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Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw eigen Xeed printer!
In deze handleiding helpen we u met het maken van uw
allereerste 3D print en geven we meer informatie over het 3D
printproces. Ook laten we u met genoegen kennismaken met het
Leapfrog 3D Printers Ecosysteem. We staan u graag terzijde als u
uw printer gaat installeren en helpen u met plezier indien uw
vragen heeft.
Het Ecosysteem: tips en trucs, installatievideo’s en
ondersteuning
U maakt nu officieel deel uit van Het Ecosysteem: de plek
waar alle Leapfrog 3D-printergebruikers bijeenkomen om
elkaar te helpen en om te communiceren met het
ondersteuningsteam van Leapfrog 3D Printers. Hier volgen
een paar waardevolle tips over wat u daar kunt vinden.
U krijgt toegang tot Het Ecosysteem via http://Xeed.lpfrg.com. Het Ecosysteem groeit voortdurend, zowel wat
content als wat gebruikers betreft. Dit zijn een paar van de belangrijkste zaken die u er kunt vinden:
• Installatie- en ondersteuningsvideo’s, en de handleidingen van alle printers
• De laatste software-instellingen voor alle materialen (opgeslagen in de “knowledgebase”)
• Oplossingen voor de meest voorkomende kwesties
• Ons forum, waar gebruikers elkaar helpen en waar u uw fantastische prints kunt posten (zo af en toe
zetten we er een paar in het zonnetje in onze nieuwsbrief, of krijgt u een vermelding op onze
website!)
• Het ondersteuningsteam van Leapfrog 3D Printers: als u vragen heeft, kunt u gewoon online een
ticket (“request help”) aanvragen en wij helpen u verder.
Bent u er helemaal klaar voor?
Om te kunnen beginnen heeft u het volgende nodig:
• Uw Xeed printer
• Minimaal één rol filament
• Printstickers
• Uw Materialise 3D licentie. De redemption card voor de software is zit in uw printer
We zullen u up-to-date houden via onze sociale-mediaplatforms (hieronder vermeld) van afdrukinstellingen en
ander nieuws over Leapfrog 3D Printers. En u bent hierbij uitgenodigd uw prints te delen op onze webpagina’s.

Oké, laten we beginnen
Happy printing!
Het Leapfrog team
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1 DE SNEL START GIDS
Wij begrijpen dat u niet kan wachten om te beginnen met 3D printen! Dit hoofdstuk bevat de volgende
informatie:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Het uitpakken van uw Leapfrog Xeed printer (en het vinden van een geschikte plaats voor de printer)
Onderdelen van de printer
Gereed maken van uw printer
Laden van filamenten
Uploaden van uw 3D model

1.1. HET UITPAKKEN VAN UW LEAPFROG XEED PRINTER
Pak uw Xeed printer voorzichtig uit en volg de volgende stappen.
Zorg dat u een plek heeft vrij gemaakt voor uw printer
voordat u de printer uitpakt.
Wij adviseren om de printer te gebruiken op kamer
temperatuur en te plaatsen op een plek waar het niet tocht
(bij voorbeeld bij een open raam, op de tocht of nabij de
airconditioning) en waar de printer niet nat kan worden. Kies
een stevig oppervlak om te printer op te plaatsen en houd
rekening met het gewicht van de printer. Het is, vanwege het
gewicht, verstandig om 3 extra paar handen te hebben voor
het (ver)plaatsen van de printer

Stap A:
Verwijder de 6 schroeven uit de kist met
behulp van een schroevendraaier of accuboormachine
Stap B:
Verwijder de houten kist door hem op te
tillen. Vergeet niet het verpakkingsmateriaal te bewaren
Stap C:
Verwijder voorzichtig het bescherm plastic en de schuim panelen.
Stap D:
Til de printer naar de uitgekozen plek. Houd rekening met het gewicht van de printer. Wij
raden aan om de printer met 4 personen te tillen.
Stap E:
Bevestig het handvat van de deur met de bijgeleverde schroeven.
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1.2 ONDERDELEN VAN DE PRINTER
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Part number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Part
Drawer
Filament roll
Filament drive unit
Quick release knob
Display
Heating fan
Granite printing bed
Nozzle
Nozzle block
Z-Calibration sensor
Extruder
Door
Ethernet cable port
USB-port
Serial number
Power switch
Power cable
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1.3 GEREED MAKEN VAN UW PRINTER
Voordat u uw Xeed printer in gebruik kunt nemen, geven wij u een tour door de eerste installatie. Deze eerste
installatie zorgt ervoor dat uw Xeed printer is verbonden aan het netwerk en volledig up-to-date is. Door de
verbinding met het netwerk heeft u toegang tot uw Xeed printer via een LAN Netwerk connectie. Dit maakt
het onder andere mogelijk om uw printer vanaf afstand te bedienen en uw G-codes te uploaden.

1.3.1. EERSTE INSTALLATIE
Om te beginnen heeft u het volgende nodig:
USB toetsenbord
USB Muis
Netwerk verbinding met internet toegang en een netwerk kabel
Stap 1: plug uw USB keyboard en USB muis in de twee USB aansluitingen aan de achterkant van de printer
Stap 2: Plug de netwerk kabel in de netwerk poort van de printer, deze zit boven de twee USB aansluitingen
Stap 3: Plug de netstroom kabel in de achterkant van de printer
Stap 4: Zet de printer aan doormiddel van de aan/uit knop op de achterkant
Het opstarten van de printer duurt ongeveer 60 seconden. Het scherm zal doorlopend een tekst vertonen
tijdens het opstarten. Als de printer is opgestart zal de homepage van LilyPrint, de software van de printer zelf,
zichtbaar zijn op het touchscreen.
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1.3.2 INSTELLEN VAN DE NETWERK CONNECTIE
Nadat de homepage van Lilyprint is geladen drukt u, op uw toetsenbord, op F11 om de volledig scherm modus
van Lilyprint te verlaten. Een zwarte menubalk zal verschijnen bovenin beeld. In de rechterbovenhoek klikt u
met de rechter muisknop op het netwerk icoontje naast LilyPrint. In het menu dat nu tevoorschijn komt klik u
vervolgens op :”Connection Information”.

De hierop volgende pop-up vermeld u bij IPv4 het IP adres. Hiermee kunt u later vanaf uw eigen computer in
hetzelfde netwerk contact maken met LilyPrint.

Om de printer met een WIFI netwerk te verbinden klikt u met de linker muisknop op het netwerk icoontje
bovenin en selecteer dan WiFi network”. Wederom komt er een pop-up, hier vult u het WiFi wachtwoord in.
Mocht er gevraagd worden voor een admin wachtwoord, dan is het wachtwoord “lily”.
Leapfrog Xeed Manual
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1.3.3 UPDATE LILYPRINT
Lily Print heeft een update mogelijkheid. Om hier gebruik van te kunnen maken is er een Internet connectie
nodig. Voor verzending zorgen wij dat de laatste versie van LilyPrint op de printer is geïnstalleerd zodat het niet
nodig is om de printer te updaten bij het eerste gebruik.
Om de printer te updaten klikt u rechts bovenin op “System” en vervolgens kiest u Update LilyPrint”.
U krijgt nu een melding in beeld. Om de update te starten moet u deze bevestigen.

Als u geen system menu ziet betekend dat dat u niet ingelogd bent. U kunt inloggen door de volgende stappen
te volgen:
Stap 1: Herlaad de Browser door op F5 te drukken
Stap 2: Klik op het “log-in” icoontje in de rechter bovenhoek. U krijgt nu een pop-up scherm te zien.
Stap 3: Log-in met gebruikers naam “lily”. Dit is tevens het wachtwoord.
U heeft nu de mogelijkheid om LilyPrint te updaten
Er zal rechts boven in beeld een pop-up verschijnen wanneer de update succesvol is geweest.
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Als de update is afgerond moet u het system opnieuw opstarten. Dit doet u door in het “System Menu” op
“Reboot” te klikken

Waarschuwing: Start uw printer nooit opnieuw op doormiddel van de aan/uit knop. Dit is zeer slecht
voor de machine en de software

Note: Wij adviseren u om uw printer up to date te houden, dit omdat er regelmatig nieuwe
mogelijkheden worden toegevoegd.

Uw Xeed printer is nu succesvol ge-update met de laatste versie van LilyPrint!
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1.3.4. WATERPAS MAKEN VAN HET PRINT BED
Elke Xeed printer is zorgvuldig gekalibreerd voordat deze het hoofdkantoor van ‘Leapfrog 3D Printers’ verlaat.
‘Calibration’ houdt in dat de extruders op de correcte afstand van het printbed staan zodat de eerste layer print
van goede kwaliteit is. Verder zorgt dit ervoor dat uw printbed waterpas staat. De Xeed heeft automatische
kalibrering. Het wordt sterk aangeraden om uw Xeed printer na het uitpakken opnieuw te kalibreren. Het
vervoer van de printer heeft mogelijk de kalibrering verandert.
Om gebruik te maken van deze optie, selecteer de ‘Control’ tab en kies de ‘Level bed’ functie. Voordat u deze
functie gebruikt moet u het print bed schoonmaken zonder een sticker. Voor meer informatie over het
schoonmaken van uw granieten print bed zie
2.1 Uw print verwijderen en uw print sticker vervangen.
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1.3.5. INSTELLEN VAN DE Z-OFFSET
De Xeed gebruikt een variabele genaamd z-Offset om de afstand tussen de nozzle en het print bed te
kalibreren. Deze instelling is erg belangrijk omdat hierdoor het print bed op de juiste print positie start wat
leidt tot goede kwaliteit van de prints.

Waarschuwing: Onjuiste z-offset setting kan leiden tot schade aan de printer.

De (Set) zOffset knop kan gevonden worden onder de control tab in LilyPrint. De standaard instelling is
0.00mm, maar de daadwerkelijke instelling kan hiervan een lichte afwijking hebben afhankelijk van
verschillende print bed en nozzle hoogtes. Wanneer u bijvoorbeeld de extruder nozzle hoogte aanpast is het
belangrijk om de zOffset opnieuw te
kalibreren. Wanneer u aan het begin van
een print ziet dat de nozzle niet dicht
genoeg op het print bed staat moet u de
z-Offset verhogen. Na de kalibratie is het
vaak niet meer nodig de zOffset aan te
passen. De uitzondering hierop is wanneer
er hardware is vervangen. (het print bed of
de nozzles/extruders zijn vervangen)

Wees ervan bewust dat een print sticker of variaties hierop de afstand tussen de nozzles en het print bed
kunnen veranderen.
Volg de volgende instructies nauwkeurig om de zOffset te kalibreren.
Stap 1: plaats een stuk papier van 0.05mm
tussen de nozzle en het print bed
Stap 2: Druk op de ‘Set zOffset’ knop.
Stap 3: In het pop up scherm drukt u op de
‘Start Calibration’ knop. Het print bed zal
homen en zich dicht naar de nozzle
bewegen.
Stap 4: Gebruik het pijltje omhoog totdat het
papier lichtelijk tussen de nozzle en het print bed is samengeknepen. Hierbij moet er sprake zijn van gematigde
weerstand wanneer u het papier probeert te verwijderen. U kan het pijltje omlaag gebruiken wanneer u denkt
dat de twee te dicht op elkaar zitten.
Stap 5: Druk op ‘Save’ op de nieuwe z-Offset op te slaan.

Waarschuwing: Wanneer u recent de hoogte van de extruders heeft aangepast of als u het print bed
heeft vervangen kan het homen van de printer leiden tot schade aan de machine. U moet de grub
schroeven die de extruders in de print head vastzetten losser draaien voordat u ‘Set zOffset’ uitvoert.
Wanneer de zOffset goed is ingesteld vergeet dan niet de schroeven weer aan te draaien voordat u
weer gaat printen.
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1.4 HET LADEN VAN UW FILAMENT
De eerste stap om u filament te laden is om de rol uit te pakken en de punt van het filament in een scherpe
punt te knippen met een kniptang of een schaar. Open de filamentlade aan de linkerkant van de printer door
op de lade te drukken en deze naar buiten te laten springen. Wanneer u het filament laadt in de rechter
extruder plaats dan de filament rol in de filament drive unit dichtbij de voorkant van de printer; de linker
extruder wordt geladen door de filament rol in de filament drive aan de achterzijde van de printer te plaatsen
(in de afbeelding hieronder is de rechter extruder geladen). Let er op dat de spoel zo is geplaatst dat deze afrolt
vanaf de onderkant van de rol.

1.
2.

3.
4.

Knip het filament in een hoek van grofweg 45 graden.
Duw het filament door de filament toevoer en draai het encoder wiel richting de machine tot dat het
filament op het motor wiel is vastgezet. Push the filament through the inlet gland and rotate the
encoder wheel towards the machine until the filament blocks onto the motor wheel.
Draai het rechter encoder wiel op de drive unit totdat deze de filamenttoevoer passeert. Continue to
spin the right encoder wheel on the drive unit until it passes the outlet gland.
Gebruik de “quick load” optie die in paragraaf 1.4.2 wordt uitgelegd.
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1.4.1. TEMPERATUUR CONTROLE
De volgende stap is om de nozzles van de extruder die u aan het laden bent voor te verwarmen. Dit proces kan
gestart worden door de Temperature tab (zie afbeelding hieronder) te openen. Door op het pijltje naast ‘Set’ te
drukken komt een drop-down menu tevoorschijn met verschillende opties. Selecteer uw gekozen filament
materiaal en klik dan op de set knop. De nozzle zal nu voorverwarmt worden op de geselecteerde temperatuur.
Wanneer u gaat printen is het belangrijk dat u ook de temperatuur voor het print bed instelt.

-Waarschuwing: Raak de nozzle na het voorverwarmen niet aan. Dit kan ernstige brandwonden
als gevolg hebben.
- Hou de deur van de printer gesloten wanneer het print bed wordt voorverwarmd. Dit
voorkomt schade aan de printer.

1.4.2. QUICK LOAD EN QUICK UNLOAD
Selecteer de Control tab. Voordat u het filament kan laden
controleer of u de geknipte filament punt in de filament
drive unit hebt geduwd. Wanneer u filament snel wilt laden
druk dan op de ‘QUICK LOAD’ knop. Hierdoor wordt het
filament automatisch naar de extruder head geloodst.
Voordat u op ‘QUICK LOAD’ drukt is het verstandig de
filament lade volledig te openen. Dit stelt u in staat om te
kijken of er problemen zijn bij het laden van het filament.
Het proces duurt ongeveer een minuut.
DRUK ALLEEN OP QUICK LOAD WANNEER U FILAMENT VANAF HET BEGIN VAN
DE FILAMENT DRIVE UNIT LAADT! Wanneer het filament halverwege
doorgevoerd is bestaat het risico dat de nozzle verstopt raakt. Het filament kan
hierdoor beschadigt raken. Verwijder het filament in zijn geheel en laadt deze
dan opnieuw. Of voer het filament handmatig door met de extrude knop in de
control tab.
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Het omgekeerde proces vindt plaats tijdens ‘QUICK UNLOAD’. Nogmaals, het is verstandig om dit proces uit te
voeren met de filament lade open. Het zal eerst langzaam het filament intrekken vanuit de nozzle en daarna de
rest snel intrekken. Het is nuttig om het filament te helpen bij het oprollen zodat deze goed op de rol
terugkeert. Wanneer filament niet volledig is ingetrokken, trek dan aan de knop op de filament driver unit en
trek handmatig het laatste stuk filament terug. Het is mogelijk dat het filament in de driver unit blijft steken
doordat het gesmolten filament een blob heeft veroorzaakt. In dit geval wordt u doorverwezen naar de
appendix (het verwijderen van filament uit de filament drive unit).

Wees ervan bewust dat deze functies alleen werken met voorverwarmde
nozzles om verstopping hiervan te voorkomen.
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1.5 UPLOADEN VAN UW 3D MODEL EN STARTEN MET PRINTEN.
Nu het filament is geladen en de printer aanstaat is het tijd om het model dat u wil printen up te loaden. Deze
paragraaf legt de stappen uit die genomen moeten worden om 3D modellen up te loaden. Voor instructies over
het slicen van u eigen G-code met behulp van de meegeleverde slicing software wordt u doorverwezen naar de
Appendix.
Er zijn twee manieren om uw modellen naar de Xeed te uploaden. U kan gebruik maken van een draagbaar USB
apparaat, deze kan u aan de achterkant van de printer invoegen. Of u kan gebruik maken van een
netwerkverbinding die u in staat stelt om uw Xeed met uw computer te verbinden via dit netwerk. LilyPrint
sliced modellen niet in het juiste format dat nodig is om te printen - LilyPrint gebruikt het .GCODE bestand
format.

1.5.1 UPLOADEN VAN EEN MODEL VANAF EEN USB APPARAAT
Om een .GCODE bestand vanaf uw USB
apparaat up te loaden moet u het apparaat
aan de achterkant van de printer invoegen.
Hierna drukt u op de ‘Upload’ knop die te
vinden is onder de Status tab. In dit menu
selecteert u het .GCODE bestand.
Om het model dat u geüpload heeft te
selecteren drukt u op het model en daarna op
de ‘CHOOSE’ knop. Het model zal worden
toegevoegd aan een lijst onder dezelfde tab.
Onderaan is een screenshot met trefwoorden
voor de 5 iconen.

U ziet dat de vijf iconen verschijnen bij nieuw
toegevoegde bestanden. Door de printoptie
te kiezen zal de printer zich voorbereiden om
te printen. Een voordeel van de Xeed is dat u
meerdere printopdrachten in de wachtrij kan
zetten die achter elkaar geprint kunnen
worden. .
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1.5.2. UPLOADEN VAN EEN MODEL VANAF UW COMPUTER
Om een model vanaf uw computer te kunnen uploaden moet de Xeed verbonden worden met uw netwerk. Dit
kan op twee manieren gedaan worden, namelijk met Wi-Fi of met een Ethernet kabel. Voor verdere instructies
wordt u doorverwezen naar 1.3.2 instellen van de netwerkconnectie van deze handleiding.
Het is erg gemakkelijk om LilyPrint te openen via uw browser, hiervoor hoeft u alleen het IP nummer die u bij
de initiële installatie heeft opgeschreven in te voeren in de browser. Zorg er hierbij voor dat u op hetzelfde
interne netwerk als de printer zit (bijvoorbeeld beide in “ 192.168.0.X” ) Hierbij heeft u toegang tot precies
dezelfde opties als bij de touchscreen.
Zoals al eerder vermeldt kan u wanneer u op ‘upload’ drukt het gewenste bestand opzoeken. Zoek naar uw
lokale harde schijf en kies de locatie van de .GCODE en selecteer het bestand.

Nogmaals, u kan een print starten door op het print icoon te drukken van de vijf iconen die aan het bestand
zijn verbonden.
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Preparing for your next print

2 VOORBEREIDING OP UW VOLGENDE PRINT
In dit hoofdstuk zullen we u meenemen in het proces waarin uw printer voor de volgende print wordt
klaargemaakt. Er zal stap voor stap besproken worden hoe u de print sticker moet vervangen en hoe het
filament verwisseld dient te worden.

2.1 VERWIJDEREN VAN DE PRINT EN HET VERVANGEN VAN UW PRINT STICKER
Het print bed van de Xeed is gemaakt van graniet om ervoor te zorgen dat deze zo vlak mogelijk blijft. Om er
zeker van te zijn dat uw print aan het bed blijft plakken is het nodig om een print sticker aan te brengen. De
sticker kan meerdere malen gebruikt worden zolang deze niet te erg beschadigt is. Zelf wanneer deze
beschadigt is kan u ervoor kiezen om uw print op een deel van de sticker te printen die nog niet beschadigt is.
Om te leren hoe dit in zijn werk gaat verwijzen we u door naar paragraaf 3.4 waar de printer software
besproken wordt.

TIP: De print van het bed verwijderen: U kan een plamuur mes gebruiken om de print
makkelijker van het bed te verwijderen. Wanneer de print nog steeds aan het print
bed plakt kan u het bed verwarmen naar de PLA instellingen (40°C ) wat het
verwijderen van de print makkelijker maakt.
Stap 1: Controleer of uw print sticker is beschadigt of niet. Wanneer deze gedeeltelijk is beschadigt kan u zoals
eerder vermeldt ervoor kiezen om op een ander onbeschadigd deel te printen. Zie voor meer informatie
paragraaf 3.4.
Stap 2: Wanneer de print sticker is beschadigt en u kan geen onbeschadigde plek vinden om te printen dan
verwijdert u de sticker door één van de hoeken op te lichten en de sticker eraf te trekken. Wanneer u de sticker
er te snel aftrekt wordt de kans vergroot dat deze scheurt.
Stap 3: Verwijder de sticker lijm door ‘sticker remover’ of schurende zeep op het print bed aan te brengen.
Controleer of de gehele sticker en alle sticker lijm van het bed is verwijdert zodat deze goed schoon is. Als er
resten achterblijven kan dit de printkwaliteit benadelen.
Stap 4: Breng de nieuwe sticker aan door deze goed te positioneren op uw print bed. Wanneer u tevreden bent
verwijdert u een klein deel van het beschermingspapier van de sticker. Met behulp van een plastic kaart kan u
de nieuwe sticker aanbrengen. Werk van binnen naar buiten om zo luchtbellen te vermijden. Verwijder hierna
een groter deel van het beschermingspapier en gebruik de plastic kaart weer om de sticker aan te brengen.
Werk zo van binnen naar buiten.
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2.2 FILAMENT VERVANGEN
2.2.1 UNLOAD UW FILAMENT
Wanneer u de filament rol wilt verwijderen moet u eerst de printer voorverwarmen.
Stap 1: Ga naar de ‘Temperature’ tab en selecteer de pijl naast Set. Selecteer het filament materiaal dat nu in
uw printer zit en druk op de Set knop. De printer zal nu de nozzle voorverwarmen, dit proces kan enkele
minuten duren.

Stap 2: Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt opent u de Control tab. Hier selecteert u de ‘Quick
unload’ optie. Houd er rekening mee dat printer geen filament verwijdert wanneer de nozzles niet
voorverwarmd zijn.

Waarschuwing: Raak de nozzles na het voorverwarmen niet aan. Dit kan leiden tot
serieuze brandwonden.

Nadat de filamentrol uit de printer is verwijderd kan u een nieuwe filamentrol in de printer laden. Gebruik
hiervoor het proces dat in paragraaf 1.4 is besproken. Houd er rekening mee dat de temperatuur kan
verschillen voor verschillende filamenten.

TIP: Wanneer u geen PLA of ABS gebruikt bezoek dan
http://support.lpfrg.com/solution/articles/1000204731 voor de standaard printer
instellingen.
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3 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Alhoewel de instructies in deze handleiding uiteraard briljant zijn kunnen we ons voorstellen dat u tijdens het
printen tegen een aantal vragen aanloopt. Deze paragraaf van de handleiding is hieraan gewijd. Let op dat u
veel meer hulp en ondersteuning kan vinden in ‘ The Ecosystem’ , wat toegankelijk is via http://xeed.lpfrg.com/
Deze paragraaf bevat antwoorden of links voor de volgende vragen.

3.1 TROUBLESHOOTING SUPPORT
How to fix filament clogged up the printer head.
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000186694
Print head fans not working –Resulting filament curling in the print head
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000202342
M999 Error on the XEED screen
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000201857
Adjusting the Z-offset
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000141749
How to resolve the "Low Disk Space" error in LilyPrint on your Leapfrog Xeed 3d Printer
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000138083
How to flash the latest firmware for your Xeed 3D printer
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000203383
How to check the function of the Xeed drive unit to make sure it is not a electronic issue.
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000197445-how-to-check-the-function-of-the-xeed-driveunit-to-make-sure-it-is-not-a-electronic-issueHow to resolve the "black screen/white cursor" bootup error in LilyPrint on your Leapfrog Xeed 3d Printer
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000138105
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4 WOORDENLIJST VAN 3D PRINTEN BEGRIPPEN
4.1 3D PRINTING BEGRIPPEN
“Slicing wat?!?” We begrijpen dat de begrippen omtrent 3D printen nieuw voor u zijn. Daarom geven we hieronder een kort overzicht
van belangrijke begrippen.
Extruder
De extruders van uw Xeed kunt u vinden in de printhead. Deze zorgen voor het voeden en uitwerpen van de
filamenten. Ze bestaan uit twee delen: het koude einde die het thermoplastic van de spoel trek en doorvoed
naar het warme einde (nozzle en warme einde) die het smelt en dan uitwerpt. De Xeed is voorzien van een dual
extrusion system wat het mogelijk maakt om in dezelfde print twee verschillende soort plastic te gebruiken.
Extruding
Extruding is de term voor het proces waarin het filament door de nozzle wordt uitgeworpen. Het is het
tegenovergestelde van terugtrekken.
Extruder handle
(Algemeen bekend als Quick Release knob) De extruder handles zijn de twee delen in de filamentlade van uw
Xeed waar het filament doorheen wordt getrokken.
FDM of FFF
(Algemeen bekend als Print instellingen) Fused Deposition Modelling (FDM) of Fused Filament Fabrication (FFF)
is de 3D printing techniek die wordt gebruikt in uw Xeed. FDM/FFF werkt op een additief principe door
materiaal in lagen te printen; een plastic filament wordt afgerold van een spoel en voorziet de printer van
materiaal om het onderdeel te produceren.
Filament
Filament is het materiaal dat de 3D printer gebruikt om het 3D object te maken. Xeed gebruikt spoelen van
filament met een dikheid van 1.75mm van een variatie van kunststoffen en composieten.
Filament drive unit
Dit is het onderdeel in de lade van de printer met de quick release knop die is ontworpen voor het makkelijk
voeden van het filament.
G-code
De computer taal die de Xeed begrijpt en waaruit deze instructies ontvangt. De Materialise software wordt
gebruikt om een .GCODE uit een .STL bestand te maken. De instructies gecodeerd in een .GCODE bestand
kunnen variëren tussen het bewegen van de printer head in X en Y richting(en het print bed in de Z richting) tot
het instellen van de temperatuur van het warme einde.
Hot end
Het verwarmde deel van het extruder mechanism, dit wordt warm genoeg om plastic (of mogelijk andere
materialen) te smelten. Het warme einde dat gebruikt wordt in de Xeed kan temperaturen tot ongeveer 270 °C
weerstaan.
(Heated) Print bed
Een bouw oppervlak dat verwarmt wordt om ervoor te zorgen dat de basis van een extruded onderdeel niet te
snel afkoelt en krimpt. Wanneer de basis lagen van een print te snel krimpen is het mogelijk dat dit leidt tot
‘warping’. Meest voorkomende hierbij zijn de hoeken van prints die vanaf het bouwoppervlak omhoog komen.
Verhitte beds resulteren gewoonweg in hogere kwaliteit prints. Het bed kan tot maximaal 90 graden verhit
worden.
LilyPrint
De software die is geinstalleerd op de Xeed printer zelf dat u in staat stelt om de printer zonder PC connectie te
besturen.
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Nozzle
De nozzle is het onderdeel waar de filamenten uitkomen. De standaard diameter van de nozzle opening van de
Xeed is 0.35mm, maar dit onderdeel kan vervangen worden in verschillende maten om zo grotere of kleinere
stroom van filament te creëren.
Print head
De print head is het onderdeel van de printer dat zich beweegt langs de x- en y-as om zo de print te bouwen.
De print head bestaat uit de nozzle, extruder en het warme einde.
Print Sticker
Sinds het print bed is gemaakt van graniet is het nodig om een print sticker op het bed te plakken voordat er
geprint wordt zodat de print aan het bed blijft plakken.
Retracting
Retracting is het tegenovergestelde van extruding. Dit houdt in dat het filament teruggetrokken wordt vanaf de
nozzle. Dit is een essentieel onderdeel voor het verzorgen van goede kwaliteit prints
Slicing
Slicing is het process waarin het STL bestand (of het 3D model) wordt omgezet in een G-code bestand
(.GCODE). Materialise is de slicing software dat bij de Xeed wordt geleverd..
STL
STL is een bestandsformaat waarin het 3D model moet worden opgeslagen om het om te kunnen zetten naar
een printbaar bestand. STL bestanden beschrijven alleen de oppervlak geometrie van een drie dimensionaal
voorwerp zonder representatie van kleur, textuur, of andere CAD model attributen.
Support material
Afhankelijk van de print techniek die gebruikt wordt heeft de Xeed limitaties bij het printen van voorwerpen
met minder dan 45 graden uitsteeksels. Om dit te overwinnen kan de printer ondersteuningsstructuren printen
die achteraf makkelijk te verwijderen zijn. Deze zijn gemaakt van filament materiaal en deze ondersteunen
letterlijk de bouw van de print.
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