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Geral 

Introdução 

Esse documento tem como objetivo descrever os procedimentos de configuração do software 

Repetier-Host com a impressora Sethi3D AiP. Buscando responder possíveis dúvidas, e assim 

facilitando a utilização da impressora. 
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Software de Controle da Impressora 

O software utilizado para controlar a impressora pode ser encontrado para download em 

www.repetier.com 

 É necessário fazer o download do software e instalar no computador. 

Obs: Utilize a versão 1.0.6, que é a versão que esta sendo utilizada e testada pela equipe da 

Sethi3D nas impressoras “Sethi3D AiP A3”. 

Instalação do driver USB da impressora. 

Para conectar a impressora no computador é necessário instalar o driver USB da placa. 

Após ligar a impressora, será necessário instalar o driver, que pode ser obtido em 

http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx 

Depois de feita a instalação do driver USB, será criada uma porta virtual, que será utilizada 

para a comunicação entre o computador e a impressora. 

Para verificar qual porta foi criada verifique em “Gerenciador de Dispositivos”. Esta informação 

será necessária para configurar no software de controle da impressora a porta de 

comunicação. 

 Veja a imagem abaixo: 

 

No caso da imagem acima (apenas um exemplo) a porta de comunicação instalada é a COM28. 
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Configurando a porta de comunicação 

Com o Repetier-Host em execução selecione “Configuração -> Config. Da Impressora” 

 

 

Porta: Selecione a porta na qual o driver USB foi instalado. Lembrando que isto varia de 

computador para computador 

Taxa de Transmissão: Selecione 115200 

Marque a opção “Usar Comunicação Ping-Pong (Enviar somente depois do OK)” 

Depois de feito isto, clique em OK. 
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Configuração da Impressora  

Impressora 

Para configurar a impressora selecione “Configuração -> Config. Da Impressora”, em seguida 

selecione “Impressora”. 

Preencha os campos conforme imagem a seguir, assumindo as temperaturas do filamento que 

você utilizará. 

Nas demais configurações omitidas na imagem, podemos utilizar o valor padrão. 

 

 

Clique em “Aplicar” para salvar a configuração. 

 

Extrusor 

Para configurar o extrusor selecione “Configuração -> Config. Da Impressora”, em seguida 

selecione “Extruder”. 

Por motivos de segurança, configure seu Extrusor com os mesmos valores da imagem a seguir. 
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Clique em “Aplicar” para salvar a configuração. 

 

Forma da Impressora 

Para configurar a área de impressão selecione “Configuração -> Config. Da Impressora”, em 

seguida selecione “Forma da Impressora”. 

Selecione X Max, Y Max e Altura da impressão com os valores mostrados na imagem abaixo. 

 

 

Em “Largura da área de impressão” coloque 220 e em “Profundidade da área de impressão” 

coloque 210. Note que não é possível visualizar o campo de edição de forma total (por causa 
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da tradução em português), sendo assim, clique no campo utilize a tecla “Backspace” do 

computador para apagar o valor que esta configurado (aperte a tecla cerca de 5 vezes para 

garantir que apagou qualquer valor anterior) e digite o novo valor. 

Clique em “Ok” para salvar a configuração e fechar a janela. 
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Configurando os fatiadores 

Slic3r 

A impressão de “bons” objetos depende do tipo de configuração executada no “fatiador”. Isto 

requer certo conhecimento que vai sendo adquirido ao longo do tempo. 

Para ajudar nas primeiras impressões, disponibilizamos o arquivo de configuração básico para 

ser utilizado no Slic3r (fatiador que faz parte do pacote do Repetier-Host). 

A seguir são apresentados os passos necessários para poder utilizar os arquivos de 

configuração. 

Após o Repetier- Host ter sido instalado, execute o mesmo. Dentro do Repetier-Host  selecione 

a opção do Slicer e clique em configurar, caso seja a primeira vez, o slic3r será instalado (siga 

os passos de instalação – utilize as opções default). 

Depois de realizado a instalação do Slicer ( Slic3r ). Clique em iniciar e na barra de busca digitar 

%appdata% , conforme observado na figura abaixo 

 

O próximo passo será acessar a pasta roaming. Depois de acessar a pasta de 
roaming, clicar duas vezes na pasta do Slic3r 
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Abaixo será demonstrada a pasta do Slic3r aberta 

 

 

O próximo passo será fazer o download, dos arquivos de configuração Sethi3D – Slic3r no link a 

baixo  

Configurações Sethi3D – Slic3r (Repetier):  

http://www.sethi.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/01/Config_Slic3r_Sethi3D_AiP.zip 

Após ser feito o donwload, abrir o arquivo. Existem 3 pastas dentro desse arquivo. São elas: 

Filament, print, e printer, conforme apresentado na foto abaixo. 

 

 

 

Copiar os arquivos de dentro da pasta filament ( do arquivo que foi feito o download )  e colar 

ele dentro da pasta filament ( da pasta que já estava no computador ), depois faça o mesmo 

procedimento para as pastas print e printer copiando os arquivos para as respectivas pastas   

 

Depois de feito isto é possível localizar estes arquivos no Slic3r. Execute novamente o 

Repetier-Host, escolha a opção Slicer e configure o Slic3r conforme a imagem abaixo. 
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Selecione a opção no “Print Settings”, “Printer Settings” e “Extruder 1”, conforme imagem 

acima. 

 

Configurações Básicas do Slic3r 

Configuração da Impressão 

Na aba Print Settings estão as configurações relacionadas à impressão atual, ou seja, as 

configurações nessa guia serão periodicamente modificadas, possivelmente para cada modelo 

que será impresso. 

 

Layer height é a espessura de cada camada, que varia de 0.1mm à 0.3mm. Este parâmetro 

esta diretamente relacionada à Resolução do objeto e a Velocidade de Impressão. 

Quanto menor a altura de camada, mais tempo o objeto irá demorar para ser impressa. 
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Perimeters define o número mínimo de “cascas” (ou seja, paredes) que o objeto terá. A 

menos que o modelo requer paredes finas é recomendado ter um mínimo de dois perímetros, 

pois isso dará resistência. 

 

Solid layers define quantas camadas solidas queremos na base e no topo (fechamento) 

do objeto. Este fator esta relacionado com a resistência e a estética do objeto. 

Recomendamos ter um valor igual ou maior que dois neste campo, senão, 

dependendo do preenchimento (infill), o fechamento pode deixar visível o interior do 

objeto. 

 

Fill density é o parâmetro de configuração da quantidade de preenchimento a ser impresso.  

O valor pode ser selecionado como porcentagem de material na qual será feito o 

preenchimento. 

Um valor de densidade de 40% é suficiente para dar a quase todos os modelos de boa 

resistência mecânica. Um valor de 20% é geralmente o mínimo necessário para apoiar 

fechamentos planos. 

Obs: Algumas versões do fatiador utilizam a configuração da porcentagem do infill da maneira 

como segue abaixo. Caso seja colocado 0.2 significa que teremos 20% de preenchimento, 

quanto maior o infill, mais demorada será a impressão. 

0.0 = objeto sem preenchimento  

1.0 = objeto com 100% de preenchimento 

 

Support material  

Imprimir um modelo de baixo para cima significa que todas as saliências significativas serão 

impressos no ar, e, provavelmente, não será possível imprimir corretamente. Habilitando o 

material de apoio (Generate support material) o Slic3r irá adicionar estruturas no modelo que 

será impresso com o objetivo de apoiar a parte a ser impressa.  

 

Pattern spacing determina quão denso será o material de apoio (support material) impresso. 

Brim é basicamente uma saia que fica em torno do objeto (aumentando a área de contato 

dele com a mesa) que ajuda ela a não empenar e/ou se soltar / descolar da mesa durante a 

impressão. 
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Em Brim Width, coloque um valor para o tamanho do Brim (5 mm por exemplo, mas depende 

do tamanho do objeto), e aumente a distância do contorno do objeto (Distance from object), 

ela tem que ser sempre maior que o valor usado no Brim width. 

 

Configuração do Filamento  

 

Temperature( °C) 

Extruder (°C): Este modo é utilizado para definir a temperatura na qual irá funcionar o 

extrusor. É definido o valor para a primeira e para as outras camadas. 

 

Bed (°C): Este modo é utilizado para definir a temperatura na qual irá funcionar o a mesa 

aquecida. É definido o valor para a primeira camada e para as outras. É recomendado utilizar o 

mesmo valor para todas as camadas. 

A unica configuração de diferencia o ABS do PLA em software é a temperatura de extrusão:  

ABS-> Extrusora 235°C e Mesa 110°C  

PLA-> Extrusora 190°C e Mesa 60°C 

 

(Exemplo de uma configuração de temperatura automática para ABS) 
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Colocando-se valores nestes campos (diferente de zero) o controle de temperatura será feito 

automaticamente pelo software. Não será possível alterar essa temperatura manualmente no 

campo de controle manual. 

Para que seja possível ter o controle da temperatura manualmente durante uma impressão, 

todos os campos devem ser zerados (First layer e Other layers). Sendo assim, sempre antes de 

uma impressão, o usuário deverá fazer o aquecimento do Extrusor e da Mesa Aquecida. 

 

Diâmeter é o campo em que definimos o valor real do filamento, medido com um paquímetro. 
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Cura Engine 

O primeiro passo é fazer o download, dos arquivos de configuração Sethi3D – CuraEnginer no 

link a baixo: 

Configurações Sethi3D – Cura Engine (Repetier):  

http://www.sethi.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/01/Config_CURA_Repetier_AiP.zip 

Após ser feito o download, abrir o arquivo. Existem 4 arquivos dentro dessa pasta, conforme 

apresentado na foto abaixo: 

 

Descompacte ele dentro de alguma pasta segura, eles não devem ser deletados. 

Para configurarmos o Cura, devemos ir na Aba Slicer e selecionar o CuraEngine como o fatiador 

desejado. 
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Após, clique em   para abrir a janela de configuração, conforme 

imagem abaixo. 

Na Aba Print, clique em , vá até a pasta que você descompactou os 

arquivos. 

Você verá apenas dois na extensão .rcp, um para ser utilizado para ABS e outro para PLA. 

Selecione aquele que você irá utilizar. Caso for utilizar os dois tipos de material, você deve 

clicar em novamente e selecionar o outro arquivo. 

Feito isso, os 2 perfis de configuração irão aparecer na lista. 

Pode ser que exista um perfil na lista denominado default. Para excluí-lo, selecione-o e clique 

em . Confirme a exclusão clicando em “Sim”. 

 

 

 

Agora vamos para a aba Filament. Faça os mesmos procedimentos, desta vez, selecionando os 

arquivos com extensão .rcf . 

 

Da mesma forma que na aba Print, Pode ser que exista um perfil na lista denominado default. 

Para excluí-lo, selecione-o e clique em . Confirme a exclusão clicando em 

“Sim”. 
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Configurações Básicas do Cura Engine 

Estrutura 

 

Shell Thickness: Define qual será a espessura das laterais do objeto. 

Para se obter um bom resultado, recomendamos utilizar sempre múltiplos de 0.4. 

Top/Bottom Trickness: Define a espessura dos fechamentos inferiores e superiores. 

 

As demais configurações pertinentes à impressão, como preenchimento interno, são 

disponibilizadas na Aba Slicer, e não neste menu de configuração. 

Filamento 

 

Filament Diameter: Definimos aqui o valor real do filamento, medido com um paquímetro.  

Obs: Se o seu extrusor for de 3.00mm , coloque o valor 2.9mm neste campo. 
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Conectar com o Repetier-Host 

Para conectar a impressora ao computador clique no botão “Conectar”. 

Obs: A impressora deve estar ligada e o cabo USB conectado. 

A primeira imagem mostrará a impressora ainda desconectada. 

 

A segunda imagem mostra a impressora já conectada com o software Repetier-Host 

 

Para desconectar é só clicar novamente no ícone “desconectar” (botão verde acima). 
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Carregar um objeto 

 

Aqui você pode exportar todos os objetos exibidos ao mesmo tempo. Se você salvá-los 

como .amf, o agrupamento de objeto e atribuições de material permanecem intactos, se você 

salvá-lo como .stl ou obj, tudo é combinado em um objeto. 

Aqui você pode abrir objetos nos formatos: .stl, obj, .amf e .3ds. 

Aqui você pode duplicar o objeto marcado (s) tantas vezes quanto quiser. 

 

Clique aqui para posicionar todos os objetos automaticamente na Mesa. 

Esta função centra o objeto selecionado no centro da cama. 

Com esta função, você pode dimensionar o objeto marcado. Se o cadeado estiver 

fechado, todos os eixos são alterados por igual. Se você clicar no cadeado para desbloquear, 

você pode ajustar cada eixo separadamente e o objeto pode ficar distorcido. Clicando em 

"Scale to Maximum”, o objeto é ampliado para máximo da área da impressão. 
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   Com esta função, você pode girar o objeto marcado em torno de cada eixo. Clique em 

"Lay Flat" para colocar o objeto plano da mesa (Esta função é raramente utilizada, pois o 

Repetier-Host realiza automaticamente esta operação. 

 

 

 Neste campo, podemos realizar cortes visuais no objeto, para ver se existe algum 

detalhe interno ou algum em especifico.  

Esta operação é utilizada somente para analisar o objeto e não tem qualquer influência sobre a 

impressão.  
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Visualizando o objeto 

 

Quando o objeto é carregado, temos a visualização do mesmo. 

No lado esquerdo, você encontrará alguns botões de navegação: 

Os primeiros 4 botões mudam o comportamento do botão esquerdo do mouse.  

Começando no topo, você começa "Girar" , "Mover Ponto de Vista" , "Mover 

objeto" e "Zoom" . 

Neste ícone  podemos focar a visualização somente no objeto que esta sobre a mesa. 

Com os próximos três ícones pode-se escolher entre pré-definidas orientações de vista. 

 Vista Isométrica                           Vista frontal                           Vista Superior 

 Clicando neste ícone, alteramos o tipo de projeção, entre paralela e perspectiva. 
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Realizando uma Impressão 

Só com o G-code gerado, podemos dar inicio à impressão, clicando em “Executar” ( na barra 

superior ). 

 

 

Assim que iniciado o processo de impressão, o controle do aquecimento é feito 

automaticamente (quando configurado para controle automático de temperatura). 

Obs: Nos próximos capítulos iremos explicar como gerar o g-code. 

 

Slic3r 

Depois de feito todos os ajustes de posicionamento, o próximo passo será “fatiar” o objeto 

escolhida, ou seja, gerar o g-code. 

Para isso, na aba “Slicer”, selecione o Slic3r como o fatiador e clique em “Slice com Slic3r.”  

Dependendo do tamanho e das configurações do objeto este procedimento pode levar alguns 

minutos. 
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Quando o processamento terminar, o Repetier-Host o irá abrir a Aba “Preview”. 

Nesta Aba temos a visualização do que foi gerado no processamento, junto com a informação 

de tempo e material necessário para a impressão. 
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Cura 

Para utilizar o Cura Engine, selecione ele como o fatiador na Aba Slicer. 

Agora podemos definir qual será o preenchimento do objeto, aplicação de suporte (para servir 

de apoio a grandes saliências) ou Brim (para aumentar a área de contato da base do objeto 

com a mesa). 

 

Para alterar o valor do Infill, clique e arraste a barra deslizante (Infill Density). 

Feita a configuração desejada, clique em “Slice com CuraEngine”. 

Quando o processamento terminar, o Repetier-Host o irá abrir a Aba “Preview”. 

Nesta Aba temos a visualização do que foi gerado no processamento, junto com a informação 

de tempo e material necessário para a impressão. 
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Controles Manuais 
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No topo você pode ver o status da impressora, assim você sempre sabe o que está 

acontecendo. 

Durante uma impressão, é neste campo que será exibido quanto tempo falta para o termino. 

 

O próximo bloco controla o posicionamento dos eixos e do Extrusor. 

Quando você passa o mouse sobre a seta, você vai ver uma distância aparece em mm, 

dizendo-lhe o quão grande o movimento será. No topo é exibida a posição atual do Extrusor.   

Pressionando o botão Home, é possível colocar todos os eixos em sua posição “zero”. 

Esta função ocorre automaticamente quando iniciada uma impressão, que garante o 

posicionamento preciso e conhecido de cada um dos eixos. Quando a Função Home ocorre, as 

posições atuais dos eixos são exibidas na cor preta, pois agora a posição é conhecida.  

 

 

Abaixo as setas você tem os seguintes botões: 

Parar o motor: desativará a motores de passo. 

Park: Move a cabeça de extrusão para a posição de estacionamento definido nas 

configurações da impressora. 

Ajuda em bolhas: Quando você ativá-la, você vai ter bolhas de ajuda para todos os 

campos do controle manual. 
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O controle deslizante "Avanço" (Feedrate) lhe permite alterar a velocidade de impressão / 

movimento em relação à taxa de alimentação de envio. Tenha cuidado ao aumentar a 

velocidade, não recomendamos utilizar mais do que 120% durante as impressões, pois há uma 

redução de qualidade. 

 

Aqui você pode alterar a taxa de fluxo, ou seja, a quantidade de filamento extrusado. Não 

recomendamos alterações este campo.  

 

Os dois campos a seguir permitem o acionamento do aquecimento e a definição da 

temperatura, que pode ser regulada à direita no campo de texto, bem como clicando sobre a 

barra de temperatura e arrastando. Se você alterá-lo no campo de texto, você precisa 

pressionar “Enter”. Ao clicar no ícone da extrusora ou da cama aquecida, você pode desativar 

ou ativar o aquecimento. Na área direita da barra de temperatura da Mesa e o Extrusor, temos 

a sua leitura de temperatura. 

 

Se você tem um ventilador ligado (Fan controlado), você pode alterar a velocidade do 

ventilador e ativar / desativar-lo da mesma forma que as temperaturas. 
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Introdução do Módulo LCD  

Com a utilização do módulo LCD na “Sethi3D AiP”, é dispensado o uso de um computador 

como controlador, sendo necessário apenas gerar o G-Code e salva-lo em um cartão SD. 

 

Preparando o Cartão SD 

Não existe uma classe específica de cartão SD que deve ser utilizado, apenas atente-se na 

extensão que o mesmo deve ser formatado.  

Formatação do Cartão SD 

Para formatá-lo, conecte-o ao Computador. 

Vá até “Meu Computador”. 

Dê um clique com o botão direito sobre ele. 
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Clique em formatar e uma nova janela irá abrir. 

Nessa janela, coloque em “Sistema de Arquivos” FAT32 e clique no botão “Iniciar”. 

 

 

Uma janela de confirmação irá se abrir. Clique em “OK”. 
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Uma mensagem de conclusão irá aparecer assim que a formatação terminar. 

 

Clique em “OK”. 

 

 

Clique em “Fechar”. 
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Salvando o G-Code no cartão 

Após o objeto ser carregada no Repetier-Host e fatiada, vá até a Aba “Editor G-Code”. 

Clique em no botão “Salvar”. 
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Dê um nome para o .gcode e salve na raiz do seu Cartão SD. 

 

 

Pronto, seu G-Code esta salvo no Cartão SD. 

Podem ser colocados no cartão quantos G-Codes ele suportar, não precisa necessariamente 

ter apenas um. 
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Funcionamento 

Ao ligar a impressora, é exibida no LCD a versão do firmware. 

 

Logo após a inicialização, é exibida a primeira de 3 telas de “Status” da impressora. 

 

 

 

Para “navegar ente as telas, gire o botão para qualquer sentido (horário ou anti-horário). 
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Dando um clique no botão, entramos no “Menu Principal” do LCD, onde podemos encontrar 

outros menus de controle da impressora. 

Girando o botão no sentido horário, o cursor é deslocado para baixo. Girando o botão no 

sentido anti-horário, o cursor é deslocado para cima. Deste modo, podemos percorrer as 

opções. 
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Operação via Módulo LCD 

Movimento de Eixos 

Do mesmo modo que podemos movimentar os eixos via computador, é possível fazer isto 

também via LCD. 

Dê um clique no botão para acessar o Menu Principal. 

Após, entre na opção chamada “Posição”. 

 

 

 

 

Home: colocamos cada Eixo em sua posição Inicial (Zero). 

Posição: movemos o respectivo Eixo de 0.1 a 0.1 milímetros (Girando sentido horário 

avançamos e girando no sentido anti-horário, retrocedemos). 

Posição Rápida: movemos o respectivo eixo de 1mm em 1mm cada Eixo (Girando sentido 

horário avançamos e girando no sentido anti-horário, retrocedemos). 
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Aquecendo mesa e Bico 

Para realizar o aquecimento, dê um clique para entrar no “Menu Principal”. 

Entre na opção chamada “Extrusor”. 

 

 

Temp. Cama: definimos a temperatura para a Mesa Aquecida. Para isso, dê um clique sobre a 

função e gire no sentido horário para aumentar a temperatura até que ela chegue no valor 

desejado. Caso queira diminuí-la, gire no sentido anti-horário. 

Temp. 0: definimos a temperatura para o Extrusor. Para isso, dê um clique sobre a função e 

gire no sentido horário para aumentar a temperatura até que ela chegue no valor desejado. 

Caso queira diminuí-la, gire no sentido anti-horário. 

Ext 0 Desligado: desativa o aquecimento do Extrusor. 

Pos Extrusor: Extrusa o filamento girando no sentido horário, e executa a função “retractr” do 

filamento, girando no sentido anti-horário. Nunca realizar esta operação com o bico desligado 

ou abaixo da temperatura de extrusão do tipo de filamento que esta sendo utilizado (ABS ou 

PLA). 
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Imprimindo via Módulo SD 

Obs: Se você não estiver mais utilizando as configurações de temperatura automática no 

fatiador (que são as configurações que disponibilizamos o link para download), lembre-se de 

aquecer o Extrusor e a Mesa Aquecida antes de iniciar a impressão. 

Depois de ter o .gcode salvo na raiz do seu cartão SD, coloque-o na entrada de cartão do 

módulo ( é localizado na parte superior). 

Após isso, dê um clique no botão para acessar seus Menus. 

Encontre a opção “Cartão SD” e dê um clique para acessar as opções pertinentes ao Cartão SD. 

 

 Dentro deste menu, encontre a operação “Montar Cartão”. 

Essa função executa a leitura de todos os .gcodes salvos na raiz de seu cartão. Se esta 

operação não for realizada, em alguns casos não será possível visualizar os arquivos contidos 

no seu Cartão. 

 

Depois de “Montado”, vá para a função “Imp. Arquivo”.  

Dê um clique sobre ela. 
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Esta função exibe os arquivos .gcode contidos na raiz do seu cartão. 

 

Selecione qual objeto você deseja imprimir e clique sobre ela. 

Após a seleção, será direcionado para tela de “Status da Impressora” e a impressão é iniciada. 

A partir desta tela, é possível verificar as temperaturas, posição dos eixos e a porcentagem de 

impressão que foi realizada. 
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Dicas para uma boa impressão 

Este capítulo busca de uma maneira direta informar pequenos detalhes que podem fazer toda 

diferença no momento da impressão de um objeto. 

Ajuste do eixo Z 

 Para o bom funcionamento da impressora são necessários alguns cuidados.Uma das dicas é a 

regulagem de altura do bico em relação a mesa (ajuste do eixo Z).Depois de montada e com a 

impressora pronta para utilização, verifique e ajuste o home do eixo Z. Execute o movimento 

do eixo Z com passos pequenos (por exemplo de 1mm em 1mm) para verificar se o bico não irá 

bater na mesa. Caso o bico aparente que irá bater na mesa, execute o ajuste do eixo Z (através 

do parafuso de ajuste) até que o mesmo fique em uma altura adequada. 

A calibração da altura do Z é feita girando-se o parafuso de ajuste do eixo Z (veja imagem 

abaixo). No sentido anti-horário (soltar o parafuso) o bico fica mais próximo da mesa, no 

sentido horário o bico fica mais afastado da mesa. Execute sempre pequenos movimentos no 

parafuso de ajuste para que a alteração na altura ocorra em poucos milímetros. A cada 

pequeno ajuste, execute o “Home do Z” (essa função se encontra no Repetier-Host na aba 

“Controle Manual”) e verifique se esta na altura desejada. 

Lembre-se: A regulagem deve ser feita com a mesa e o bico aquecidos na temperatura de 

utilização da impressão. 

Normalmente a altura depois de ajustada 

permanece assim para todas as 

impressões, porém é recomendado (por 

motivos de variações na temperatura) 

que sempre antes de uma nova 

impressão, a altura do eixo Z seja 

verificada. Isto pode ser feito com o 

auxílio de um cartão de visita. Cada 

usuário tem a sua maneira de ajustar a 

altura do Z, mas como dica deixe a 

distância (após o home do Z) do bico com 

a mesa, suficiente para que um cartão de 

visitas possa passar entre os dois (mais 

ou menos apertado). Obs: Executar esta 

verificação sempre com o extrusor e a 

mesa aquecidos. 
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Preparando o Vidro 

Vidro:  

Vidro comum, 22cm x 24cm com 3mm de espessura. 

 

Cola: 

Sobre o vidro, deve ser passado cola bastão Scotch fabricada pela 3M (não utilizar outras 

marcas).Essa cola dará ao filamento a aderência necessária durante sua impressão.  
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O vidro deve estar limpo, sem pó, gordura ou qualquer tipo de impureza. 

A cola deve ser passada em um único sentido e apenas uma vez sobre o mesmo ponto. Caso 

ela seja passada várias vezes no mesmo lugar, a superfície ficará desregular e poderá marcar o 

objeto durante a impressão. 

Obs: Não passar a cola se o vidro estiver quente. 
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Passe a cola por toda a superfície do vidro, evitando deixar falhas. 
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Após a cola secar (cerca de 2 minutos), fixe as extremidades do vidro na Mesa Aquecida de 

Alumínio com as presilhas (comumente encontradas em papelarias com nome de prendedor 

de papel de 32 mm). 

 

 

Obs: Não é necessário passar a cola bastão antes de toda impressão. Com uma única 

preparação é possível fazer várias impressões com a mesma cola. O sinal de que é necessário 

preparar novamente o vidro é quando a primeira camada do objeto que esta sendo impresso, 

não tiver uma boa aderência ao vidro. 

Limpeza do Vidro:  

Antes de passar novamente a cola no vidro, é necessário remover a cola que já foi utilizada. 

Para remover faça isto com o auxílio de uma espátula ou utilize água para a limpeza. 
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Calibração da Temperatura 

IMPORTANTE: Para toda a calibração e teste descrito abaixo, o valor máximo a ser utilizado no 

bico extrusor é de 250°C, não aqueça com uma temperatura maior. 

Um dos problemas mais decorrentes é a má configuração da temperatura, tanto do bico 

extrusor quanto da mesa aquecida 

Temperatura acima do indicado: Pode entupir o bico extrusor, carbonizar o filamento dentro 

do bico, danificar o caminho que o filamento faz para sair, qualidade ruim na impressão 

(superfície enrugada), maior tendência de descolamento de camadas do objeto, entre outros. 

Temperatura inferior do indicado: Danificar o bico quando estiver em modo “Retract”, não 

extrusa o material de maneira adequada (fazendo com que o parafuso trator fique “roçando” 

o filamento) e uma aderência não muito boa das camadas. 

Abaixo, segue uma tabela com as temperaturas médias de trabalho, tanto da mesa quanto do 

bico, sujeitas a mudanças de acordo com a cor do filamento.  

Material do 
filamento 

Temperatura do 
bico (°c) 

Temperatura da 
mesa  
(°C) 

PLA 190/210 0/60 

ABS 235/240 110 
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Site para downloads de objetos 

Existem sites que disponibilizam objetos em extensão “.stl” para download. Um exemplo é o 

Thingverse (http://www.thingiverse.com/). 

 

Site para correções de objetos 

Existem casos em que os objetos desenhados ou baixados da internet apresentam problemas 

para impressão. Nestes casos existe uma boa dica, um site para correções de objetos, 

conforme link abaixo: 

Net Fabb: https://netfabb.azurewebsites.net/ 
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Manutenção e Suporte 

A manutenção e o suporte são realizados pela equipe da Sethi3D. 

Dúvidas, sugestões, críticas e necessidade de suporte, entrem em contato através da nossa 

Central de suporte: https://sethi3d.zendesk.com   

E-mail: suporte@sethi.com.br  

Skype: sethi3d.suporte  

Informações sobre as partes eletrônicas da impressora podem ser obtidas em 

www.sethi.com.br/blog 

 


