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Vyloučení odpovědnosti 
 
Přečtěte si prosím pozorně obsah tohoto manuálu. Pokud si tento manuál pečlivě nepřečtete, 
může to vést minimálně k nekvalitním výsledkům nebo k poškození tiskárny REBEL READY 
1 (dále jen RR1), v nejhorším případě i k vašemu zranění. Vždy se proto ujistěte, že každý, 
kdo používá tuto 3D tiskárnu, zná a dostatečně rozumí obsahu příručky tak, aby byl schopen 
tiskárnu RR1 bezpečně a optimálně využívat.  
 
Podmínky nebo metody použité pro manipulaci, skladování, používání nebo likvidaci zařízení 
jsou mimo naši kontrolu a mohou být nad rámec našich znalostí. Z tohoto a dalších důvodů 
nepřebíráme zodpovědnost a výslovně se zříkáme zodpovědnosti za ztráty, zranění, 
poškození nebo výdaje, které jsou důsledkem nebo jakýmkoli způsobem související s 
manipulací, skladováním, použitím nebo likvidací výrobku.  
 
Informace v tomto dokumentu byly získány ze zdrojů, u nichž věříme, že jsou spolehlivé. 
Nicméně pokud jde o jejich správnost, poskytují se informace bez jakékoli záruky, výslovně 
uvedené nebo předpokládané.  

Bezpečnostní pokyny 
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Tiskárnu mohou obsluhovat pouze proškolené osoby. 

 

Tiskárnu lze provozovat pouze pod dohledem. V případě jakékoliv 
poruchy či nestandartního chování tiskárny tisk přerušte a 
tiskárnu vypněte. 

 

Tiskárna obsahuje velmi horké součástky a povrchy (až 300 °C), 
které mohou zůstat horké i po vypnutí. Nebezpečí popálení!  

 

Tiskárna je napájena vysokým napětím. Před přístupem k 
napájecímu zdroji vždy tiskárnu vypněte a odpojte přívodní 
síťový kabel. 

 

Tiskárna obsahuje pohyblivé součásti. Nezasahujte do prostoru 
tiskárny během tisku. Tiskárna může zahájit pohyb i bez 
předchozího upozornění. Hrozí nebezpečí poranění. 
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O tiskárně READY REBEL 1 (RR1) 
 
 

Pro RR1 je rychlost a přesnost samozřejmostí!  
 
Vysoké přesnosti dosahuje tiskárna díky přesným značkovým lineárním vedením a kvalitními 
řemenovými převody. Kromě přesnosti je ve srovnání s ostatními stroji RR1 také velmi rychlá 
a to při zachování výborné kvality díky dostatečně dimenzovaným pohonům a maximálně 
odlechčeným pohyblivým částem. Dopřejte si prvotřídní tisk! 
 

Pevný a tuhý rám je znakem stability. 
 
Tuhá a pevná konstrukce dává tiskárně RR1 vynikající stabilitu za všech tiskových 
podmínek, což výrazně zvyšuje kvalitu tisku.  
 

Maximálně odlehčená tisková hlava s direct dual drive pohonem 
 
pohonný a převodový systém je odladěn tak, že je schopen dosahovat bez problémů 
rychlostí a akcelerací lehkých bowdenových exrtruderů (bez motoru na platformě) se 
zachováním špičkové kvality tisku. 
 

Velký tiskový prostor k realizaci vašich nápadů 
 
Máte k dispozici velký tiskový prostor pro tisk i těch nejnáročnějších modelů o půdorysu 
235x230mm a 300mm tiskové výšky! Realizujte své nápady a změňte je ve vytištěnou 
skutečnost. 
 

Hotend je základ 
 
Do našich tiskáren používáme kombinace dílů extruderu a hotendů s komponenty těch 
nejkvalitnějších výrobců, které jsou k mání. Hlavní prvky hotendu jsou kompatibilní s E3D v 
nejvyšší kvalitě. Zvládnou tisk prakticky všech dostupných tiskových materiálů, což pro vás 
znamená naprostou volnost při jejich volbě. PLA, ABS, HIPS, ASA, PET, nylon, 
polykarbonát, flexibilní materiály, plněné nebo silně abrazívní filamenty. Hotend zvládá tisk 
materiálu až do teploty 300°C.  
 

Automatická osová kalibrace 
 
Konstrukce tiskárny je dostatečně pevná a přesná, proto nevyžaduje žádné speciální 
kalibrace. Pouze pro dolevelování osy Z je využito digitálního snímacímu senzoru 
(BL-TOUCH), pomocí kterého umí tiskárna automaticky srovnat Z osu podle podložky a to i 
v případě její výměny za jinou s odlišnou tloušťkou povrchu (PEI, PET, SKLO …..) a tím 
zachovat bezchybnou první vrstvu – základ úspěšného tisku modelu.  

 
Kvalitní tisková podložka 

 
Na tiskárně RR1 používáme kvalitní odnímatelnou tiskovou podložku s výkonným a 
rovnoměrným ohřevem. Vlastní tiskový povrch pak tvoří polyetherimid (PEI). Drží na něm 
prakticky všechny běžné použiváné tiskové materiály, je bezúdržbový a velmi odolný.  
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Tisk bez PC 

 
Pro tisk už nemusíte mít připojený počítač. Díky LCD displeji se čtečkou SD karet, nebo USB 
flash disku je vše jednodušší. Model se snadno nahraje na na jedno z médií a tiskárna pak 
tiskne přímo z něoho. Jednoduché, spolehlivé. 
 

Obnovení po nečekaném přerušení tisku 
 
Systém řízení je vybaven funkcí obnovení tisku po výpadku napájení, tedy lze při přerušení 
tisku navázat tam kde skončil. Systém je funkční, ale ne z všech okolností na 100% 
spolehlivý, proto doporučujeme pro eliminaci přerušení tisku ztrátou napájení instalovat 
vhodnou UPS. 
 

Klidný a tichý chod 
 
Ač se jedná o tiskárnu s poměrně vysokým výkonem pohonného systému, lze ji označit za 
poměrně tichou hlavně díky kombinaci masivní konstrukce, přesných lineárních vedení a 
kvalitnímu řízení krokových motorů. 

 
 
 

Specifikace tiskárny 
 

Technologie 3D tisku: Fused Deposition Modeling (FDM) 
Tiskový prostor: 235x230x300mm (X, Y, Z) 
Rozlišení v ose X/Y: 0.025mm 
Rozlišení v ose Z: 0.0025mm 
Maximální teplota trysky: 300°C 
Maximální teplota podložky: 130°C 
Vyhřívaná podložka: magnetická s odnímatelnou planžetou a PEI povrchem 
Ovládání a rozhraní: 5” dotykové LCD s čtečkou SD karet a USB flash disků, 

integrovaná WiFi pro základní ovládání a monitoring 
tiskárny. USB rozhraní pro tisk z PC či tiskového serveru 
OctoPrint (Wifi, Ethernet), RepetierServer atp. 

Podporované tiskové formáty: STL, gcode; standardní slicery jako jsou Simplify3D, 
 Cura,Slic3r atd. 
Rozměry: 43x45x54cm  
Hmotnost: 14kg 
Síťové napětí: 100-240VAC Napájení tiskárny 24VDC system, 350W 
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Základní popis konstrukce 
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Menu LCD 
 

Tiskárna se ovládá pomocí dotykového 5” LCD, které poskytuje vysoký komfort a 
jednoduchost ovládání. Většina čtvercových informačních ikon slouží při dotyku jako přímý 
vstup do menu pro změnu dané veličiny. Jednotlivá menu zde popsaná jsou ty nejdůležitější 
pro provoz tiskárny. Ostatní zde neuvedené položky nedoporučujeme používat. pokud si 
nejste jisti jejich funkcí a vlivem na chod stroje a tisk !!! 
 

Hlavní menu 

 
 
Vstup do Menu teploty trysky pro nastavení teploty trysky se zobrazením 
aktuální/ nastavené teploty 

 
 

 
Vstup do Menu teploty podložky pro nastavení teploty podložky se 
zobrazením aktuální/ nastavené teploty 

 
 

 
Vstup do Menu ventilátoru pro nastavení výkonu chlazení s procentuálním 
zobrazením otáček ventilátoru  
 
 
 
Vstup do Menu průtoku a rychlosti pro globální rychlostní korekci, nebo pro 
úpravu průtoku materiálu  
 

 
Informační panel kde jsou zobrazovány oznámení z tiskárny. 
Po jeho stisku lze zobrazit chronologický seznam 
posledních provozních hlášení.  
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 Připraven  

    

X: 0.00          Y: 10.00          Z: 15.00 

   

Menu   Tisknout 



 
 

 
 
Vstup do Podmenu ovládání a nastavení pro nastavení a ovládání dalších 
funkcí 
 
 

 
Vstup do Menu start tisku pro výběr souboru a spuštění tisku 
 
 

Menu start tisku - výběr média 

 
Zde asi není co dodat, dotykem vyberte médium, ze kterého chcete tisknout, nebo se vraťte 
zpět do hlavního menu 
 

Menu start tisku - výběr gcode 

 
Zde asi také není potřeba moc vysvětlovat, vyberte dotykem gcode k tisku a v následujícím 
dialogu potvrďte, nebo zrušte tisk.  
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TFT SD USB Disk   

  

 

   Zpět 

 SD: 

  3DBenchy-PETG.gcode 

 3DBenchy-PLA.gcode 

  Helsinki-cathedral-PLA.gcode 

 Eifel-PLA.gcode 

  Fan_mount_RII-ABS.gcode 



 
 

 
Menu aktivního tisku 

 
 
Vstup do Menu BabyStep pro úpravu offset Z za účelem doladění ideální 
první vrstvy tisku 
 
 
 

Pozastavení tisku 

 
 
 

Vstup do Menu doladění tisku 

 
 
 

Zastavení tisku 

 

 

Vrchních 6 panelů jsou informace o teplotách, výkonu chlazení, délce tisku, výšce aktuální 

tištěné vrstvy a nastavení průtoku/globální procentuální rychlosti, zde asi není potřeba žádný 

podrobnější popis. 
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 3DBenchy-PLA.gcode  

   

  

    

BabyStep Pauza Více Stop 



 
 

 Podmenu ovládání a nastavení 

 
 
Vstup do Menu teploty pro nastavení teploty trysky nebo podložky 
 
 
Vstup do Menu pohybu pro manuální ovládání jednotlivých os 
 
 
Vstup do Menu výměny filamentu, nebo manuální extruzi 
 
 
Okamžitý STOP veškerých činností. !!! Pozor, po stisku tohoto tlačítka 

je pro další spolehlivý chod tiskárny nutné provést reset tiskárny 

tlačítkem pod otočným kontrolérem LCD, nebo vypnutím a zapnutím 

napájení !!! 
 
Vstup do Terminálu, pro přímé zadání povelů tiskárně. !!! POZOR, terminál 
nepoužívejte, pokud nevíte co děláte, je to spíše servisní nástroj !!! 
 
 
Vstup do Menu uživatelských povelů. !!! POZOR, toto menu 

nepoužívejte, pokud nevíte co děláte, je to spíše servisní nástroj !!! 
 
Vstup do Menu nastavení tiskárny. !!! POZOR, toto menu nepoužívejte, 

pokud nevíte co děláte, je to spíše servisní nástroj !!! 
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 Menu 21/0 21/0 

    

Teplota Pohyb Filament !!STOP!! 

    

Terminál Vlastní Nastavení Zpět 
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 Podmenu “Pohyb” 

 
 
Vstup do menu parkování os do domovských pozic 

 
 

 
Vstup do menu manuálního pohyby os “Posunout” 
 
 
 
Vstup do menu levelingu - není nutné zde ovládat, řízeno gcodem  !!! 
 
 
 
Vstup do menu manuálního vyrovnání podložky - nevyužitá funkce !!! 
 
 
 
Vstup do menu BabyStep pro doladění první vrstvy 
 
 
 
 
Vypnutí driverů motorů 
 
 
 
Vypnutí a zapnutí levelingu - není nutné zde ovládat, řízeno gcodem  !!! 
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 Pohyb 21/0 21/0 

    

Domů Posunout Vyrovnat Srovnat 

    

BabyStep Motory ABL: off Zpět 



 
 

Menu “BabyStep” 

 
 
Snížení tiskové výšky o zvolený výškový krok 

 
 

 
Zvýšení tiskové výšky o zvolený výškový krok (posuv Z) 
 
 
 
Uložení nastavení 
 
 
 
Volba kroku posuvu Z v krocích 0.01, 0.1 a 1mm 
 
 
 
Reset nastavení  

1.9.2020             14/20 V1.0 

 BabyStep 21/0 21/0 

 

BabyStep 
                          0.00 
Z Offset  

 Dolů   -1.095 Nahoru 

    

Uložit 0.01mm Reset Zpět 



 
 

Menu “Teplota” 

 
 
Tlačítka pro nastavení teploty trysky v krocích dané volbou 

kroku níže. Ve stejných krocích lze teplotu nastavit rotačním 

ovladačem na LCD. 

 

Stiskem tohoto tlačítka přepnete do menu nastavení teploty podložky. 

 

 

Volba regulačního kroku 1, 5 a 10°C 
 

 

Okamžité vypnutí zvoleného ohřevu (tryska/podložka) 

 

 

Nastavení teplot za běžného provozu tiskárny je potřeba pouze při výměně filamentu. 

Tiskové teploty se nastavují automaticky spuštěným gcode. 
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 Teplota 21/0 21/0 

 

T0 

              21/0 
 

 Ubrat   Přidat 

    

Tryska 5°C Stop Zpět 



 
 

Menu pro manuální extruzi a výměnu filamentu 

 
 
Tlačítka pro vysunutí a zavedení filamentu v krocích daných 

volbou níže. Ve stejných krocích lze posouvat filament rotačním 

ovladačem na LCD. 

 

Volba kroku posuvu filamentu 1, 5, 10, 100 a 200mm 
 
 
 
Volba rychlosti posuvu Pomalu/Normál/Rychle 
 
 
 

Pro posuv fiĺamentu je potřeba mít nastavenou teplotu na tavnou teplotu filamentu, kterou 

provedete například v “Menu teploty”. Běžné teploty trysky pro výměnu filamentu jsou: 

 

PLA - 200°C 

ABS - 230°C 

ASA - 230°C 

PETG - 230°C 

TPE/FLEX - 210°C 

 

Teploty pro ostatních materiály volte běžné tiskové, které doporučuje výrobce daného 

materiálu. 
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 Filament 21/0 21/0 

 

E0 

             0.00 
 

 Vysunout   Zavést 

    

Tryska 5mm Normál Zpět 



 
 

Podmenu “Posunout” 

 
Menu slouží k manuálnímu posuvu os X/Y/Z. Po stisku posuvu dané osy se  

provede posun o vzdálenost danou nastavením kroku, tedy v tomto případě o 10mm. 

 
 
Volba kroku posuvu osy 0.01, 0.1, 1, 10 a 100mm 
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 Posunout X: 21.00 Y: 35.00 Z: 55.00 

    

Z- Y+ Z+ 10mm 

    

X- Y- X+ Zpět 



 
 

Příprava tisku 
 

První zapnutí tiskárny 
 

- Tiskárnu připojte k elektrické síti 230V napájecím kabelem. 
- Zkontrolujte hlavní vypínač na zadní straně a pokud není v poloze 1, tak jej do ní 

přepněte. 
- Po stisku předního provozního spínače se zobrazí na ovládacím LCD startovací logo 

a následně hlavní menu. Tímto je tiskárna spuštěna a připravena ke spuštění tisku či 
dalším akcím.. 
 

Poznámka: Pravým spínačem osvětlení jej lze vypnout či zapnout. Spínač osvětlení nemá 
na chod tiskárny žádný jiný vliv.  
 

Příprava podložky 
 
!!! S tiskovou planžetou manipulujte vždy ve směru šipek a naopak. Nikdy podložku 
“nešoupejte” po magnetickém stolku, mohlo by dojít k poškození topné spirály. Za 
tepla uchopte podložku vždy pouze za manipulační úchyty (označené na fotce 
číslicemi 1) jinak může dojít k popálení rukou !!!  
 

 
 

Pokud jsou na podložce zbytky plastu z předchozího tisku, opatrně jej odstraňte, 
nejlépe plastovou špachtlí, !!! nikoliv ostrou kovovou, nebo lámacím nožem !!!  
Podložku vždy před tiskem očistěte papírovou utěrkou, nebo jiným suchým 
nemastným hadříkem. Na podložku zbytečně nesahejte rukou a nepoužívejte k 
odmaštění nic jiného, než IPA - isopropylalkohol. Odmaštění není potřeba řešit před 
každým tiskem, proveďte jej pouze v případě, že Vám přestanou výtisky držet na 
podložce, nepo pokud víte, že jste podložku zamastili. 

 
Poznámka: Tisková podložka je potažená PEI fólií, kterou se snažte udržovat v čistotě a bez 
mastnoty. Nepoužívejte pro odstraňování výtisku či zbytků materiálu ostré a tvrdé nástroje, 
může dojít k poškození PEI povrchu a následně k špatné přilnavosti výtisků !!!!  
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Sejmutí výtisku 

 
Po dokončení tisku nechte vždy podložku vychladnout co nejvíce. !!! Pokud se budete 
výtisk snažit dostat z podložky hned po tisku, dojde k poškození povrchu podložky !!! 
Teplota při které lze výtisk snadno sejmout nelze jednoznačně určit, záleží na typu a výrobci 
materiálu. U PLA bývá ideální teplota pro sejmutí výtisku cca na 40°C, PETG a ABS cca 
50°C. Pokud chcete urychlit chladnutí podložky/planžety, sejměte ji i s výtiskem z tiskárny. 

Po zchladnutí na ideální teplotu lehce prohněte tiskovou planžetu z obou stran a 
uvolněte výtisk. Pokud výtisk stále na planžetě drží, pomozte mu rukou, ale nepoužívejte 
nadměrné síly. 
 

Zavedení/vyjmutí/výměna filamentu 
 
všechny uvedené akce se provádějí pomocí menu “Menu pro manuální extruzi a výměnu 
filamentu” na str. 15. Shrneme zde základní kroky: 
 

1. nastavte vhodnou teplotu pro manipulaci s filamentem v Menu teploty trysky, 
například pro PLA - 200°C, pro ABS, ASA a PPETG - 230°C a pro TPE/FLEX -
210°C 

2. po zahřátí zvolte v “Menu pro manuální extruzi a výměnu filamentu”  
 
 
posuvovou délku 100mm a klikněte na ikonu vysunutí filamentu 
 
 
 
Filament se začne vysouvat z extruderu a u konce mu pomožte rukou k úplnému 
vyjmutí. 

3. Pro vložení postupujte opačným způsobem jako v bodě 2. tedy vložte s mírným tlakem  
 
 
do vstupního otvoru extruderu filament a klikněte na ikonu zavedení 
filamentu a počkejte, až začne vytékat z trysky materiál. 
 
 
Pokud přecházíte na jinou barvu, zavádějte filament do té doby, dokud z trysky 
nebude vycházet materiál se stejnou barvou jako zaváděný. 
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