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Installatie instructies Desktop Line 

1. Uitpakken: 
 Haal de printer, drybox en overige componenten uit de doos. 
 Verwijder alle beschermfolies 
 Haal de doos uit de bouwruimte van de printer (druk deze hierbij ligt naar benden)  
 Stel met behulp van de registratiekaart uw Eiger-account in, log in en registreer de printer 
 Knip de 2 tie rips weg bij de printkop 

 

2. Aansluiten: 
 Sluit de printer aan m.b.v. de stroomkabel 
 Plaats de wifi-antenne, of stop een ethernetkabel in de printer. 
 Zet de printer aan 
 De computer en de printer dienen op hetzelfde netwerk te worden geplaatst. Kan zowel via Wi-Fi als Ethernet 
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 Start de Firmware upgrade 
 

  
 

 
 

Kies Cloudupdate 
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3. Laden materialen 
 

Load plastic:  

 
Omdat het materiaal zeer gevoelig is voor vocht dient dit proces zo snel mogelijk te worden uitgevoerd! 
1. Open je Drybox en haal de witte spindel eruit. 
2. Haal het plastic materiaal (Onyx/Nylon) uit de verpakking en plaats deze met behulp van de spindel in de Drybox. Zorg er        
hierbij voor dat deze met het materiaal vanaf boven wordt ingevoerd 
3. Plaats de droogzakjes op de bodem van de Drybox. Vervang deze altijd wanneer er een nieuwe spool wordt geplaatst. 
 

 
 
4. Steek de plastic aanvoerbuis in de drybox en snij het Onyx/Nylon af op een hoek van 45 graden zodat deze gemakkelijk 
kan worden ingevoerd. 
5. Voer het Onyx materiaal helemaal door de Plastic aanvoerbuis en sluit de Dry Box. 
Opmerking: bij het sluiten van de Dry Box hoort u 2 klikken voor elke vergrendeling. 
Vanaf hier dient de drybox niet meer te worden geopend tenzij dit echt noodzakelijk is. 
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6. Leid de plastic doorvoerbuis door het gat aan de achterkant van uw printer. 
 

 
 
 

7. Steek het uitstekende Onyx Materiaal in de plastic extruder 
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8. Start de "Load Plastic" functie door "Menu" -> "Materials" -> "Load plastic" op het aanraakscherm van uw printer te 
selecteren. Volg de instructies op het scherm om plastic te plaatsen voordat u naar het volgende gedeelte gaat.  
 

 
 

 
 

9. Kies Meter Load  Onyx, of Nylon  Full spool 

10. Druk op stop zodra het materiaal uit de printkop komt. Zodra het materiaal is ingevoerd schijf je de witte aanvoerbuis in 

de Plastic extruder. 

Opmerking: de Plastic Extruder begint te klikken wanneer het materiaal uit de printkop komt  
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Load Fibers: Enkel mogelijk op de Onyx pro –en Mark 2 

1. Houd het uiteinde van de vezel/fiber vast om te voorkomen dat deze wordt afgespoeld en verwijder de tape. 

Wikkel voorzichtig +- 75cm materiaal van de spoel af en breng de tape opnieuw aan om te voorkomen dat de rest 

van het materiaal afwikkelt. 

 

 
 

2. Knip het uiteinde wederom af op 45 graden en voer deze in de Fiber tube tot aan de fiberextruder. 

3. Start de "Load Fiber" -routine door "Menu" -> "Materialen" -> "Load Fiber" op het aanraakscherm van uw printer 
te selecteren.  

4. Selecteer "Meter Load"   
 

5. Selecteer de gewenste fiber 
 

 
 

6. Selecteer de grote van de spool/rol (standaard meegeleverd is 50cc) 
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7. Zorg ervoor dat de Fiber door de extruder wordt gepakt en wacht tot de fibers uit de printkop komen, vervolgens 

druk op cut en verwijder restmaterialen. 

 

8. Plaats de fiberrol op de spindel en klik deze vast met de magnetische dop. 

 

 
 

 

9. Draai de fiberrol handmatig op spanning en verwijder de tape. 
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4. Kalibreer het Printbed 

 
1. Select bed level in het menu 

 

 
 
2. Selecteer Shim bed level 

 

 
 

3. Lees de waarschuwing  druk op next 
 

 
 

4. Zorg ervoor dat je de Fiber & plastic Shims en de 2,5mm inbussleutel bij de hand hebt. 

 

5. Draai de Duimschroeven los tot het printbed zo laag mogelijk staat. Let op: draai niet te ver want dan 

vallen de duimschroeven eruit.  Druk op Next 
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6. De printkop positioneert zich nu recht boven de 1e duimschroef (rechtsonder) Schuif de plastic shim tussen 

het printbed en de Plastic nozzel. Draai vervolgens de duimschroef rechtsonder aan totdat je lichte 

weerstand voelt. Je moet de shim dus nog wel kunnen bewegen, maar met een lichte weerstand. 

 

 
 

7. Druk op Next en doe hetzelfde op de 2e en 3e positie. (Duimschroef linksonder & midden achterin) 
 

8. Zodra alle drie de duimschroeven zijn afgesteld plaats je de Fiber shim tussen de Fibernozzel en het printbed, 

en gebruik je de 2,5mm inbussleutel om de Fibernozzel naar beneden te draaien tot je wederom een lichte 

weerstand voelt. Ditmaal echter tussen de fibernozzel en het printbed. Dit is enkel mogelijk op de OnyxPro & 

MarkTwo. 
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5. Testprint kalibratie printbed 

 
1. Smeer het printbed in met prit (dissapearing purple) 

 

2. Ga naar menu  utilities  testprints  Bed level testprint 

 

3. Er worden nu 4 ronde kalibratieschijfjes geprint. Als het bed goed gekalibreerd is kun je deze in 1 geheel met 

de hand eraf trekken. Zie hieronder hoe je aan de ronde schijfjes kunt zien of het bed goed gekalibreerd is 

 

 

4. Indien je geen mooie gladde rondjes krijgt dient het bed opnieuw gekalibreerd te worden. (stap 4 opnieuw) 
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6. Testprint kalibratie FiberNozzel (Enkel mogelijk op Onyx Pro & Mark Two) 
1. Zodra het printbed goed gekalibreerd is controleren we de kalibratie van de fiber nozzel met behulp van een 

2e testprint. Ga naar menu  utilities  testprints  Fiber nozzle testprint  print staircase. 

 

2. Zodra de staircase is geprint druk op next, de fibernozzel wordt nu opgewarmd. 

 

3. Zodra de Fibernozzel volledig is opgewarmd druk op next. Nu wordt deze zijwaarts over de staircase getrokken 

 
Mogelijke testresultaten: 
 
Als de Lijn in het middelste 0-vak begint staat de fibernozzel goed gekalibreerd

 
 
Als de Lijn in het -2, of -1 vak begint staat de fibernozzel te laag 

 
 
Als de Lijn in het +1, of +2 vak begint staat de fibernozzel te hoog 

 
4. Gebruik de 2,5mm inbussleutel om de hoogte van de fibernozzel te wijzigen 

opmerking: een rotatie van 18 graden verhoogt of verlaagd de fibernozzel 1 trap in de testprint  
 

5.     Druk op "Next" op het aanraakscherm van de printer om de fibernozzel nogmaals over de staircase te  
         vegen. Je kunt dit maximaal 3x doen daarna dient de staircase opnieuw te worden geprint 
 
6.     Indien nu ook de Fibernozzel goed is gekalibreerd is de printer klaar voor gebruik 
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