
Keuze maken

Kies voor object of persoon. 
Maak de volgende keuze aan de hand van de grootte 

van je model of persoon (geen full body). 

Instellingen

Kies rechtsboven het tandwiel om je  
instellingen goed te zetten.

Oriëntatie: landschap of portret;
Resolutie: laag, medium of hoog;

Formaat: vrij in te stellen;
Herkenning: object herkenning;

Kleur: voor kleuren prints;
Frame Rate: niet perse nodig;

Target ring; zo kun je duidelijk zien of het model 
binnen het beeld past.

Nog meer bewerken

Je kunt ook nog de kleur en het contrast  

vergroten 

Delen wegknippen 

Delen verbeteren 

Je kunt altijd een stap terug door ctrl + z.

Kleurenprint

Dit kunnen wij helaas niet, maar via 3Dhubs of  
andere partijen is dit mogelijk.

Tips

Begin een scan van een persoon met het achterhoofd. Hierdoor is de 
kans op een dubbele neus of vreemde lichtval het minst.

Stel de diepte wat ruimer in, voor een persoon is 2.0 vaak voldoende.

 

Monokleur print

Is het bestand opgeslagen als .STL volg dan verder de  
instructies van de Ultimaker FabSheet.

Is het bestand opgeslagen in een ander formaat?  
Open dan je bestand, op de computer naast de  

Z-corp 3D printer, in Netfabb.  
Onder Part, kun je het model exporteren, kies hier voor .STL en volg 

verder de instructies van de Ultimaker FabSheet

Bewerken

Je kunt je model bijsnijden 

Delen weggummen 

Je model moet solide  
zijn, mocht je het willen printen.

Bewerken

Zodra de scan klaar is, kun je je model 
bewerken zoals nodig is.

Kies bij het opslaan voor 
 

En sla het bestand op de USB stick op. 

.STL voor monokleur print.
.PLY voor kleuren print.

Test scan

Zet de resolutie op laag en klik op OK.

Positioneer de persoon of het model op de draaischijf. 
Als je object herkenning aan hebt gezet, en controleer 

of het herkend wordt.  
Dit is te zien aan de groene kleur.

Klik op start, de machine telt af van 3. Draai de 
draaischijf rustig 360˚ rond. Vergeet niet de boven-

kant te scannen.

Je test scan is nu klaar, maar je kunt het  
nog bewerken.

De echte scan

Zet de resolutie nu op hoog en klik op OK.

Positioneer de persoon of het model op de draaischijf. 
Controleer of het herkend wordt. Dit is te zien aan de 

groene kleur.

Klik op start, de machine telt af van 3.  
Draai de draaischijf rustig 360˚ rond. Vergeet niet de 

bovenkant te scannen.

3D scanner
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Open: Sense

Start de computer bij de 3D scanner, en 
open het  

programma Sense. 
Kies bestand > nieuw document (ctrl+n)

En zorg dat de persoon of het object klaar 
staat.


