. Draai de twee
inbusboutjes aan de achterzijde van de printer een slag los en verschuif de Z sensor
assembly in zijn slot (omhoog voor meer voorspanning, omlaag voor minder
voorspanning) en draai de boutjes weer vast.
Vervolg met de Parallel afstelling zoals besproken in 7.2 totdat het bed parallel is met
het pad van de extruder.
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8 Veiligheid en overeenstemming
8.1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Dit product kan radio-interferentie veroorzaken in welk geval de gebruiker kan worden verplicht om
passende maatregelen te nemen.
De dddrop leader kan in zeer zeldzame gevallen tijdelijk functie verliezen ten gevolge van ESD. Deze
functie kan volledig worden hersteld door het uit- en inschakelen van de machine.
WAARSCHUWING

Haal altijd de stekker uit het stopcontact bij onderhoud en/of aanpassingen.

8.2 Elektrische veiligheid
De dddrop leader werkt op minder dan 24 volt (Extra-low-voltage). Omdat de gebruikte voeding
onderdeel uitmaakt van het product is de richtlijn voor materiaal binnen bepaalde spanningsgrenzen
van toepassing. De voeding voldoet aan alle CE-markering regelgeving en is beschermd tegen
kortsluiting, overbelasting, etc.
Voor meer informatie over elektrische veiligheidsaspecten verwijzen wij u naar de verklaring van
conformiteit voor de Corsair de CX600M voedingen.
WAARSCHUWING

Haal altijd de stekker uit het stopcontact bij onderhoud en/of aanpassingen.

8.3 Mechanische veiligheid
De dddrop leader bevat veel bewegende delen. Echter het koppel van de stappenmotoren is
begrensd zodat de mogelijkheid op erstig letsel wordt geminimaliseerd. Het is aangeraden om alleen
in de machine te reiken wanneer deze is uitgeschakeld en afgekoeld.
WAARSCHUWING

Laat de printer altijd ten minste 30 minuten afkoelen bij onderhoud en/of aanpassingen.

8.4 Risico van brandwonden
Er is een potentieel risico op brandwonden, omdat de printkop temperaturen tot 300 °C en het
printbed tot 150 °C kan oplopen. De printkop wordt grotendeels afgeschermd met een metalen kap
welke voorzin zijn van waarschuwingssymbolen. Het printbed is tevens voorzien van
waarschuwingssymbolen. Het is aangeraden om alleen in de machine te reiken wanneer deze is
uitgeschakeld en afgekoeld.
WAARSCHUWING

Gebruik de printer alleen in een goed geventileerde ruimte.

8.5 Gezondheid
De dddrop leader is ontworpen om af te printen met PLA en ABS filamenten. Het gebruik van andere
materialen op eigen risico. Bij het printen kunnen dampen vrijkomen. Zo kan bij het printen met ABS
kleine concentraties styreen damp vrijkomen. Deze kan hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid,
verwardheid, duizeligheid, malaise, concentratieproblemen, en een gevoel van intoxicatie
veroorzaken. Goede ventilatie is dus noodzakelijk, en de lange termijn bloodstelling moet worden
vermeden. Het is raadzaam om een afzuiging te gebruiken. Afzuiging is verplicht voor gebruik in
kantoren, klaslokalen en gelijke. Het printen van zuivere PLA wordt als veilig beschouwd, hoewel een
goede ventilatie is geadviseerd voor mogelijke dampen uit kleurstoffen in gekleurde PLA.
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8.6 Algemene informatie over veiligheid
De dddrop leader is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde
lichamelijke en / of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht
staan of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder voortdurend toezicht staan bij het gebruik van de printer.
De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende
opsomming te zijn en mag alleen worden gebruikt als een hulpmiddel voor veilig gebruik.
De condities of methoden die worden gebruikt voor het assembleren, transport , opslag, gebruik of
verwijdering van het apparaat zijn buiten onze controle en mogelijk ook buiten onze kennis. Om
deze en andere redenen, nemen wij geen verantwoordelijkheid en wijzen uitdrukkelijk
aansprakelijkheid af voor verlies, letsel, schade, of kosten die op enigerlei wijze zou kunnen
voortvloeien of verband houdt met de montage, handling, opslag, gebruik of verwijdering van het
product.
De informatie in dit document is afkomstig van bronnen die volgens ons betrouwbaar zijn. De
informatie wordt echter verstrekt zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot
vollediheid en correctheid.
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