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อ่านสักนิดก่อนการใช้งาน 
การกําหนดค่าเบ้ืองต้นของการพิมพ์ 

PLA อุณหภูมิหัวฉีด 190-220°C อุณหภูมิฐานพิมพ์ 0 – 50°C (หรือไม่ต้องเปิดความร้อนท่ีฐานก็ได้) 

Extruding Speed (ความเร็วขณะฉีด) 40-80 mm/sec, Traveling Speed (ความเร็วเม่ือไม่ได้ฉีด) 80-100 mm/sec 

ABS อุณหภูมิหัวฉีด 220-240°C อุณหภูมิฐานพิมพ์ 90-110°C,  

Extruding Speed (ความเร็วขณะฉีด) 30-60 mm/sec, Traveling Speed (ความเร็วเม่ือไม่ได้ฉีด) 60-80 mm/sec 

ด้านไหนคือ ด้านซ้าย หรือ ขวา? ให้ยึดหลักมองจากด้านหน้าเครื่อง ซ้ายมือของเราคือหัวซ้าย, ขวามือของเราคือหัวขวา 

คําศัพท์ท่ีควรรู้  

Extruder – หัวฉีด     

Heated Bed /Build Plate – ฐานพิมพ์      

Filament – คือเส้นพลาสติกท่ีเป็นวัสดุในการพิมพ์ 

Raft – การสร้างแพท่ีฐาน ช่วยทําให้การยึดเกาะชิ้นงานกับฐานได้ดีข้ึน    

Overhang – จุดท่ีชิ้นงานลอยตัว ไม่มีส่วนรองรับ เหมือนพิมพ์รูปคนยืนกางแขน Overhang คือส่วนใต้แขนถึงปลายน้ิว 

Support – เป็นส่วนท่ีโปรแกรมสร้างข้ึนเพ่ือรองรับ ส่วนท่ีเป็น Overhang   

Blue Tape – เทปของ 3M นิยมใช้กับเครื่อง 3D Printer ข้อดีหลักคือ ทําให้ชิ้นงานยึดกับฐานได้ดีข้ึน อีกข้อคือช่วย
รักษาฐานพิมพ์ป้องกันไม่ให้หัวฉีดสัมผัสฐานพิมพ์โดยตรง และลอกออกง่ายไม่เหนียวเลอะเทอะ 

การเลือกหัวฉีด 

สามารถเลือกหัวฉีดได้โดย คําสั่ง Object ในโปรแกรม FlashPrint สามารถเลือกว่าชิ้นงานจะพิมพ์ท่ีด้านซ้ายหรือขวา 

การบํารุงรักษาเบ้ืองต้น 

- ควรมีการปรับฐานพิมพ์เป็นระยะ (อาจจะปรับ เม่ือพิมพ์ 2-3 ครั้ง และปรับทีหน่ึง) 

- ควรเปลี่ยน Blue Tape บ้าง (เปลี่ยนทุกการพิมพ์ 5-10 ครั้ง) 

- อาจจะมีการหยอดนํ้ามัน บ้างเม่ือใช้งานไปซักระยะ (ทุกๆ 3-6 เดือน) 

- หัวฉีดมีอายุการใช้งาน (6-12 เดือน) 

เทคนิคง่าย ๆ ท่ีน่าสนใจ 

- เม่ือต้องการนําเส้นพลาสติกออก (Unload) ควรจะใช้คําสั่ง Load เส้นพลาสติกก่อน (ทําการโหลดเส้นพลาสติก
ให้ไหลออกมาก่อน ค่อยกดคําสั่งเอาเส้นพลาสติกออก เพ่ือป้องกันอาการ ปลายเส้นติดขัด) 

- ควรสังเกตงานพิมพ์ 5-10 ชั้นแรกซ่ึงมีความสําคัญท่ีสุด หากออกมาได้ดีก็ม่ันใจได้ว่างานจะสําเร็จแน่นอน  

- การพิมพ์ผ่าน SD Card จะได้ผลท่ีแน่นอนท่ีสุด 

- หากพบปัญหาเส้นติด หรือ หัวตันโปรดดูวิธีแก้ปัญหาเบ้ืองต้นใน SD Card 
- **ท่านสามารถดูวีดีโอการใช้งาน FlashPrint ใน SD Card ท่ีแถมไปให้**   
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การใช้งานคู่มือน้ี 
 
ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ Flashforge Creator Pro ของคุณ โปรดศึกษาคู่มือน้ีให้ละเอียด เพ่ือการใช้งานได้ถูกต้อง
ปลอดภัย และงานพิมพ์ท่ีมีคุณภาพ 
หมายเหตุ  

⋅ คู่มือน้ีเขียนข้ึนโดยอ้างถึงระบบปฏิบัติการ Windows 7 

⋅ คู่มือน้ีเขียนข้ึนโดยอ้างถึงโปรแกรม FlashPrint 3.11.0 

⋅ คู่มือน้ีเขียนข้ึนโดยอ้างถึง Firmware 20160122 

ความปลอดภัย 

โปรดอ่านคู่มือน้ี และทําความเข้าใจ และคุ้นเคยกับเครื่องพิมพ์ Flashforge Creator Pro ก่อนจะเริ่มติดต้ังและใช้งาน 
หากไม่ปฏิบัติตามคําเตือน อาจเกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินได้ 

⋅ ความปลอดภัยขณะใช้เครื่อง 

� สถานท่ีใช้งานควรเป็นระเบียบ 

� ไม่ใช้งานเครื่องพิมพ์ในท่ีๆ มีวัสดุไวไฟ แก๊ส หรือฝุ่น 

� เก็บเครื่องให้ห่างจากเด็ก และผู้ท่ีไม่ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมาก่อน 

⋅ ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า 

� เสียบสายไฟของเครื่องพิมพ์ Flashforge Creator Pro เข้ากับเต้ารับท่ีมีสายดินเสมอ ไม่ทําการ
ดัดแปลงสายไฟ 

� ไม่ใช้เครื่องพิมพ์ในสถานท่ีเปียกชื้น และอย่าให้เครื่องตากแดด 

� รักษาสายไฟให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ 

� ไม่ใช้เครื่องพิมพ์ขณะมีฝนฟ้าคะนอง 

� หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ให้ถอดสายไฟและหยุดใช้เครื่อง 

⋅ ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

� ห้ามสัมผัสหัวพิมพ์ และแท่นพิมพ์ระหว่างท่ีเครื่องพิมพ์กําลังทํางาน 

� ควรสวมเสื้อผ้าท่ีรัดกุม ไม่ควรสวมเสื้อผ้าหลวม หรือมีชายห้อย ระวังสายเครื่องประดับและผมท่ียาวจะ
พันกับส่วนท่ีเคลื่อนไหวของเครื่องพิมพ์ 

� ไม่ใช้งานเครื่องพิมพ์เม่ือคุณเหน่ือยล้า หรือรับประทานยาบางชนิด หรือมีอาการมึนเมา 
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⋅ ข้อควรระวัง 
� ไม่ควรท้ิงเครื่องให้ทํางานโดยไม่มีคนดูแลเป็นเวลานาน 

� ไม่ดัดแปลงเครื่องพิมพ์ 

� ควรปรับแท่นพิมพ์ลงให้ห่างจากหัวพิมพ์อย่างน้อย 50 ม.ม. ก่อนทําการ load หรือ unload เส้น
พลาสติก 

� ควรใช้เครื่องในสถานท่ีท่ีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

� ห้ามใช้เครื่องพิมพ์ในทางท่ีผิดกฎหมาย 

� ห้ามใช้เครื่องพิมพ์พิมพ์ภาชนะใส่อาหาร 

� ห้ามนําชิ้นงานท่ีพิมพ์ออกมาเข้าปาก 

� ไม่ควรใช้แรงมากๆ ในการนําชิ้นงานออกจากแท่นพิมพ์ 

⋅ สภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมขณะใช้เครื่องคือมีอุณหภูมิระหว่าง 15-30°C ความช้ืนท่ี 20%-50% 

⋅ เก่ียวกับเส้นพลาสติก 
� ไม่ดัดแปลงเส้นพลาสติก ควรใช้เส้นพลาสติกของ Flashforge หรือย่ีห้อท่ี Flashforgeรับรอง 

⋅ การเก็บรักษาเส้นพลาสติก 

� พลาสติกทุกชนิดเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ไม่ควรเปิดถุงจนกว่าจะเริ่มใช้งาน หลังจากเปิดถุงแล้วควร
เก็บไว้ในท่ีแห้ง มีอุณหภูมิต้ังแต่ 15-30°C 

คําสงวนสิทธิ์ 
ข้อมูลในเอกสารน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
บริษัท นีโอเทค จํากัด ไม่ขอรับประกันใดๆ เก่ียวกับข้อมูลในเอกสารฉบับน้ีไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยในทุก
กรณี ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในท่ีนี้ และมิได้จํากัดอยู่ท่ีการรับประกันด้านการตลาด โอกาสด้านการค้า ความเหมาะสม
ในการนําไปใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ บริษัท นีโอเทค จํากัด จะไม่ขอรับผิดเก่ียวกับ
ความเสียหายอันเป็นเหตุบังเอิญหรือเป็นผลสืบเน่ืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลในเอกสารน้ี 
ลิขสิทธิ์ 
ห้ามทําซํ้า เผยแพร่ คัดลอก จัดเก็บในระบบค้นคืนข้อมูล หรือแปลส่วนใดๆ ของสิ่งพิมพ์ฉบับน้ีเป็นภาษาต่างๆ หรือ
ภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือด้วยวิธีการใดก็ตาม ท้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล แม่เหล็ก แสง เคมี ด้วย
ตนเอง หรืออ่ืนๆ โดยมิได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท นีโอเทค จํากัด 
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1 การพิมพส์ามมิติ 

การพิมพ์สามมติิคืออะไร 
อธิบายอย่างง่ายๆ คือการแปลงไฟล์สามมิติในคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นวัตถุท่ีจับต้องได้ ซ่ึงเรียกว่าการผลิตแบบพอก 
หรือถม เพราะการสร้างชิ้นงานจะใช้วิธีการพอกหรือถมด้วยวัสดุท่ีต้องการเป็นชั้นๆ จนกระท่ังได้รูปทรงท่ีต้องการ 

วิธีการ  
การพิมพ์แบบ Fused Deposition Modeling (FDM) เป็นระบบท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นระบบท่ีอยู่ในเครื่อง 
Flashforge Guider ด้วย มันทํางานโดยการหลอมเส้นพลาสติก (filament) ด้วยอุณหภูมิท่ีสูง และปล่อยออกมาจาก
หัวพิมพ์ท่ีมีรูเล็กๆ เขียนไปบนแท่นพิมพ์ เส้นท่ีถูกเขียนจะเย็นตัวลง และแข็งตัวเกือบจะทันทีเพ่ือรองรับเส้นชั้นต่อๆ ไป 
จนกระท่ังชิ้นงานสามมิติเป็นรูปทรงเสร็จเรียบร้อยตามท่ีต้องการ 
ระบบการพิมพ์สามมิติ 
การพิมพ์สามมิติมี 3 ข้ันตอนดังน้ี 1) การออกแบบโมเดลสามมิติ   2) การ Slice และ Export โมเดลสามมิติ   3) การ
พิมพ์โมเดล 

1. การออกแบบโมเดลสามมิติ: ณ ปัจจุบันการสร้างโมเดลสามมิติมีอยู่ 3 วิธีคือ 
-  ออกแบบเองต้ังแต่เริ่มต้น โดยใช้โปรแกรม CAD (computer-aided design) เช่น AutoCAD, SolidWorks ฯลฯ 

ในการออกแบบงานของคุณเอง 
-  ใช้เครื่องสแกนสามมิติ อีกวิธีหน่ึงในการท่ีจะได้ไฟล์สามมิติคือ การสแกนวัตถุท่ีต้องการด้วยเครื่องสแกนสามมิติ 

เครื่องจะทําการกวาดภาพ และเก็บข้อมูลลักษณะรูปร่าง รูปทรง ความลึกของวัตถุท่ีนํามาสแกน และบันทึกลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ียังมีโปรแกรมท่ีเปลี่ยนให้กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์เคลื่อนท่ีกลายเป็นสแกนเนอร์ได้
ด้วย 

-  โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ต เป็นวิธีท่ีนิยมทํากัน โดยไปดาวน์โหลดไฟล์โมเดลสามมิติมาจากเวบท่ีมีการแชร์งาน
ออกแบบของแต่ละคนท่ีนํามาแบ่งปัน เช่น www.ishare3d.com  

2. การ Slice และ Export โมเดลสามมิติ: โปรแกรม Slicing เป็นโปรแกรมท่ีใช้เตรียมโมเดลสามมิติของคุณ และ
เปลี่ยนมันให้เป็นข้อมูลท่ีเครื่องพิมพ์เข้าใจ โปรแกรม FlashPrint ก็เป็นโปรแกรม Slicing ท่ีใช้งานร่วมกับ 
Flashforge Creator Pro ได้อย่างดี 

คุณสามารถใช้โปรแกรม FlashPrint เพ่ือเตรียมไฟล์ stl แล้วเปลี่ยนเป็นไฟล์ x3g สําหรับเครื่องพิมพ์ จากน้ันก็
ส่งไปพิมพ์ผ่าน SD card 

3. การพิมพ์โมเดล:  
เม่ือเราได้ไฟล์ x3g แล้ว เม่ือส่งไปยังเครื่องพิมพ์ มันก็จะเริ่มพิมพ์โมเดลสามมิติของคุณทันที 
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2 อุปกรณ์ในชุด 

อุปกรณ์ท่ีมีมาให้ในชุดพร้อมเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro มีดังน้ี 

� ท่อนําเส้นพลาสติก 2 ท่อ 

� คู่มือฉบับย่อ 1 เล่ม 

� แผ่นรองพิมพ์ 2 แผ่น (ติดอยู่กับแท่นพิมพ์แล้ว 1 แผ่น) 

� แผ่นวัดการปรับระดับแท่นพิมพ์ 1 แผ่น 

� สายไฟ 1 เส้น 

� สาย USB 1 เส้น 

� แกนแขวนม้วนพลาสติก 2 อัน 

� ถุงเครื่องมือ ประกอบด้วย ประแจหกเหลี่ยม ปุ่มหมุน สลักเกลียว ลวดแก้หัวพิมพ์ตัน 

� SD card 

� เส้นพลาสติก 1.75 ม.ม. ขนาด 1 กก. 2 ม้วน 

� ฝาครอบ 
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3 เปิดกล่อง 

ข้อระวงั:  

 เคลื�อนย้ายบรรจภุณัฑ์แล้วเครื�องพิมพ์อยา่งระมดัระวงั ไมม่ีความจําเป็นต้องออกแรงมากในการเปิดกลอ่ง 

 อยา่แกะวสัดหุอ่หุ้มหวัพิมพ์ออก มนัทํามาจากเส้นใยเซรามิค ชว่ยรักษาอณุหภมูขิองหวัพิมพ์ให้คงที� 

 

คําเตือน: เพ่ือความปลอดภัยโปรดอ่านเอกสารหน้านี้ก่อนติดต้ัง และใช้งานเครื่อง Flashforge Creator Pro.  

 เครื่องพิมพ์สามมิติ Creator Pro มีความไวต่อไฟฟ้าสถิตอย่างมาก ดังน้ันโปรดคลายประจุในตัวคุณโดยการ ground ก่อนเริ่มใช้

งาน 

 ก่อนท่ีจะซ่อมเครื่อง หรือแก้ไขใดๆ ต้องปิดเครื่อง และถอดสายไฟออกเสียก่อน  

 เครื่องพิมพ์สามมิติน้ีทํางานท่ีความร้อนสูง ก่อนท่ีจะสมัผสัช้ินส่วนใดๆ ในเครื่องต้องปล่อยให้เครื่องเย็นตัวลงสียก่อน 

 พลาสติกท่ีหลอมละลายจะส่งกลิ่นออกมา โปรดใช้งานในท่ีท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

 อย่าสวมถุงมือขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ อาจไปเก่ียวกับตัวเครื่องและเกิดการบาดเจ็บได ้

 อย่าปล่อยเครื่องพิมพ์ทํางานไว้ตามลําพังโดยไมม่ีคนดูแล 

 
Flashforge Creator Pro ของท่านได้ถูกบรรจุมาอย่างดีแล้วจากโรงงาน โปรดทําตามข้ันตอนในการเปิดกล่องดังต่อไปน้ี 
วางกล่องลงบนพ้ืนท่ีเรียบ เปิดฝากล่องออก นําโฟมท่ีปิดด้านบนออกมา ในโฟมจะมีคู่มือฉบับย่อ ท่อนําเส้นพลาสติก 
แผ่นรองพิมพ์ และแผ่นช่วยปรับระดับแท่นพิมพ์ 
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ยกเครื่องออกมาจากกล่องด้วยความระมัดระวัง วางลงบนพ้ืนผิวท่ีม่ันคง เปิดถุงพลาสติกออกมา 

 
เลื่อนชุดหัวพิมพ์ไปทางด้านหลังให้สุด แล้วค่อยๆ ยกฝาครอบออกมา ในฝาครอบจะมีโฟมซ่ึงบรรจุม้วนพลาสติก 2 ม้วน 
และมีแกนใส่ม้วนพลาสติกอยู่ด้านข้าง 

   
จากน้ันนําโฟมอันเล็กท่ีอยู่ด้านซ้ายมือออกมาก่อน ใช้มือยกแท่นพิมพ์ข้ึนช้าๆ จนสุดแล้วจึงนําโฟมชิ้นใหญ่ออกมา 

  

  
จากน้ีเครื่องพิมพ์ Flashforge Creator Pro ก็พร้อมใช้งาน  
ข้อแนะนํา- ควรเก็บโฟมเอาไว้เผื่อในกรณีท่ีต้องเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ในอนาคต  
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4 การติดต้ังเคร่ือง 

ติดต้ังหัวพิมพ์- ข้ันตอนน้ีทาง Print3Dd ได้ทําการติดต้ังให้คุณเรียบร้อยแล้ว 

 
ติดต้ังแกนแขวนม้วนพลาสติกท่ีมาในชุด โดยสอดปลายด้านท่ีเป็นแผ่นแบนเข้าไปในช่องด้านหลังเครื่องแล้ววางลงตามรูป 

 
ใส่ท่อนําเส้นเข้ากับข้อต่อท่ีตําแหน่งตามลูกศรสีแดง ใส่ม้วนพลาสติกเข้ากับแกนโดยให้ทิศทางของเส้นพลาสติกเม่ือดึง
ออกจากม้วนด้านซ้ายมือแกนม้วนจะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกา ส่วนด้านขวามือจะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาเสมอ ใส่เส้น
พลาสติกเข้าไปในท่อจนปลายสายออกมาอีกด้านหน่ึง  
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5 เสน้พลาสติก 
การใส่หรือถอดเส้นพลาสติกออกจากเครื่องไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากทําไม่ถูกวิธีอาจจะทําให้เส้นพลาสติกขาดค้างอยู่ใน
เครื่อง ทําให้ไม่สามารถโหลดเส้นพลาสติกเพ่ือพิมพ์ได้ โปรดทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีอย่างเคร่งครัด 
5.1 การใส่เส้นพลาสติก 
- เพ่ือป้องกันการพันกันของเส้นพลาสติก ควรติดต้ังม้วนพลาสติกให้ถูกต้อง 

   
สอดเส้นพลาสติกเข้าไปจนออกมาอีกด้านหน่ึง แล้วนําปลายเส้นพลาสติกไปใส่ในช่องท่ีหัวพิมพ์ตามรูป  
ขณะท่ีใส่เส้นเข้าหัวพิมพ์ให้กดก้านสปริงเพ่ือเปิดช่องระหว่างเฟืองมอเตอร์กับตัวกด แล้วดันเส้นพลาสติกเข้าไปจนสุด 

  
ข้อแนะนํา- หัวพิมพ์ด้านซ้ายเหมาะกับการพิมพ์วัสดุ PLA เน่ืองจากอยู่ใกล้พัดลม PLA ต้องการการระบายความร้อนท่ี
ดีกว่า ส่วนหัวพิมพ์ด้านขวาเหมาะกับการพิมพ์วัสดุ ABS  

5.2 การโหลดเส้นพลาสติกโดยใช้เมนูบนเครื่องพิมพ์ 
1.  เลือกคําสั่ง Utility จากเมนู 

 Print from SD 
 Preheat 
▶ Utilities 

2.  กดปุ่ม OK หน้าจอจะเป็นดังน้ี 
 Monitor Mode 
  ▶  Filament loading 
 Preheat Setting 
 Level Build Plate 
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3.  เลือก Filament loading แล้วกด OK หน้าจอจะเป็นดังน้ี 

▶  Load Right 
 Unload Right 
 Load Left 
 Unload Left 

4. เลือกหัวพิมพ์ท่ีต้องการโหลดเส้นพลาสติก แล้วกด OK เครื่องให้ความร้อนกับหัวพิมพ์จนถึงอุณหภูมิท่ีต้ังไว้ เม่ือ
อุณหภูมิถึงแล้วจะเห็นว่ามีเส้นพลาสติกไหลออกมาจากหัวพิมพ์ แสดงว่าเครื่องพร้อมท่ีจะพิมพ์แล้ว จากน้ันกด OK 
เพ่ือกลับมาท่ีหน้าจอต้ังต้น 

5.3 การถอดเส้นพลาสติก 
คําเตือน – การถอดเส้นพลาสติกมักเป็นสาเหตุใหญ่ท่ีทําให้เกิดการติดขัดของทางเดินเส้นพลาสติก 
ซ่ึงจะทําให้พิมพ์งานต่อไม่ได้ 

หากคุณเพ่ิงเสร็จสิ้นการพิมพ์และหัวพิมพ์ยังมีอุณหภูมิเกินกว่า 200°C ก่อนอ่ืนให้ดันเส้นพลาสติกลงไป
ประมาณ 1-2 ซ.ม. แล้วดึงเส้นพลาสติกออกมาตรงๆ ในทันที  
หากต้องการเปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนม้วนพลาสติกใหม่ ให้เอาเส้นพลาสติกเดิมออกก่อนตามข้ันตอน
ดังต่อไปน้ี 

1.  เลือกคําสั่ง Preheat จากเมนู 
 Print from SD 
▶ Preheat 
 Utilities 

2.  กดปุ่ม OK หน้าจอจะเป็นดังน้ี 
▶ Start Preheating  
 Right Extruder  OFF  
 Left Extruder  OFF  
 Platform  OFF 

3.  ใช้ปุ่มข้ึน-ลง เลือกหัวพิมพ์ท่ีต้องการทําความร้อน แล้วกด OK คําว่า OFF จะเปลี่ยนเป็น ON  
▶ Start Preheating  
 Right Extruder  ON  
 Left Extruder  ON  
 Platform  OFF 

4. จากน้ันเลื่อนกลับมายังบรรทัดแรก แล้วกด OK หน้าจอจะแสดงแบบน้ี  
Heating:  
R Extruder:  033/230C  
L Extruder:  033/230C  
Platform:  024 

เม่ือความร้อนได้ตามท่ีกําหนดแล้ว ให้ดันเส้นพลาสติกลงไปประมาณ 1-2 ซ.ม. แล้วดึงเส้นพลาสติก
ออกมาตรงๆ ในทันที  
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6 การปรับระดบัแท่นพิมพ์ 
เครื่องพิมพ์ Creator Pro ได้รับการปรับต้ังระดับของแท่นพิมพ์มาให้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ระหว่างการขนส่ง

อาจจะทําให้ระดับของแท่นพิมพ์เปลี่ยนไปได้ ดังน้ันขอแนะนําให้ปรับระดับแท่นพิมพ์ก่อนเริ่มทําการพิมพ์ในครั้งแรกตาม

ข้ันตอนดังน้ี 

ต้องม่ันใจว่า: 

1. หัวพิมพ์ถูกยึดอย่างแน่นหนาม่ันคงแล้ว 

2. ท่อนําเส้นพลาสติกได้ถูกติดต้ังแล้ว 

3. ม้วนพลาสติกได้ถูกติดต้ังบนแกนยึดแล้ว 

ในแผ่น SD card ท่ีมากับเครื่องมีไฟล์ชื่อ PlateLeveling.x3g ให้นําแผ่น SD card ใส่ลงในเครื่องแล้วเลือก Print from 

SD เลือกไฟล์  PlateLeveling.x3g จะมีข้อความอธิบายวิธีการปรับระดับแท่นพิมพ์ปรากฏบนจอ LCD โดยให้บิดลูกบิด

ใต้แท่นพิมพ์ท้ังสามตัว(ตามรูป) ให้แน่นข้ึนประมาณ 4-5 รอบก่อน (แท่นพิมพ์จะตํ่าลงมา) ต่อมาเครื่องจะย้ายหัวพิมพ์ไป

ตามจุดต่างๆ บนแท่นพิมพ์เพ่ือให้คุณปรับระดับ เม่ือหัวพิมพ์หยุด ณ จุดแรก ให้เอากระดาษ A4 หน่ึงแผ่นวางระหว่าง

หัวพิมพ์กับแท่นพิมพ์ หมุนลูกบิดให้แท่นพิมพ์ยกข้ึนไปจนกดกระดาษ A4 ขยับไม่ได้ แล้วค่อยๆ หมุนลูกบิดกลับจน

แผ่นกระดาษ A4 ขยับได้คล่องเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากน้ันก็ย้ายไปจุดต่อไป ถ้าจะให้ดีให้ทําซํ้าอีก 1-2 ครั้ง ต่อไปก็เริ่ม

พิมพ์ได้แล้ว 

 
หากต้องการชมวิธีทําในแบบวดิีโอสามารถดไูด้ที� https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfXP01hqgWsEfzZ5Z-sZzifa05iIZb0Q  

  

ยกแท่นพิมพ์ให้สูงข้ึน ลดระดับแท่นพิมพ์ 
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หลังจากปรับและต้ังค่าโมเดลเสร็จแล้ว ให้บันทึกไฟล์งานลงใน SD card เพ่ือนํามาพิมพ์ท่ีเครื่องพิมพ์ 
นําแผ่น SD card ใส่ในเครื่องพิมพ์  

 
เลือกคําสั่ง Print from SD แล้วกด OK  

 
เลือกไฟล์งานท่ีต้องการจะพิมพ์แล้วกด OK เครื่องจะเปิดความร้อนท่ีหัวพิมพ์ (และแท่นพิมพ์ตามท่ีกําหนด) เม่ือความ

ร้อนถึงค่าท่ีต้ังไว้เครื่องจะเริ่มพิมพ์ชิ้นงาน 
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7777 การพิมพ์สองส ี

ก่อนอื�นต้องมีไฟล์งานของวตัถสุองชิ Vน โหลดทั Vงสองไฟล์มาไว้บนแทน่พิมพ์ให้เรียบร้อย  

คลิWกเลอืกวตัถชิุ Vนหนึ�งก่อน แล้วไปกดเลอืกปุ่ ม Object จากนั Vนเลอืก Extruder วา่จะใช้หวัซ้ายหรือขวา เมื�อเลอืกเป็นหวัซ้าย โมเดลจะ

เปลี�ยนสเีป็นสเีขียวเพื�อแสดงวา่จะพิมพ์ด้วยหวัซ้าย สว่นหวัขวาจะเป็นสขีาว จากนั Vนใสเ่ส้นพลาสตกิที�ต้องการตามตาํแหนง่ที�

เครื�องพิมพ์ 

 

ไฟล์งานท่ี 1       ไฟล์งานท่ี 2 
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8888 Product Descriptions 

Specifications- 
Name  Creator Pro  

Number of Extruder  2  

Print Technology  FFF  

Screen  LCD  

Build Volume  227×148×150mm  

Layer Resolution  0.05 - 0.4mm  

Build Precision  ±0.2mm  

Positioning Precision  Z axis 0.0025mm; XY axis 0.011mm  

Filament Diameter  1.75mm  

Nozzle Diameter  0.4mm  

Build Speed  24CC/hr  

Software  FlashPrint / Replicator G / Makerware  

Support Formats  stl/obj/bmp/png/svgx/jpg/3mf/slc/g/gx/fpp/X3G  

OS  Windows/Mac OS/Linux  

Device Size  480*338*385mm  

AC Input  100-240V, 50-60Hz, 300W  

Connectivity  USB cable(Only for firmware update),SD card  

Filament Material Works well with ABS,PLA, PVA, HIPS, Nylon etc. 

Print Speed 10-200 mm/sec 

Heated Bed included  Yes up to 120°C 

Nozzle Temperature Up to 255°C 
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