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VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN RICHTLIJNEN
Inventariseer alstublieft de inhoud van het pakket om te garanderen dat u alle

onderstaande artikelen heeft. Als er iets mist of beschadigd is, neem dan alstublieft
contact op met Monoprice klantenservice voor een vervanging.
•

Wees voorzichtig om het printoppervlak op de bouwplaat niet te beschadigen.

•

Verwijder de isolatietape niet van de spuitmond van de extruder.

•

Zorg ervoor dat je geen hete onderdelen aanraakt, zoals warmteblokken, de

spuitmond van de extruder, geëxtrudeerde filament en de warme bouwplaat.
•

Draag geen handschoenen tijdens gebruik of reparatie om verstrengeling te
voorkomen.

•

Houd de printer en alle accessoires buiten het bereik van kinderen.

•

Verwijder of ontkoppel de USB-kabel niet tijdens het printen vanaf een computer.

•

Trek of draai nooit aan de zwarte kabel.

•

Forceer of scheur niets tijdens het uitpakken en installeren. Dit kan schade aan de
printer en/of de accessoires veroorzaken.

•

Ga tijdens gebruik niet in de printer.

•

Laat de printer en het geëxtrudeerde filament altijd afkoelen, voordat je in de
printer gaat.

•

Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
gehaald, voordat je reparaties of onderhoud uitvoert.

•

Installeer dit apparaat niet op een onstabiele oppervlak waar het kan vallen en
persoonlijk letsel of schade aan het apparaat en/of andere apparatuur kan
veroorzaken.

•

Stel het product niet bloot aan extreme krachten, schokken of schommelingen in
temperatuur of vochtigheid.

•

Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

•

Stel dit apparaat niet bloot aan water of vocht van welke aard dan ook. Plaats geen

drankjes of andere bakjes met vloeistof op of in de buurt van het apparaat. Indien er
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vocht in of op het apparaat komt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het

stopcontact en laat het apparaat volledig drogen, voordat je de stekker weer in het
stopcontact stopt.
•

Raak het apparaat, het netsnoer of andere aangesloten kabels niet aan met natte
handen.

•

Gebruik het apparaat alleen in een goed geventileerde ruimte. Niet gebruiken in
nauwe, besloten ruimtes.

•

Controleer voor gebruik het apparaat en het netsnoer op fysieke schade. Niet
gebruiken als het apparaat fysieke schade heeft opgelopen.

•

Voordat je het apparaat in het stopcontact stopt, moet je ervoor zorgen dat het

stopcontact hetzelfde type en hetzelfde stroomniveau levert als vereist is voor het
apparaat.
•

Haal dit apparaat van de stroom, wanneer het niet in gebruik is.

•

Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt beschadigd. Laat het niet krimpen, bekneld
raken of in de knoop raken met andere snoeren. Zorg ervoor dat er niet overheen
wordt gelopen of dat het netsnoer een struikelgevaar oplevert.

•

Trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Pak de
stekker of behuizing van de adapter altijd vast.

INTRODUCTIE
Bedankt voor het aanschaffen van deze 3D-printer van Monoprice! Deze printer heeft een
enkele extruder, die in staat is om te printen met PLA-, ABS-, hout-, koper-, staal-, brons
filament en andere materialen. Je kunt printen vanaf een Windows® of Mac® pc via een
USB-verbinding of printen vanuit 3D-modelbestanden, die zijn opgeslagen op een
microSD™ kaart. Voor het printen vanaf een microSD™ kaart hoeft de printer niet
verbonden te zijn met een pc. Deze printer is eenvoudig te installeren en te gebruiken,
wanneer je de instructies in deze handleiding volgt.
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KENMERKEN
•

Automatisch of handmatig nivelleren van het printbed.

•

Actieve nivellering zorgt voor aanpassing van de tussenruimte tijdens het printen.

•

Lcd touchscreen interface.

•

Kan met PLA-, ABS-, hout-, koper-, staal-, brons filament en andere materialen
printen.

•

Open frame ontwerp voor gebruiksgemak en onderhoud.

•

Inclusief microSD™ kaart met Cura, Repetier-Host en een voorbeeld van een 3Dmodel.

•

Kan printen via een USB-verbinding, Wi-Fi® verbinding of vanaf een microSD™ kaart.

KLANTENSERVICE
De Monoprice klantenservice afdeling is toegewijd om ervoor te zorgen dat uw bestel-,

inkoop- en leveringservaring ongeëvenaard is. Als u problemen heeft met uw bestelling,
geef ons dan een kans om het probleem op te lossen. U kunt contact opnemen met een
Monoprice klantenservice medewerker via de live chat link op onze website

www.monoprice.com of via e-mail op support@monoprice.com. Kijk op de website voor
ondersteuningstijden en links.
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INHOUD VAN HET PAKKET
Maak een lijst van de inhoud van het pakket om ervoor te zorgen dat je alle onderstaande
items hebt. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met de
klantenservice van Monoprice voor een vervanging.
1x 3D printer
1x Filamentrek
1x Plastic schraper
1x USB kabel
1x MicroSD™ kaart
1x Inbussleutel
1x Netadapter
1x AC netsnoer (NEMA 1-15 naar IEC 60320 C7)
1x Gebruikershandleiding
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PRODUCTOVERZICHT

1.

Feeder

2. Filamentrek
3. Extruder
4. Lcd touchscreen
5. Micro-USB en microSD™ poorten
6. Stroomaansluiting en aan/uit-schakelaar
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INSTALLATIE
Voer de volgende stappen uit om de printer klaar te maken voor gebruik.
1.

Haal de printer uit de verpakking en plaats deze op

een vlak, stabiel oppervlak met voldoende ventilatie
en een stopcontact in de buurt.

2. Open de doos met de accessoires en verwijder het

filamentrek. Schuif het lipje aan het platte uiteinde in
de sleuf aan de linkerkant van het printerframe.

3. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar op het
achterpaneel in de UIT-positie staat (O zijde

ingedrukt). Sluit de netvoedingsadapter aan op de voedingsingang op de printer.

Steek vervolgens het C7-uiteinde van de meegeleverde AC-voedingskabel in de C8paneelconnector op de AC-stroomadapter en steek het andere uiteinde in een
stopcontact in de buurt.

4. Stop de meegeleverde microSD™ kaart in de sleuf aan de rechterkant van de
printer.
5. Doe de printer aan door te drukken op de I kant van de aan/uit-schakelaar op het
achterpaneel van de printer.

6. Nadat de printer is geïnitialiseerd en de

startpagina wordt weergegeven, druk je op de
Voorverwarmen knop om het menu
Voorverwarmen te openen.

7. Druk op de Spuitmond knop en stel vervolgens
de temperatuur van de spuitmond in op de

waarde, die geschikt is voor het type filament
dat wordt geprint.
8. Druk op de Printbed knop en stel vervolgens
de temperatuur van de bouwplaat in op de

juiste waarde voor het type filament dat wordt
geprint.
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9. Druk op de knop Voorverwarmen starten om de spuitmond en de bouwplaat voor
te verwarmen. Zodra de doeltemperaturen zijn bereikt, verandert de knop in

Voorverwarmen beëindigen en moeten de weergegeven temperatuur van de
spuitmond en het printbed op of in de buurt van je streefwaarden zijn.

10. Open het filament terwijl de printer aan het opwarmen is. Knip, zoals weergegeven
in de onderstaande afbeeldingen, met een schaar of zijsnijders diagonaal het
uiteinde van het filament af om een punt te maken.

11. Druk op de knop Terug in het menu Voorverwarmen om terug te keren naar het

hoofdmenu en druk vervolgens op de knop Verplaatsen in het hoofdmenu om het
menu Verplaatsen te openen. Druk op de
bouwplaat te brengen.

knop om de extruder boven de

12. Plaats de filamenthaspel op het filamentrek aan de
linkerkant van de printer.
13. Terwijl je de hendel op de feeder inknijpt, plaats

je het filament en duw je deze in de opening. Blijf
duwen totdat je weerstand voelt, terwijl deze de
extruder raakt en laat dan de hendel los.
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14. Als het hoofdmenu wordt weergegeven, druk je op de knop Verplaatsen om het

menu Verplaatsen te openen. Als je al in het menu Verplaatsen bent, druk dan op de
knop (met rood omsloten in de onderstaande afbeelding) om het filament in de

extruder te voeren. Blijf drukken op de knop totdat enkele centimeters van het
filament zijn geëxtrudeerd.

15. Gebruik de meegeleverde plastic schraper om het geëxtrudeerde filament van de
spuitmond en de bouwplaat te verwijderen.

16. Druk op de

knop om terug te keren naar het hoofdmenu en druk vervolgens op

de Print knop om de inhoud van de microSD™ kaart weer te geven. Druk op de
cat.gcode om het model te printen.

17. Nadat de eerste laag is geprint, druk je op de Pauze of Annuleren knop om te
stoppen met printen.
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18. Vergelijk de eerste laag met de afbeeldingen in de onderstaande tabel om te

bepalen of de bouwplaat moet worden genivelleerd of niet. Als het moet worden
aangepast, druk je op de knop Annuleren en volg je de stappen in het hoofdstuk

AUTOMATISCH NIVELLEREN.

De spuitmond bevindt zich te ver van
de bouwplaat. Dit kan ertoe leiden

Fout

dat het geëxtrudeerde materiaal niet
aan de bouwplaat kan kleven.

De spuitmond bevindt zich op de

Correct

juiste hoogte boven de bouwplaat.

De spuitmond bevindt zich te dicht

bij de bouwplaat. Dit kan schade aan

Fout

de spuitmond en de bouwplaat
veroorzaken.
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AUTOMATISCH NIVELLEREN
Als de opening tussen de spuitmond en de bouwplaat niet correct is, gebruik dan de

functie Automatisch nivelleren om de opening aan te passen. Je zal zeer waarschijnlijk
automatisch nivelleren moeten uitvoeren, nadat je de printer uit de verpakking hebt
gehaald of wanneer je de printer hebt verplaatst.
1.

Als de printer aan staat en het hoofdmenu wordt weergegeven, druk je in het
hoofdmenu op de knop Verplaatsen en vervolgens druk je op de
het Correctie menu van het printbed te gaan.

knop om naar

2. Druk op de knop Automatisch nivelleren. De printer meet de afstand tussen de

bouwplaat en de spuitmond en stelt automatisch de afstand in op de juiste waarde.

3. Als je iets aan de bouwplaat hebt toegevoegd (bijv. glasplaat, staalplaat, enz.), dan

moet je rekening houden met de dikte van het oppervlak om te voorkomen dat de
extruder erdoorheen gaat. Er is de

mogelijkheid om in het menusysteem
de offset lokaal aan te passen. Het is

dan veel makkelijker om oppervlakken
te verwisselen dan het proces via

software en snijden van het model aan
te passen. Als je de afstand wilt

aanpassen, druk dan op de + of -. Let op: de offset moet minder dan nul zijn.
4. Zodra de opening is waar je het wilt hebben, druk je op de
gegevens op te slaan en het menu te verlaten.
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knop om de

ACTIEF NIVELLEREN
Tijdens het printen van het model kun je deze functie gebruiken om de afstand tussen de
spuitmond en het printbed te verfijnen. Druk op de Tune knop om het menu Niveau van
het printbed corrigeren te openen en druk vervolgens op de VER knop om de opening

tussen de spuitmond en het printbed te vergroten of op de knop SLUITEN om de opening

te verkleinen. Let op: de correctiewaarde voor het niveau van het printbed moet lager zijn

dan nul.

WI-FI INSTALLATIE
Je kunt de printer draadloos verbinden met een 2,4 GHz Wi-Fi® netwerk om modellen af te
drukken vanaf je Android™ of iOS® mobiele telefoon of tablet. Voer de volgende stappen
uit om de Wi-Fi verbinding voor je apparaat in te stellen.
1.

Download via Google Play Store of iTunes, afhankelijk van het type mobiele
apparaat dat je hebt, de gratis MP 3D Printer Wi-Fi Connect app.

2. Koppel de USB-kabel los van de printer. Je kunt de USB- en Wi-Fi verbinding niet
tegelijkertijd gebruiken.
3. Doe de printer aan.
4. Start het MP 3D Printer Wi-Fi Connect app.
5. De SSID van je Wi-Fi netwerk wordt nu op het scherm weergegeven. Als een andere
SSID wordt weergegeven, open je de Wi-Fi instellingen van je apparaat en selecteer
je het juiste Wi-Fi netwerk.

6. Voer je wachtwoord voor Wi-Fi verbinding in.
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7. Druk in het hoofdmenu op de knop Verplaatsen en houdt deze 3 seconden

ingedrukt. Laat de knop los wanneer Smart config gestart op het scherm wordt
weergegeven.

8. Druk op de knop Verbinden met Wi-Fi op je mobiele apparaat. De verbinding wordt
binnen 10 - 60 seconden voltooid. Het bericht MP Select Mini Pro is nu verbonden

met Wi-Fi wordt weergegeven op het scherm van je apparaat en het IP-adres wordt
bovenaan het lcd-scherm van de printer weergegeven.

Houd er rekening mee dat je mogelijk problemen kunt ondervinden bij het maken van

verbinding met het Wi-Fi netwerk, als je een 2,4 GHz- en 5 GHz-netwerk met dezelfde SSID
hebt. Probeer de SSID van het 5 GHz-netwerk te wijzigen als dit gebeurt. Voor de beste
resultaten verplaats je de printer naar een locatie dichter bij de Wi-Fi router of het
toegangspunt.

INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN SOFTWARE
Zoals je hebt gezien, kun je een model rechtstreeks vanuit een gcode-bestand op een
microSD™ kaart printen. Deze methode verdient de voorkeur, omdat hiervoor geen
constante verbinding met je computer nodig is. Je kunt gcode-bestanden naar de microSD
kaart downloaden en printen zonder modelbestanden te hoeven bouwen.

Je kunt ook je eigen gcode-bestanden maken met behulp van een open source

programma, zoals Cura of Repetier-Host, die vooraf zijn geïnstalleerd op de microSD™

kaart, die bij de printer wordt meegeleverd. Deze programma's gebruiken MP Select Mini
V2 modellen (meestal .STL- of .OBJ-bestanden) en genereren met behulp van machine-

specifieke informatie een gcode-bestand met gedetailleerde instructies voor de printer om
het geselecteerde model te maken. We raden je aan te beginnen met Cura, omdat deze
een snijmachine heeft.

Cura installeren
1.

Gebruik een kaartlezer om de inhoud op de meegeleverde microSD™ kaart te lezen.
Zoek en dubbelklik op het bestand Cura_3.3.1.exe om het installatieprogramma te
starten.
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2. Klik op de knop Volgende in het welkomstscherm en klik vervolgens op de knop Ik
ga akkoord in het scherm met de licentieovereenkomst.

3. Gebruik de bestandsbrowser om een installatiemap te selecteren of accepteer de
standaardmap (aanbevolen). Klik op de knop Volgende om verder te gaan.
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4. Zorg dat alle vakjes zijn aangevinkt en klik vervolgens op Installeren om verder te
gaan.

5. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien en het Cura programma te starten.

6. Klik op Printer > Printer > Printer toevoegen...

7. Klik op de optie Overige en kies vervolgens het item Monoprice Select Mini V2
(E3D). Klik op de knop Printer toevoegen om verder te gaan.
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8. Het scherm met Instellingen van het apparaat wordt weergegeven. Klik op de knop
Voltooien om verder te gaan. Je kunt nu Cura gebruiken om modellen te printen en
gcode-bestanden voor je printer te maken.

Gefeliciteerd. Je hebt Cura geïnstalleerd en je nieuwe 3D-printer aangesloten op je pc.
Raadpleeg Cura's documentatie voor de gebruikershandleiding.
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Repetier-Host
Je kunt Repetier-Host ook installeren vanuit het bestand op de meegeleverde microSD™

kaart. De onderstaande screenshots tonen de juiste Repetier-Host instellingen voor deze
printer.
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Monoprice biedt u graag gratis, live, online technische ondersteuning om u te helpen met
al uw vragen over de installatie, de configuratie, het oplossen van problemen of

productaanbevelingen. Als u ooit hulp nodig heeft met uw nieuwe product, kom dan
online om te praten met een van onze vriendelijke en deskundige technische

ondersteuningsmedewerkers. Technische ondersteuning is beschikbaar via de online chatknop op onze website www.monoprice.com of via e-mail door een bericht te sturen naar
tech@monoprice.com. Kijk op de website voor ondersteuningstijden en links.
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SPECIFICATIES
Model

33012

Extruder Systeem

Enkel

Maximum temperatuur van de extruder

280°C

Maximum temperatuur van de bouwplaat

70°C

Bouwplaat

Verwarmd, verwijderbaar, van aluminium

Soort scherm

3,3" touchscreen

Printoppervlak

4,7" x 4,7" x 4,7" (120 x 120 x 120 mm)
ABS-, PLA-, PETG-, hout-, koper-, staal-,

Ondersteunende materialen

brons filament en andere materialen

Diameter van filament

1,75 mm

Maximum printsnelheid

75 mm/sec

Laagdikte

0,1 – 0,3 mm

Verbinding

Wi-Fi®, microSD™ kaart, USB

Offline printen

Ja, met microSD™ kaart

Ondersteunende software

Cura, Repetier-Host, etc.

Voedingsspanning

12 VDC

AC adapter voedingsspanning

100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Gewicht

8,4 lbs. (3,8 kg)
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REGELNALEVING
Kennisgeving voor FCC

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de
volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie

veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief
interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Het wijzigen van het apparaat zonder toestemming van Monoprice kan ertoe leiden dat

het apparaat niet langer voldoet aan de FCC-vereisten voor digitale apparaten klasse B. In
dat geval kan je recht om het apparaat te gebruiken worden beperkt door de FCCvoorschriften en moet je mogelijk op eigen kosten elke storing in radio- of
televisieontvangst repareren.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat klasse B,
conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke

bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit
apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet

geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie

aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal
optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt
voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit
te schakelen, dan wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de interferentie te
verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:
•

Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

•

Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

•

Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waar de
ontvanger op is aangesloten.

•

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Het wijzigen van dit apparaat zonder toestemming van Monoprice kan ertoe leiden dat het
apparaat niet langer voldoet aan de FCC-vereisten voor digitale apparaten klasse A. In dat
22

geval kan je recht om het apparaat te mogen gebruiken worden beperkt door de FCCvoorschriften en moet je mogelijk op eigen kosten elke storing in radio- of
televisieontvangst repareren.

Kennisgeving voor Industry Canada
Dit digitale apparaat klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003 richtlijnen.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Microsoft® en Windows® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple®, Mac® en OS X® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen.

SD® en microSD® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SD-3C, LLC in
de Verenigde Staten, andere landen of beide.

DuPont™ en Kapton® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van E.I. du Pont
de Nemours and Company.

Wi-Fi ® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance.
Android™ is een handelsmerk van Google LLC.
Cisco® en IOS® zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Cisco Systems,

Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen.
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