
FabSheet 

Bestand op SD-kaart of 
USB meenemen

PC of eigen laptop

Open je bestand in je 3D programma,
bijvoorbeeld:

Solidworks, Onshape, Fusion360.

Exporteer als STL.

Lagen bekijken

Rechts bovenin zit er onder ‘preview’ nog een aantal 
opties om bijvoorbeeld de overhangende delen van 

het model te zien (worden rood weergegeven) of laag 
voor laag bekijken.

Hierin kun je aangeven welke soort lijnen je wilt zien, 
“layer type”, ”material color”, “ feedrate” of “ layer 

thickness”.
Het hangt af van wat je wilt zien welke keuze je 

maakt.

Tips

In de ‘custom mode’ kan je indien nodig de 
instellingen wijzigen, 

in de ‘simple mode’ hoef je alleen maar te 
kiezen tussen drie basis instellingen: snel, 

normaal, hoge resolutie. 

Als je al eerder Cura instellingen hebt opge-
slagen, kies dan voor ‘tools->

switch to full settings’ en laad je instellingen 
met ‘file->open profile’ of ‘file->load profile 

form gcode’.

Cura

Download Cura via
http://software.ultimaker.com/

Laad je .stl file met de knop ‘load model’.

Als 3D printen en Cura nieuw voor je is klik dan in 
het menu rechts op het schuifje voor custom voor de 

eenvoudige instellingen. 

(version 4.0.0)

Gcode opslaan

Je zet je print bestand op het SD-kaartje of USB stick. Dit kan 
gemakkelijk vanuit Cura. “Save to Removable Drive”.  Eenmaal 
weer in de printer zoek daar je bestand op, zodra je er op klikt 

zal de printer dit bestand beginnen te printen.

Sla het bestand ook vooral op op je eigen computer zodat je 
later je settings nog terug kunt halen.

Filament wisselen

Om een andere kleur filament te gebruiken moet je eerst de printkop 
voorverwarmen voordat je het filament kunst wisselen. Kies met de druk-
draai knop “change” op de machine. En vol verder de stappen die in het 

scherm staan. 
Mocht er toch iets niet lukken vraag iemand van ProtoSpace om hulp.

File

20 x 20 x 20 cm

Ultimaker

3D printen is niet zo simpel en snel als op 'print' drukken en je papiertje uit de printer pakken. Het heeft zin om eerst te experimenteren met een kleiner deel van je model om het 

effect van verschillende instellingen te bekijken. Zodra je tevreden bent over een kleiner object kun je je grotere object aan te zetten. Net als voor iedere andere techniek is het 

verstandig om eerst ervaring met 3D printen op te doen voordat je er je belangrijke object voor je studie mee maakt...

Voorbereiden Maken Foto maken
Posten op 
social media 
#protospacenl
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Instellingen Uitleg Advieswaarde
Layer Height Is de hoogte van de laag die de printer neer legt per keer. Goed 0.2

Zeer fijn 0.1

Wall thickness Dikte van de wand. 0.5 tot 1.2

Bottom/Top Thickness De dikte van de bodem/eerste lagen. Dit moet een meervoud 
zijn van de laagdikte.

0.4 tot 1.0

Fill Density De mate van vulling van het object. 0% geeft een hol object, 
100% een massief object.

20%

Enable retraction Retraction is het terugtrekken van het filament om draden te 
voorkomen .

aan

Speed De snelheid waarmee de printer print. 80

Temp Temperatuur waarmee geprint wordt. 220

Support Type Het type support waarmee geprint wordt. Support 
gebruik je wanneer je model overhangende delen bevat.

(geen)

Raft Een dikke eerste laag die geen onderdeel is van je 
model, maar helpt voor een goede hechting.

uit

Brim Een aantal lagen rondom het model makkelijk voor het juist 
instellen van de hoogte.

5 lijnen
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Openen van je bestand.

Verplaatsen van je bestand

Schalen

Roteren

Spiegelen

Instellingen per model

Support blocker

Welke printer gebruik je

Vooraf ingestelde settings

Materiaal

Nozzle size


