
MARS 3D TISKÁRNA 

i:!ELEGCD 



 

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto 
produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu 
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli 
znovu kdykoliv přečíst!

Software a návody ke stažení:
www.elegoo.com/download. 
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Návod k použití 

• Prosíme udržujte 3D tiskárnu, příslušenství a náplně mimo dosah dětí.

e Pokud tiskárnu používáte poprvé, je třeba provést kalibraci.(Rozbalení a test). 

• Pokud dojde k selhání tisku, vyčistěte nádobku od pryskyřice a náplň před opětovným 
použitím vyměňte.

• Nádržku prosím plňte pouze do 1/3, kontrolujte množství během tisku. 

• K mytí modelu použijte 95% (nebo vyšší) ethylalkohol nebo isopropylalkohol.

• Tiskárnu používejte uvnitř a vyhýbejte se přímému slunečnímu záření a prašnému prostředí.

• Nevystavujte tiskárnu vodě ani vlhkému prostředí

• Při manipulaci s tekutou pryskyřicí noste rukavice, roušku a ochranné brýle. Vyhněte se 
kontaktu pryskyřice s pokožkou.

• Pokud chcete tisknout modely s ostrými hranami, při vyjímání z montážní platformy buďte 
opatrní.

• 3D tiskárnu nerozebírejte, nepoužívejte poškozený přístroj.



Obsah balení 

A C $ 
Základní platforma Nádržka na resin Flash disk 2GB 
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Rouška Rukavice - 3x Škrabka 
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Manuál trychtýř - 10x Odměrka 

Mars 3D Tiskárna 
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Náhradní šrouby Adaptér 60w Nářadí 
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Popis tiskárny

KrytLCD displejŠroub nádržkyOsa Z

Šroub 
základny

Nádržka na resinZákladna pro tisk Nožičky



Technické specifikace 

Systém: ChiTu L5.5 Series 

     Ovládání: 3.5 lnch Touch Screen 

Slicer Software: ChiTu DLP Slicer 

Připojení: USB 

Technologie: LED Display Photocuring 

Zdroj světla:  UV lampa(vlnová délka 405nm) 

XY rozlišení: 0.047mm (2560*1440) 

Přesnost osy Z: 0.00125mm 

Tloušťka vrstvy: 0.01·0.2mm 

Rychlost tisku: 22.5mm/h 

Napájení: 110·220V 55/60Hz 

12V5A 60W 

Rozměry: 7.87in (L)*7.87in (W)*16.14in (H) 

20cm (L)*20cm (W)*41cm (H) 

Max. rozměry tisku: 4.72in (L)* 2.68in*(W)*6.10in (H) 

12cm (L)*6.8cm (W)*15.5cm (H) 

Váha: 11lbs (5kg) 

Parametry tiskárny 

Parametry tisku 

Hardware 



První použití 

1. Opatrně tiskárnu vyndejte z balení. 

2. Připojte tiskárnu připojeným kabelem zo elektrické zásuvky.

3. Vložte základní platformu, utáhněte horní šroub a povolte dva šrouby z boku. (obrázek 1 ). 

� .. '--------------

Obrázek 1) 

4.Vyjměte nádržku, vložte místo ní papír A4 a zmáčkněte na displeji "Move Z axis to zero". (Obrázek 2) Když 
základna dojede dolů, přidržte ji na místě a dotáhněte s citem dva imbusové šrouby. Tímto je kalibrace hotová.

Vraťte zpátky nádržku a upevněte dvěmi šrouby. (Obrázek 3). 
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5. zmáčkněte “10mm” –  poté 10x  
zmáčkněte “up” ,  poté Z osa 
vyjede 100mm nahoru. (Obrázek 4).

6. Otestujte UV lampu “Tool” – 
“Exposure” – “Next”
(Obrázek 5). Pokud se zobrazí 
celý obdélník, UV lampa funguje 
správně.

Utáhněte šroub 1 #1 
Poté utáhněte šroub #2

#1

A4 Paper

#2



Testovací výtisk

1 Tisk Modelu
Vložte USB flash disk do tiskárny, nasaďte si rukavice, masku a pomalu nalejte resin do 1/3 

nádržky. (vyhněte se kontaktu s pokožkou) vyberte soubor s modelem "Rook.cbddlp" (Obrázek 

6) a spusťte tisk. Nasaďte kryt (neumisťujte tiskárnu na přímé sluneční světlo, ujistěte se, že je 

rovně a netřepejte s ní)

Pokud zjistíte, že pryskyřice nestačí k dokončení modelu během tisku, můžete stisknout Pause 

a přidat další pryskyřici do nádrže a poté stisknutím Tisk pokračovat v tisku.

2 Umyjte tiskárnu a vyčistěte nádržku

Obrázek 6) 

Po dokončení tisku zvedněte tiskovou platformu a nechte odkapat pryskyřici. Uvolněte otočný 

knoflík a vyjměte tiskovou platformu. Použijte škrabku k odlepení modelu a omyjte ho 95% (nebo 

vyšším) ethylalkoholem(Obrázek 7). 

(Picture 7) 



Elegoo ChiTu Box 

1 lnstalace ChiTu Box 
ELEGOO ChiTu Box je uložen na flash disku. Vyberte správnou verzi a nainstalujte ji na Váš počítač. 
Aktuální verze je ke stažení na adrese: www.elegoo.com/download 

2 Jak používat ChiTu Box 
Po instalaci spusťte ChiTu software. klikněte na File - Open File, a otevřete Váš vlastní 3D model soubor 

(.stl type) nebo stáhněte libovolný soubor s 3D modelem . 

Levým tlačítkem myši klikněte na model a pomocí voleb v levém menu můžete ovládat a měnit vizuální 
úhel, velikost a polohu modelu.

Další možnosti 
1) Dlouhým přidržením levého tlačítka můžete model přesunout na libovolné místo. 

2) Kolečkem myši můžete model přiblížit nebo oddálit.

3) Dlouhým přidržením pravého tlačítka zobrazíte model z různé perspektivy.

Settmgs 

Resin Print lnfill Gcode I Advance I 

3 ChiTu Box nastavení
3.1 klikněte na "Parameter Settings" a vyberte ELEGOO 

MARS jako Vaši primární tiskárnu. 

(Obrázek 8). 

Please choose your machine 

ELEGOOMARS 

□ AnyCubic Photon 

> lil ELEGOO MARS 

□ Orboat DJOO 

□ Phrozen Shuffle 
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(Obrázek 8) 

Name: I ELEGOO MARS I Mach i ne Type: ELEGOO MARS 

Resolution: X: � P" Minor: 

Y:�px 

LockRatio: li] 

Size: X: I 68.040 I -

V: 1120.960 I .,,m 

Z:� •• 

Import. .. 

3.2 Parametry 

Export ... 

(Obrázek 9) 

Níže jsou uvedeny výchozí parametry a nemusíte 

je měnit. Pokud je model větší než objem 

tiskárny, budete muset změnit jeho velikost s 

uzamčeným poměrem. (Obrázek 9) 



3.3 Parametry Resinu (pryskyřice) (Obrázek 10) 

Hustota pryskyřice: 1.1 g/ml 

Cena pryskyřice: po vložení Vaší ceny pryskyřice program spočítá cenu modelu.

Settlngs Settings 

Machine Héfii:F Print lnfill Gcode I Advance Machine Resin MMM lnfill Gcode I Advance 

Resin Type: I normal TI Layer Height: �mm 

Resin Oensity: � glml Bottom Layer Count: IT] 

ResinCost: QO� Exposure Time: ITJ. 
Bottom Exposure Time: �-
Llght-off Delay: o::]. 
Bottom Light-off Delay: co. 

lm rt ... rt ... Ex 

(Obrázek 10) (Obrázek 11) 

3.4 Parametry (Obrázek 11) 

Výška vrstvy: doporučená výška vrstvy je 0.05mm, ale můžete nastavova v rozmezí 0.01-0.2mm. Čím vyšší vrstvu 

nastavíte, tím déle bude trvat expozice této vrstvy.

Počet spodních vrstev:  3-6 vrstev

Čas expozice:  6 - 15s - v závislosti na výšce vrstvy a složitosti modelu, čím silnější vrstvu nastavíte, tím bude potřeba 

delší doba.

Čas expozice spodní vrstvy: 30 - 80s, Čím delší dobu nastavíte, tím lépe bude model držet na podložce.

Light-off Delay/Bottom Light-off Delay: Defaultní parametr, nenastavuje se.



4 Uložení modelu
Po nastavení všech parametrů klikněte na  "slice"  a po dokončení 
klikněte "export sliced files to U Disk or SD Card "a uložte soubor na 

flash disk, který následně vložíte do tiskárny. (Obrázek 12) 

(Obrázek 12) 



1. Model se nelepí na tiskovou podložku

--ˇČas expozice spodní vrstvy je příliš krátký. Zvyšte jej.

--Dno modelu má velmi malou plochu kontaktu s tiskovou podložkou - přidejte větší spodní vrstvu 

--Vyrovnávání není dobře nastaveno a způsobí, že první vrstva je příliš silná nebo jedna strana je velmi 

silná a druhá strana je velmi tenká. - Znovu tiskárnu zkalibrujte.

2. Zlomení vrstvy modelu

--S tiskárnou bylo během tisku manipulováno.

--Krycí folie nádržky je poškozena dlouhodobým používáním, je třeba ji vyměnit.

--Tisková podložka nebo nádržka na resin není správně připevněná.

3. MARS nepracuje.

Zkontrolujte připojení tiskárny k el. síti.

4. Printing failure

Pokud model nebyl úplně vytištěn nebo selhal, mohou v pryskyřici zůstat nějaké zbytky, které mohou být 

odfiltrovány pomocí trychtýře, když zbytek pryskyřice přelijete zpět do uzavřené láhve. Pokud 

nevyfiltrujete zbytky, může platforma při příštím tisku poškodit obrazovku. Pokud jde o zbylou pryskyřici 

na plošině a nádrži, můžete je očistit a otřít hadříkem.



5.Údržba

1.Pokud osa Z vydává skřípavé zvuky, namažte šrobovici vazelínou.

2.Nepoužívejte ostré nebo špičate předměty pro očištění pryskyřice z fólie vaničky.

3.Při odstarňování a sestavování tiskárny dejte pozor na displej 3D tiskárny. 

4.Pokud nebudete tiskárnu používat více, než 48 hodin rezin z vaničky přelijte do originální lahve a 

uzavřete ji. Při přelévání použijte trychtýř  kvůli filtraci pryskyřice.
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5.Jakmile dokončíte tisk, vyčistěte sestavovací platformu a tiskárnu pomocí hadru nebo ethylalkoholu. 

6.Vyčistěte nádobku v případě, že budete tisknout jinou barvou resinu.



Údržba a čištění:
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně 
vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická 
rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro 
produktu. 

Recyklace:
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných 
ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze 
nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 




