


 לאחר התקנה קופץ חלון
 בוחרים את דגם המדפסת

 במידה ויש יותר מדגם אחד   
 . add printerלוחצים שוב 

  

 בחירת דגם המדפסת 
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 טעינת מודל

Adjustment tools 

 כלי קנה מידהבחירת ( 1)

 גודל מסוים במילימטרים הגדר ( 2)

 קנה המידה לאחוז שינוי ( 3)

 ממדי כדי לשנות את קנה המידה של המודל-את הכידון  במציג התלתגרור ( 4)

 ctrl+o או, open fileבוחרים 

  STL  -בדרך כלל קבצים עם סיומת, טוענים את המודל

Standard Template Library 



Scale tool 
 

 בחרו בכלי הסולם( 1)

 לקבוע גודל מסוים במילימטרים( 2)

 קנה המידה של המודל לאחוז( 3)

 ממדי כדי לשנות את קנה המידה של המודל-גרור את הכידון במציג התלת( 4)

 אפס את המודל לסולם המקורי שלו( 5)

 לבטל את קנה המידה הצמד/ הפעל ( 6)

 השבתה של שינוי אחיד/ הפעלה ( 7)

 



Rotate tool 

 בחרו בכלי הסיבוב( 1)

 אפס את המודל לכיוון המקורי שלו( 2)

 הנח את המודל שטוח ( 3)
 ° 15גרור את החישוקים בכדי לסובב את המודל במרווחים של ( 4)
 מחוון התואר מראה עד כמה המודל מסובב  את האובייקט( 5)

 סיבוב הצמד מופעל כברירת מחדל( 6)

 



Mirror tool 

 .קל לשימוש. צירים 3כלי המראה מאפשר לדגם להיות מסובב על כל 
 

 

 בחרו בכלי המראה( 1)  

 לחץ על ראשי החצים המצוינים בצבעים של הצירים כדי לשקף את המודל על ציר זה( 2) 



Support blocker 

 . יצירת רשת קובייה כדי למנוע ייצור חומר תמיכה באזורים ספציפיים של המודל

 

 

 ,כל קובייה ניתן לשנות ולסובב
 , נבחר  support blockerכאשר הכלי 

 .לחץ באזור שבו ברצונך לחסום תמיכה כדי ליצור רשת

 .לחץ עליה שוב כדי להסיר אותה, אם היא מוצבת בטעות



Select extruder 

 להדפסה בצבעים שונים AAראשי  2בחירת ראש הדפסה במידה ומותקנים 

 

 
 

  האקסטרודרבורר ( 1)

 בחר את הדגם הרצוי על משטח העבודה( 2)

 שאליו ברצונך להדפיס את המודל האקסטרודרבחר את ( 3)



Merge and group models in Ultimaker Cura 

 . יש אפשרויות למזג או לקבץ מודלים מרובים אשר נטענים על משטח העבודה

 .קיבוץ ומיזוג הוא שימושי כאשר ישנם מודלים מרובים על משטח העבודה

 ctrl+a על ידי מקשי , בחר שני דגמים או יותר על משטח העבודה
 .קליק ימני על העכבר יפתח את החלון עם האפשרויות של מיזוג ארגון והגדרות נוספות

 merge modelsקבצים ובוחרים  2למשל כמו בתמונה טוענים 

 



View modes 

 .דיגיטלי באופן נוצר שהוא כפי המודל את ומייצגת מחדל כברירת נבחרת התצוגה

 .כהלכה נטען הוא ואם נטען הרצוי המודל אם לבדוק תוכל ,זו בדרך
 

 
 

 שנבחר תצוגה למצב בהתאם מוצג המודל (1)  
 תצוגה אפשרויות לפתוח כדי Solid view על לחץ (2) 

 ממד-התלת מציג של העליונה השמאלית בפינה ממוקם 'תצוגה מצב' הלחצן (3) 

 פסים עם מוצג הוא ,להדפסה ניתן שאינו באזור נמצא דגם כאשר (4) 

 העבודה משטח על כהים אפורים אזורים הם להדפסה ניתנים שאינם אזורים (5) 



 X Ray view 

 המודל מוצג בהתאם למצב תצוגה שנבחר( 1)

 מסומנת' תצוגת רנטגן'לחץ עליו ולוודא ( 2)

 ממד-ממוקם בפינה השמאלית העליונה של מציג התלת' מצב תצוגה'הלחצן ( 3)

 חלקי מודל שבור מסומנים על ידי שטחים אדומים( 4)

 



Layer view 

 .תצוגת השכבה מייצגת את תנועות ההדפסה ומבט מבפנים של המודל
 
 

 המודל מוצג בהתאם למצב תצוגה שנבחר( 1)

 ויזואליזציה של המודל( 2)

 הצבעים של השורות ניתן להגדיר את סוג הקו או צבע החומר( 3)

 .ממד-נמצא בפינה השמאלית העליונה של מציג התלת' מצב תצוגה'הלחצן ( 4)

 ביטול תצוגה לחלקים חלקים שונים ( 5)

 . תיבת השכבה מציגה את השכבה הנוכחית שנצפתה( 6)

 אמצע ותחתון, חלק עליון. מחוון השכבה כולל שלושה חלקים( 7)

 אמצע הסרגל( 8)

 ניתן לגרור חלקים אלה בנפרד כדי לבחון את תצוגת השכבה( 9)



Printer monitor 

 פתח את הצג על ידי לחיצה על לשונית הצג( 1) 

 סמל הסטטוס מציין את מצב החיבור לרשת( 2) 

 לחץ על המדפסת כדי לפתוח מידע ( 3) 

 סוג המדפסת מוצג בפינה הימנית העליונה( 4) 

 שם המדפסת המחוברת( 5) 
 בכדי להתחבר  Connect Curaכדי לפתוח את ' הצג עבודות הדפסה'לחץ על ( 6) 

 כדי לפתוח את כל המדפסות המחוברות במידה ויש 'הצג מדפסות'לחץ על ( 7) 

 



Single printer monitor 

 תצוגת המצלמה נפתחת במרכז המסך( 1)
(2" )X "סוגר את צג המדפסת האחד ומחזיר אותך לסקירת המדפסת 

 טמפרטורות היעד מסומנות באפור בהיר, מידע הליבה והדפסה מוצג בצד ימין( 3)

 טמפרטורת היעד מצוין באפור בהיר, טמפרטורת משטח העבודה( 4)

 זמן ההדפסה והזמן המשוער שנותר, מידע מפורט אודות עבודת ההדפסה מציג את שם המשימה( 5)

 התקדמות ההדפסה ( 6)

 ניתן להשהות את ההדפסה או להפסיק את פעולתה מרחוק( 7)

 



Select a profile 

ממדית-באפשרותך לבחור אילו הגדרות ברצונך להשתמש עבור ההדפסה התלת, לאחר טעינת המודל  
 .בחלונית ההגדרות בצד ימין תמצאו מידע אודות עבודת הדפסה

 

 הדפסהבחירת פרופיל ( 1) 
 

יצירת הדפסה איכותית מאוד -מ"מ 0.06 פרופיל  

מדפיסה במהירות תוך שמירה על איכות מקובלת -מ"מ   0.1פרופיל   

הדפסה באיכות טובה עם זמן הדפסה מקובל-מ"מ 0.15פרופיל   

יצירת הדפסה מהירה-מ"מ   0.2פרופיל   

 

מאפשר לנו לבחור האם להדפיס עם תמיכות( 2)  
support extruder 

 אפשרות לבחור מאיזה ראש הדפסה תהיה התמיכה
Build plate adhesion 

  מוסיף שוליים או רפסודה סביב הבסיס של המודל כדי להבטיח שההדפסה לא תתנתק ממשטח העבודה



Custom- אפשרויות מתקדמות 

, מאפשר לנו לשלוט באיכות ההדפסה  

,מילוי, המעטפת של המודלעובי   
.תמיכות ועוד, מהירות  

  

 הבאה בתמונה שמתואר כמו

 קליק ימני על העכבר 

בהפעלה או ביטוללנו לשלוט מאפשר   

 של ראש ההדפסה
 

  



 גובה שכבה

 גובה השכבה הראשונית

 רוחב קו

 רוחב קו הקיר

איפוססמל    (1) 
הגדרה מחושבסמל   (2) 

שרשרתסמל    (3) 
הגדרות מוחלפות, אפור  (4) 

אופציותעוד  פותח,חשיפההגדרות   (5) 
 (6) הצג את ההגדרה המוסתרת המותאמת אישית של המשתמש

הסתר את הקטגוריה/ הצג   (7) 



Quality 

Shell 

Infill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,The layer height, גובה שכבה
  

עם שכבת  (. מ"ב מ)הוא עובי של שכבה מודפסת אחת 
 ,  דקה יותר תגדיל את איכות ההדפסה

באמצעות שכבות עבות יותר אתה יכול להקטין  , מצד שני
 .את זמן ההדפסה באופן משמעותי

 Wall thickness, עובי קיר

 .הגדרה זו מתאימה את עובי הקירות של המודל

 . הדגם מימין יש קיר אחד, קירות 3לדגם משמאל יש 

 Infill density, צפיפות המילוי

צפיפות המילוי מגדירה את כמות הפלסטיק המשמשת  

צפיפות גבוהה יותר  . את החלק הפנימי של ההדפסה

פירושו שיש יותר פלסטיק על החלק הפנימי של  

צפיפות סביב  . המוביל אובייקט חזק יותר, ההדפסה שלך

 .משמש עבור מודלים עם מטרה חזותית 20%

 יש אפשרות לבחור את דוגמת המילוי כמו בתמונה



 טמפרטורת ההדפסה

 טמפרטורת משטח העבודה  

 קוטר החוט  

 זרימת החומר  

  

 מהירות הדפסה

  
 האקסטרודרנסיעת    מהירות

  
  
 

 בשאר ההגדרות
 לא מומלץ לשנות

Material 

Speed 

Cooling 

 

 

 
 

 

עם הגדרה זו ניתן להפעיל או להשבית את מאווררי  

מאווררי ראש ההדפסה יבטיחו  . ההדפסה בעת ההדפסה

 .שהחומר מתקרר כהלכה לפני שהרובד הבא ימוקם עליו



 הפעלת תמיכה

 בחירה מאיזה ראש

 הפעלת תמיכה מראש  

 שכבה ראשונה לתמיכה

 תמיכה פנימי

 תמיכת הגג

 תמיכת הריצפה

 מיקום התמיכה

 זוית התמיכה

 בחירת תבנית המילוי

מבנה תמיכה  . כאשר סוג מיקום התמיכה בכל מקום נבחר מבנים תומכים יודפסו גם על המודל

אך תחתית מבנה התמיכה מורכבת  , זה אינו תואם את קווי המתאר של המודל בצורה חלקה

על ידי שינוי גובה המדרגה צעד גובה אתה יכול להגדיר כמה  . ממדרגות קטנות כמו מדרגות

ערך נמוך יביא לתחתית חלקה יותר של התמיכה וקשרים  . גדול הצעדים האלה צריכים להיות
 .ערך גבוה מקל על הסרת התמיכה לאחר מכן. נוספים בין המודל לבין מבנה התמיכה

  

 Touching build plate– ייצור תמיכות בכל מה שבא במגע ישיר עם המשטח 

 Everywhere– (ניתן לשינוי)מעלות  60של  זויתייצור תמיכות בכל מה שיעלה על 
  
  

Support 



 הוצאת חומר לפני הדפסה

 בחירת סוגי תמיכה

 בחירת אקסטרודר לתמיכה

 מספר שורות שנדפסו סביב הדגם

 המרחק בין הדגם לתמיכה

 אורכו הכולל של התמיכה

מודפס סביב האובייקט על השכבה 

זה  . אבל לא מחובר לאובייקט, הראשונה

 .עוזר לבדוק עם משטח העבודה מפולס

מוסיף שכבה אחת באזור שטוח סביב  

הבסיס של המודל כדי למנוע ניתוק  

 המודל מהמשטח
השוליים מחוברים למודל ובכך יהפכו  

 ..את שטח המשטח התחתון לגדול יותר

Build plate adhesion 

Skirt 

brim 



 רפסודה מוסיף רשת עבה עם גג בין המודל לבין משטח העבודה
זה יכול להיות שימושי במיוחד כאשר המשטח התחתון של המודל אינו שטוח לחלוטין או יש הידבקות קטנה  

 על משטח העבודה
 .שכבת ביניים שכבת הבסיס, שכבות עליון: הרפסודה מחולקת לשלושה חלקים

 התמונה למטה מנסה לדמיין את כל האפשרויות הרפסודות האפשריות הזמינות
 .ולכן זה נראה גדול, שכבה זו אמורה להיות לחוצה נגד משטח העבודה: שכבת בסיס רפסודה

 raft -רפסודה

 

 

 

 

 



 אפשר מגדל

 גודל מגדל

extrusion 

 

 

 

 

 

Prime tower 

 מגיע למגדל ומתנקה האקסטורדרבהחלפת ראשי הדפסה , הוא מגדל שנוצר בנוסף למודל
 מיותריםמונע לכלוך וחוטים זה 

 
 .שים לב הפעלה של המגדל לוקחת עוד זמן וחומר

  



  USB-בתחתית המסך מצד ימין למטה ניתן לשמור ישירות את המודל ל

 PRINT OVER NETWORK –במידה ואנו מחוברים לרשת יופיע 

 .שם המודל וכמה חומר להדפסה, המודל מימדי,ההדפסהניתן לראות את זמן 

 

 

 

  

 להדפסהשמירת הקובץ ושליחתו 



 CURAהגדרות נוספות ב 

 והגדרותבכל תפריט ניתן להוסיף עוד המון אפשרויות 
 ניתן להוסיף סוגי חומרים או לשנות הגדרות

 הדפסה פרופיליניתן לערוך 
 ניתן להוסיף תוספים שונים



Update firmware 

 עבור אל:

 System -> Maintenance -> Firmware update 

 USB -עדכון תוכנה מ

ניתן גם להתקין את גרסת  , לרשת Ultimaker 3 -אם אינך מצליח לחבר את ה 

 התוכנה
 .USB -העדכנית ביותר דרך חיבור ה  
  

 בלינק הזההזמין  העידכוןהורד את 
 USB -המלאה על ה העידכוןחלץ את קבצי ההורדה ומקם את תיקיית 

 Ultimaker 3 -ב USB -הכנס את ה
  Firmware update-> Maintenance -System <: עבור אל

  

 .יש עדכון תוכנה מובנה הזמין בתפריטים Ultimaker 3 -ל 
 
 .Ultimaker 3 -ב. מורד באופן אוטומטי כאשר המדפסת מחוברת לאינטרנט העידכון  

https://ultimaker.com/en/resources/23129-updating-the-firmware


 התחברות לקבוצה

 תצורהסנכרון אפשרויות 

 ultimaker s5תמיכה 
 משתמש מתוקןממשק 

 (הדפסות אחרונות 10)הדפסה חוזרת מההיסטוריה 

 שינוי שם מדפסת

Cura 

Cura Connect 



 ממשק חדש

 שתי יחידות מודולריות

 התקדמות ההדפסה מתחת למדפסת

 תצוגה מקדימה של המודל

 הדפסות אחרונות 10רשימת 

 מקום העבודה בחזרה לתור ההדפסה
Cura Connect print history 

Cura Connect queue 



Ultimaker App 
 שלךעקוב אחר התקדמות ההדפסה 

 את הקבוצה שלךנהל 

 עדכוני סטטוס מרחוקוקבל 



 קישורים שימושיים

 //:www.mafil.co.ilhttp :אתר הבית של מפעיל 

 //:www.mafil.co.il/openyhttp: פתיחת קריאת שירות
 

 03-9183355: טלפון שרות מפעיל 

 

 

 

 
 https://ultimaker.com:  אולטימיקרהבית של אתר 

 compatibility-https://ultimaker.com/material: תאימות חומר ושילובי חומרים נתמכים 
 

 https://www.youmagine.com: אתר להורדת קבצים להדפסה בחינם 
 https://www.thingiverse.com: אתר להורדת קבצים להדפסה בחינם 
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 הדפסה מהנה


