






INSTALANDO SUA IMPRESSORA 

Sua impressora vem em uma embalagem reutilizável e durável que foi 

especialmente projetada para proteger sua Slash 3D durante o 

transporte. Para desembalar adequadamente, siga os passos descritos 

a seguir: 

◄ COMECE A DESEMBALAR: Comece a desembalar posicionando

corretamente a caixa de papelão. Depois, deslize a embalagem de

isopor para fora da caixa, pelo puxador de papelão embaixo da 

impressora, enquanto segura a caixa. 

◄ ABRA A EMBALAGEM DE ISOPOR: Sobre a embalagem de isopor

você encontrará o Guia Prático e os acessórios.

◄ REMOVA A EMBALAGEM DE ISOPOR: Na parte de isopor no topo

de sua impressora, você encontrará todos os seus acessórios. Retire-os

e separe-os. Abra a embalagem removendo o envoltório de isopor no

meio. Agora você pode remover sua impressora e colocá-la sobre sua

bancada. Segure-a pela base de alumínio enquanto a carrega.



◄ REMOVA A PROTEÇÃO: Há material de embalagem ao redor do

equipamento. Você pode removê-lo. Em seguida, sua impressora

estará pronta para uso!

LISTA DE ACESSÓRIOS 

Juntos na embalagem estão a sua Impressora 3D UNIZ e muitos 

acessórios! Isto é tudo o que você precisa para começar a imprimir. 

Verifique se todos os acessórios estão incluídos antes de continuar. 

◄ A. lmpressora3D de

bancada UNIZ

◄ B. Fonte de energia (x2)

◄ C. Cabo de energia (x2)

◄ O.Cabo USB

◄ E.Tanque de resina

◄ F. Plataforma de construção

◄ G. Frasco de resina

◄ H. Combinador de cabo

de energia

◄ /. Frasco de limpeza



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

Cobertura 
f rontal 

Tanque 
de resina 

Botão 

Tomada de ar 

Cobertura traseira 

Saída de ar 

Entrada 
de energia 

Plataforma 
de construção 

Sensor de nível 

Frasco de resina 

Corpo da impressora 

Parafusos de 
ajuste de nível 

Entrada USB 



TIPOS DE IMPRESSORAS SLASH 

Você pode identificar o tipo da impressora verificando a etiqueta sob a 

impressora e sobre a caixa. 

C�UNIZ 

SLASH 

Next Generation 

SLAPrlnter 
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GUIA DE CORES DO BOTÃO DE AÇÃO 

,-, 

•,_) Tracejado verme/ho:lmpressora ocupada (inicialização em curso/ 

pausada/ eixo z se movendo) 

0 Progressivo azu/:Transferência de dados em andamento

Ü Verde: STANDBY: A impressora está conectada e aguarda um

comando. 



,-, 

•,_) Tracejado verde: Dados transferidos, aguardando confirmação 
por toque. 

ü Progressivo verde: Impressão em andamento -As luzes indicam o
progresso concluído. 

ATIVAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA IMPRESSORA 

REDE DE IMPRESSORAS 

Verifique se a impressora está conectada à Internet e configurada 
para a conexão da impressora. 

Nota: O recurso Wi-Fi da impressora suporta apenas banda de 2,4 

GHz - não suporta conexões de 5 GHz. 

MÉTODO 1: UNIZ DESKTOP 

� Conecte a impressora a uma fonte de alimentação e ligue-a . 

.J Conecte a impressora ao computador via USB e inicie o software. 

•1 Selecione a impressora na lista para abrir a interface de controle.
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� Para exibir status da rede, pressione o botão "Printer Settings" 
(Configurações da impressora) para abrir o submenu. O primeiro item 
é a rede que mostra o status da conexão. 

El!hernet C.Onneel!ed U a 
1 n activ.at,ed CD 

Remol!e M'onitori ng e 

◄ "Wi-Fi Disconnected" (Wi-Fi Desconectado) significa que o Wi-Fi
atual não está conectado e precisa ser configurado.

◄ "Wi-Fi Name"(Nome de Wi-Fi) significa que o Wi-Fi atual está
conectado.

◄ "Ethernet Disconnected" (Rede Ethernet desconectada) significa
que a rede Ethernet atual não está conectada e precisa ser
configurada.

◄ "Ethernet Connected" (Rede Ethernet conectada) significa que a
rede Ethernet atual está conectada .

._1 Configure a rede 

◄ Clique no primeiro item.A lista de Wi-Fi aparecerá à esquerda se for
uma conexão Wi-Fi

.Uniz3DTeoh i9 

Wetoome.To.UniZ.Teohi9 

ªª 

GuestForUniz 

WWF 



� Clique no nome do Wi-Fi na lista Wi-Fi e defina as configurações de 

endereço IP. 

Jo1n W1-F1 network 

Network Name: MyHome 

Pa.ssword: 

@ Obtain an IP address automatically 

(é) Use the following IP address 
- -- - - - - -�,IP address: 

Subnet mask: 

Default Gateway: 

Preferred DNS Server: 
a==========:I 

Altemate DNS Server: 

Na caixa, você pode digitar a senha e obter o endereço IP 

automaticamente ou definir o endereço de IP fixo manualmente. 

� Clique no primeiro item.As configurações do endereço IP devem 

aparecer se você estiver conectado via Ethernet (o software deve ser a 

versão 12.0 ou superior e o firmware deve ser a versão 4.1 ou superior). 

Set IP Address 

@ Obtain an IP address automatically 

(Ô Use lhe following IP address 

IP addre.ss: 1 

Subnet ma.sk: 1 
Default Gateway: 1 

Preferred DNS Se.rver: 1 

Alternate ONS Server: 1 

• 

Na caixa, você pode obter o endereço IP automaticamente ou definir 

o endereço de IP fixo manualmente.



MÉTODO 2: PÁGINA DE WEB 

� Conecte a impressora a uma fonte de alimentação e ligue-a . 

.J Conecte-se ao ponto de acesso Wi-Fi da impressora. 

◄ Encontre o 551D e a senha no rótulo lateral.

◄ Acesse a configuração de Wi-Fi do seu dispositivo móvel e
conecte-se a UN IZ3D##:##:##:##:##:## conforme mostrado no 551 D.

To activate the printer,plea 
connect to the printer's wifi 
SSID:Uniz3D##:##:##:##:# 
Password:########## □ 
Once connected,use 
web browser to open: 
http:f /192.168.12.1 

·��
□ 

•1 Verifique e defina a rede.

◄ Encontre o endereço IP no rótulo lateral.

,��
connect to the printer's v, 
SSID:Uniz3D##:##:##:# 
Password:########## 
Once connected,use 
web browser to open: 
http:/1192.168.12.1 

S/N:############### 

'----" 

□

◄ Abra o navegador no PC ou em um dispositivo móvel e digite o
endereço IP; abra a página da impressora e selecione a opção
"Network".



�◄ UNIZ 

Network PLEASE CONNECT TO TIIE INTERNET BEFORE ACTIVATION 

Acti,·ation Efiii@M+ 
Upgrnde 

lfyour primer has not connected to 1he Imcmet, please connect as follo\\i.ng, 

SSIO: 1 PleaseselectyourSSID a 
Password: l�w;_,,,._,._=_' -----� 

Efi:i:109

◄ Clique em "Check Network" (Verificar a Rede) para verificar se a

impressora está conectada à sua rede.

◄ Se a impressora não estiver conectada à Internet, escolha o ponto

de acesso Wi-Fi, digite a senha e clique no botão "Connect" (Conectar).

◄ Depois que a impressora estiver conectada ao seu ponto de acesso

Wi-Fi e à Internet, desconecte o PC ou dispositivo móvel da impressora

Wi-Fi e reconecte-se à rede doméstica ou do escritório. "Network".

DICA: Após configurar a conexão, verifique se o PC ou dispositivo 

móvel e a impressora estão conectados à mesma LAN para garantir 

que o PC ou telefone celular possa controlar a impressora através 

da rede. 

ATIVAÇÃO DA IMPRESSORA 

Antes da ativação, verifique se a impressora está ligada e conectada à 

rede. 

Atenção: Os modelos SLASH OL e SLASH PRO OL devem ser 

ativados antes da impressão. 



MÉTODO 1: UNIZ DESKTOP 

� Inicie o UNIZ Desktop e selecione a impressora na lista para abrir a 
interface de controle da impressora . 

.J Clique no botão "Printer Settings" (Conf igurações da Impressora)
para abrir o submenu. A segunda opção mostra o status de ativação. 

� Clique no item para executar a função de ativação. Se a impressora
estiver desativada, clicar neste item ativará a impressora e o sistema
vinculará a impressora ao usuário logado.

Etherne-t C.Onnetled CJ -O 
l'nactivatedl © 

Remote Monitoring e 

MÉTODO 2: UNIZ APP 

A ativação da impressora é suportada pelo UNIZ 
App l.2.0 ou superior. 

� Clique no botão "Printer" (Impressora) no
menu principal do aplicativo, encontre a 
impressora que precisa ser ativada na lista de 
impressoras e abra o painel de controle da 
impressora . 

.J Clique no botão "Utilities" (Utilidades) na 
interface de controle para inserir a conf iguração 
de interface. O terceiro item é a função de 
ativação, mostrando o status de ativação: 
"lnactivated" (lnativado) ou "Activated" (Ativado). 

� Clique em "lnactivated" (lnativado) /"Activated" (Ativado) para
ativar/ reativar a impressora com a conta de login atual.



MÉTODO 3: ATIVAÇÃO A PARTIR 
DA PÁGINA DE INTERNET 

� Conecte o PC ou dispositivo móvel ao Wi-Fi da impressora e abra a 
página da impressora no navegador . 

.J Selecione a guia "Activation" (Ativação) na página da impressora e
insira a conta e a senha UNIZ e clique em "Activate" (Ativar) para 
concluir a ativação. 

Network 

Activation 

Upgradc 

Ifyou do not ha,·e a account, please chck here to register. 

E-mail: 

Password: 

1 agree to user agreement O 

*""* 

Al\JALIZANDO O FIRMWARE 

Antes de atualizar o firmware, verifique se a impressora está ligada e 
conectada à Internet. 

MÉTODO 1: ATUALIZE A PARTIR 
DO PROGRAMA UNIZ DESKTOP. 

� Inicie o software e selecione a impressora para abrir a interface de 
controle da impressora . 

.J Um ícone(!) será exibido próximo à versão do firmware quando
houver uma nova versão disponível. Clique no ícone para começar a 
atualização. Reinicie a impressora quando a atualização terminar. 



MÉTODO 2: ATUALIZE A PARTIR DO APLICATIVO UNIZ.

� Verifique a versão do firmware da impressora atual: Clique em 
"Printer" (Impressora) no menu principal do aplicativo, encontre a 
impressora que precisa ser atualizada na lista de impressoras, abra o 
painel de controle da impressora, clique no botão "Utilities" (Utilitários), 
e você poderá ver a versão atua I do fi rmwa re na tela . 

.J Atualizando o firmware: Um ícone "New" (Novo) será exibido ao
lado da versão do firmware quando houver uma nova versão do 
firmware disponível. Clique no ícone para iniciar a atualização. Reinicie 
a impressora quando a atualização estiver concluída. 

MÉTODO 3: ATUALIZE A PARTIR 

DA PÁGINA DE INTERNET 

� Conecte o PC ou dispositivo móvel ao Wi-Fi da impressora e abra a 
página da impressora no navegador . 

.J Selecione a guia "Upgrade" (Atualização) na página da impressora 
e clique em "Upgrade firmware" (Atualizar firmware) para iniciar o 
firmware da impressora atualizado. Reinicie a impressora após a 
conclusão da atualização. 



� L!NIZ 

Network 

Activation 

Upgrade 

• Update finnware 

Al\JALIZANDO A LICENÇA DA IMPRESSORA 

Antes de atualizar a licença, verifique se a impressora está ligada e 
conectada ao network. 

Requisitos de software: 

◄ UNIZAPPl.2ou superior

◄ UNIZ Desktopl2ou superior

◄ Firmware da impressora 4.0 ou superior

A SLASH OL e a SLASH PRO OL suportam atualizações de licença. O 
tipo de impressora será alterado da seguinte forma: 

◄ SLASH OL-> SLASH PLUS UDP

◄ SLASH PRO-> SLASH PRO UDP

� Você pode adquirir atualizações de licença na loja online, visitando 
o site oficial https://www.uniz.com.



� Clique em "My Printer" (Minha Impressora) no menu esquerdo do 
painel no site para mostrar as impressoras ativadas sob o nome de 
usuário atual e escolha aquela que precisa ser atualizada. Selecione a 
licença adquirida na lista "Upgrade License" (Lista de atualização de 
licença) e clique em "Upgrade" (Atualizar) para concluir o processo. 

S/N Alias Printer Type Upgrade License State Action 

34lf0ace5035c2180000040000000000 xl SLASH [ Status j 

2824050e503587200000840000000000 test-2 SLASH [ Status j 

642e018e503587200000840000000000 SLASH OL 1850 V [ Upgrade] ! Status j

34lf098e503587200000840000000000 yi ce ... SLASH Pro 1852 v I Upgrade] [ Status j 

DICA: A impressora será mostrada apenas quando ativada com a 

conta atual. 

� As atualizações de licença podem ser executadas no aplicativo 
UNIZ ou na interface de controle da impressora do UNIZ Desktop. 



UNIZ DESKTOP 

� No menu "connected printers 
menu" (menu de impressoras 
conectadas) no canto superior direito, 
selecione a impressora na lista de 
impressoras e abra a interface de 
controle da impressora. 

� Clique no botão "Upgrade 
License" (Atualizar Licença) abaixo. Se 
o usuário não tiver adquirido a licença
ou se a impressora e a licença não 
tiverem sido vinculadas, o sistema irá 
exibir uma notif icação que direciona 
para a página de compra na web. 

Se a impressora e a licença tiverem 
sido vinculadas, o sistema iniciará o 
processo de atualização. 

Reinicie a impressora manualmente 
após a conclusão da atualização. O 
modelo da impressora deve mudar 
quando a impressora for ligada. 

Cancel Job 

TASKNAME: 
PRINTING LAYER: 
TIME TO COMPLm: 00:00:00 
ESTIMATED TIME: 00:00:00 
VOLUME: ml 
RfSIN LEVE� � 
LED TEMPERATURE: 29.o·c 84.0•f 
CONNECTION TYPE: USB 

© UPI de L1tense 



APLICATIVO UNIZ 

� Clique no botão "Printer"
{Impressora) no menu principal do
aplicativo, selecione a impressora
correspondente na lista de
impressoras, abra o painel de controle
de detalhes da impressora, clique no
botão "Utilities" {Utilitários), e a opção
"Upgrade License" {Licença de
atualização) poderá ser vista na tela.

� Clique na opção "Upgrade 
License" {Atualizar licença). Se o 
usuário não tiver adquirido a licença 
ou se a impressora e a licença não 
tiverem sido vinculadas, o sistema se 
conectará à página de compra da 
licença correspondente ou avisará o 
usuário para ir ao Painel para efetuar 
a vinculação. 

Se a impressora e a licença tiverem 
sido vinculadas, o sistema iniciará a 
atualização. 

Reinicie a impressora manualmente 
após a conclusão da atualização e o 
modelo da impressora mudará para o 
modelo atualizado. 

-- --

< 



PERÍODO QEAVALIAÇÃO 
E EXPI RAÇAO DO PERIODO DEAVALIAÇAO 

Os modelos SLASH OL e SLASH PRO OL recebem automaticamente 

uma avaliação gratuita de sete dias com o SLASH PLUS UDP ou 

SLASH PRO UDP após a conclusão da ativação. 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

Durante o período de avaliação, verifique se a impressora está 

conectada à Internet e se as informações a respeito do frasco de resina 

estão normais antes da impressão. 

Durante o período de avaliação, o status de avaliação será mostrado 

sob a versão do firmware no painel de controle da impressora ("ln 

use/Expired") (Em uso/Expirado). 

À esquerda está a interface de controle da impressora da área de 

trabalho, e à direita, a interface de controle da impressora do aplicativo. 

�::�:::�:
: 

::
e

:;�;2000{ � 
firmwareVersion:4.1 

� 
Orriallkenseinuse. 

Cancel Job 

TIME TO COMPLETE: 00:00:00 
ESTIMATED TIME: 00:00:00 
VOLUME: ml 
RESINLEVEL: �O 
LED TEMPERATURE: 29.o·c 84.0'F 
CONNECTION TYPE: USB 

(D Upgrade License 

f- SLASH 

S/N. J0l4105ct54JJ5'21800001140000000000(ÇI 

USIIP1USIJOI' 04.1 

e,11a1 __ 1n_ 
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EXPIRAÇÃO DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

� Se o período de avaliação expirou, o sistema abrirá a caixa de 
diálogo conforme mostrado abaixo, após abrir o painel de controle do 
software ou clicar em "Starting Printing" (Iniciando Impressão). 

Warning 

o Triai license is expired .lhe printer will restore its original type. 

-

� Clique em "OK" e a impressora executará a operação de Reset 
(Redefinir) da impressora. Após a conclusão da operação de 
redefinição, o sistema apresentará a mensagem abaixo. 

lnformation 

o Printer license update success. Please restart the printer. 

-

� Na próxima reinicialização, a impressora será restaurada ao seu 
modelo original. 



MANUAL DE USUÁRIO DO SOFlWARE 
(PROGRAMA) UNIZ 

INTERFACE DO SOFTWARE (DO PROGRAMA) 

Abra o UNIZ Desktop e clique no botão "Control" (Controle) para 

mostrar o visualizador de modelos 3D. 

Ready 

VISUALIZADOR 

z 

V 
X 

CI 
ª"º 

1:1 



FERRAMENTAS PRINCIPAIS 

Abra o UNIZ Desktop e clique no botão "Control" (Controle) para 
mostrar o visualizador de modelos 3D. 

Carregar modelos3D 
Mover modelo(s) selecionado(s) 
Rotacionar modelo(s) selecionado(s) 
Alterar dimensão do(s) modelo(s) selecionado(s) 
Gerar suportes 
Fatiar 

FERRAMENTAS ADICIONAIS 

Nova cena 

Salvar a cena 

!O Ili IF.I o :: � ,., 

· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·

Salvar a cena como 

_ Ç?_!"!�i� _�r_a_���� é3'v'é3_í'!'i�C?é3�- ___ .
Lista de modelos 

_!?������ �-�p���<_;�?- - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

Refazer a operação 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·



CONTROLE DA IMPRESSORA 

A Uniz permite a função de controle da impressora via USB ou através 

de conexão de rede. Esta função também suporta o controle de vá rias 

impressoras. A impressora conectada via USB será marcada com o 

ícone '-1-' na barra de ferramentas de impressão à direita. 

Clique no botão lf (Pesquisar) na barra de ferramentas para 

pesquisar todas as impressoras (apenas o tipo de impressora 

selecionado) na mesma rede do computador, que estará marcada 

com o ícone� . 

A impressora conectada ao mesmo tempo via USB e rede será 

ma reada com o ícone '-1-' e a comunicação via USB terá prioridade. 

BARRA DE STATUS 

A barra de status aparece ao longo da borda inferior da janela e mostra 

o progresso do software, como carregando, gerando suportes e

fatiando.



INICIE SEU PRIMEIRO TRABALHO 

� CARREGUE OS MODELOS 3D 
Para carregar um ou mais modelos 3D, você pode arrastar e soltar o(s) 

arquivo(s) no visualizador em 3D, clicar no botão "Load File" (Carregar 

Arquivo) no menu "Main Tools" (Ferramentas Principais), ou clicar duas 

vezes no arquivo diretamente (se o programa UNIZ Desktop+ estiver 

definido como padrão para abrir esse formato de arquivo). Formatos 

de arquivo suportados: STL, OBJ, AM F, 3M F e U N IZ. 

DICA: O arquivo UNIZ não suporta vários carregamentos em 

paralelo. 

� SELEÇÃO DE OBJETO(S) 
Clique com o botão esquerdo do mouse em um objeto para ativá-lo 

para outras operações. Clique e arraste o ponteiro do mouse sobre 

objetos para selecionar vários objetos. Os objetos ativados ficarão azuis 

quando selecionados. 

.J MUDE A POSIÇÃO DE VISUALIZAÇÃO 
A visualização do seu modelo a partir do ângulo preferido beneficiará 

o posicionamento do modelo. Para girar a visualização, clique com o

botão direito sobre o modelo ativado e arraste-o. Para mover o

modelo, mantenha pressionada a tecla "Shift", clique com o botão

direito sobre o objeto e depois arraste-o, ou mantenha pressionado o

botão de rolagem e mova o mouse. Para aumentar ou diminuir o

zoom, use o botão de rolagem.



� MUDE A POSIÇÃO 

Pressionando o botão "Position" (Posição), o seguinte submenu se 

abrirá: 

Position 

X: 0 .00 mm 

Y: 0.00 mm 

Z: 0.00 mm 

To Platform 

◄ Quando a guia "Position" (Posição) estiver aberta, mantenha o

botão esquerdo do mouse sobre o objeto e mova o mouse para mover

o objeto livremente no plano X-V. Se a tecla "Shift" for mantida

pressionada, o objeto será movido para cima e para baixo ao longo do

eixoZ.

◄ O objeto ativado também pode ser movido inserindo valores de

X/V /Z nos campos, e depois pressionando "Enter" para aplicar as

alterações.

◄ Coloque a parte ativa em contato com a plataforma.

◄ Use o botão "Centered" (Centrado) para centralizar a parte ativa

sobre a plataforma.

◄ Use o botão "Duplicate" (Duplicar) para duplicar a parte ativa.

DICA: Verifique se os modelos estão distribuídos uniformemente na 

plataforma de construção. Forças desequilibradas sobre a 

plataforma de construção podem resultar em precisão inferior ou 

rachaduras nas peças impressas. Uma vez que os suportes são 

anexados a um modelo, sua posição Z não pode ser modificada. 



4 MUDEAORIENTAÇÃO

Pressionar o botão "Rotation" (Rotação) no menu de ferramentas 
principais abrirá o submenu a seguir. 

Rotation 

X: 0 .00 • 

Y: 0.00 º 

Z: 0 .00 • 

Align Bottom Plane 

� Quando a guia "Rotation" (Rotação) estiver aberta, mantenha o 
botão esquerdo do mouse sobre o objeto e mova o mouse livremente 

para girar o objeto. 

� Gire qualquer modelo com mais precisão em um dos três eixos 

principais arrastando um dos anéis circulares no manipulador. 

� O objeto ativado também pode ser girado inserindo os valores 

X/V/ Z nos campos. Pressione "Enter" para aplicar as alterações. As 
ferramentas de orientação da UNIZ são relativas, não absolutas, 
portanto os ângulos de rotação X, V e Z são redefinidos para O graus 

após a aplicação de uma rotação. 

� Pressione o botão "To Align Bottom Plane" (Alinhar o plano inferior) 

para alinhar o plano selecionado para a parte inferior da plataforma de 
construção. 

� Clique no botão "Reset" (Redefinir) para restaurar o objeto ativado 
ao status original. 



DICA: Superfícies planas e grandes ou linhas retas longas com 

suportes podem ser impressas em um ângulo oblíquo de pelo 

menos 10° com a plataforma de construção para aumentar a taxa 

de sucesso. As forças durante o descolamento da plataforma de 

impressão do filme FEP podem distorcer as camadas finas de uma 

superfície plana ou de uma linha montada nas estruturas de 

suporte, se impressas horizontalmente. Se uma superfície plana ou 

linha fina é orientada em um ângulo oblíquo, há apenas uma 

pequena projeção para cada nova camada. Além disso, peças de 

paredes finas ocupam uma área significativamente menor quando 

impressos em um ângulo oblíquo. 

4 MUDANÇA DE TAMANHO

Pressionando o botão "Size" (Tamanho) no menu de ferramentas 

principais abrirá o submenu a seguir. 

Size 

X: 20.1.9 mm 

Y: 20.1.9 mm 

Z: 3,3 BO mm 

Scate: 0.5.92 :) 

l.lnits: @ mm ô in 



� Quando a guia "Size" (Tamanho) está aberta, o objeto ativado pode 
ser dimensionado livremente, mantendo o botão esquerdo do mouse 

pressionado sobre o objeto e movendo o mouse. 

� O objeto ativado também pode ser dimensionado inserindo os 

valores X/V /Z nos campos. Pressione "Enter" para aplicar as 
alterações. O objeto será dimensionado uniformemente no modo 
"Uniform Scaling" (Escalonamento Uniforme). No modo "Non-uniform 

Scaling" (Escalonamento não uniforme), o objeto será redimensionado 
independentemente para cada eixo sem afetar os outros eixos. 

� Se você preferir redimensionar o objeto para uma proporção fixa, 
coloque um valor na caixa de escala. 

� Clique no botão "Reset" (Redefinir) para restaurar o objeto ativado 
para o tamanho original. 

� "Units" (Unidades): alterna entre milímetros e polegadas. 

DICA: Alterar o tamanho de um objeto quebrará os suportes 

gerados anteriormente e você precisará refazê-los. 

•1 GERAR SUPORTES

Alguns modelos precisam de estruturas de suporte adicionais para 
serem impressos com sucesso, especialmente aqueles com saliências. 

Pressione o botão "Supports" (Suportes) no menu "Main Tools" 
(ferramentas principais) para abrir o submenu "Supports" (Suportes). 

Depois que a guia "Suports" (Suportes) é aberta, os suportes podem 
ser adicionados ao objeto ativo pressionando o botão "Generate" 
(Gerar). Os parâmetros de suporte podem ser ajustados usando os 

controles deslizantes para "Spacing" (Espaçamento), "Support 
Dia meter" (Diâmetro de Suporte), "Head Length" (Comprimento da 
Cabeça) e "Point Size" (Tamanho do Ponto). 



Supports 

Spacing: �- 4.00 mm 

Diarneter. ------e 2.00 mm 

Heitd Length: -- -2.00 mm 

PointSize: � 0.60 mm 
lntemalSupports: O 
Connection (2) Foundation O 
Suppon Angle: 

TiltAngle 

60. 

o. 

◄ ''Spadng" (Espaçamento): define a distância mais próxima entre

dois suportes adjacentes.

◄ ''Support Diameter'' (Diâmetro de Suporte): define o diâmetro do

pilar de suporte.

◄ "Head Length" (Comprimento da Cabeça): define o comprimento

entre o pilar perpendicular de suporte e o pilar angulado até o objeto

(ponto).

◄ "Point Size" (Tamanho do Ponto): define o diâmetro do suporte

onde ele toca o objeto.

◄ "Internai Suports" (Suportes Internos): ao marcar esta caixa, serão

gerados suportes internos no modelo para suportar sobressaliências.

Sem suportes internos, as sobressaliências podem falhar durante a

impressão.



� ''Connection" (Conexão): suportes longos são instáveis em 

estrutura. Clique na caixa de seleção "Connection" (Conexão) para 

adicionar peças de conexão entre suportes longos para aumentar a 

estabilidade dos suportes ao gerar suportes. A imagem da esquerda 

abaixo mostra os suportes com conexão e a da direita mostra suportes 

sem conexão. Esta caixa está marcada por padrão. Foundation (Base): 

clique na caixa de seleção para adicionar bases ao gerar suportes. A 

figura abaixo da esquerda mostra suportes com base e a figura da 

direita mostra suportes sem base. 

� Faixa está marcada por padrão. O sistema recalcula a base quando 

o usuário finaliza e sai da função de edição manual.



� "Support Angle" (Ângulo de Suporte): os suportes serão gerados 
quando o ângulo entre a superfície da parte do modelo e o plano 

horizontal for menor que o ângulo de suporte. Caso contrário eles não 
serão gerados. Quanto maior o ângulo de suporte, maior o escopo de 
gerar suporte. Defina esse valor para impedir a geração de suportes 

em locais íngremes e para eliminar suportes desnecessários. Você 
pode definir manualmente o ângulo entre 45º e 75º. O ângulo padrão 
é60º. 

� ''Tilt Angle" (Ângulo de Inclinação): para garantir a exposição 
descontínua em uma parte da área no modo UDP, é necessário que os 

suportes sejam inclinados. Os usuários podem definir manualmente o 
ângulo de inclinação entre Oº e 20

º
. O ângulo padrão é Oº

.

A imagem à esquerda abaixo é de suportes verticais e a direita é de 
suportes inclinados. 

� "üft" (Levantar): levante o objeto ativado da plataforma de 
construção para cima em 5 mm. 

� "Down" (Abaixar): empurre o objeto ativado para baixo até a 
plataforma de construção. 

� ''Generate" (Gerar):gera a estrutura de suporte usando as 
configurações atuais para todos os modelos selecionados. 



� "Edit" (Editar): permite ao usuário adicionar, modificar ou excluir 

manualmente estruturas de suporte (liga e desliga o modo de edição 

manual). 

Pressione o botão "Edit" (Editar): o sistema entrará no modo de 

suporte à edição manual. Mesmo se o objeto não estiver selecionado, 

você poderá editar os suportes manualmente. Clique no botão "Edit" 

(Editar) novamente, o sistema retornará para o modo de suporte 

automático. 

� Adicionar suporte: Passe o cursor do mouse sobre o modelo; 

quando o cursor aparecer como uma linha verde, clicando na 

superfície do modelo irá adicionar um suporte. Se o cursor aparecer 

como uma linha vermelha, significa que um suporte não é necessário. 

� Modificar suporte: Clique na superfície do suporte e ele será 

destacado para indicar que foi selecionado. Depois de selecionado, 

você pode arrastar e soltar o suporte para um local de destino. Se o 

suporte ficar vermelho durante o movimento, a posição do suporte 

não é ideal e, portanto, não é recomendada. Você também pode 

alterar os controles deslizantes para modificar as propriedades dos 

suportes: "Support Radius" (Raio de suporte), "Head Length" 

(Comprimento da cabeça) ou ''TouchPoint Size" (Tamanho do ponto 

de contato). 

� Deletar suporte: Depois que um suporte é selecionado, basta 

pressionar a tecla "DELETE" (Deletar) para removê-lo. 

DICA: Os botões "Lift" (Levantar), "Down" (Abaixar), "Generate" 

(Gerar) são ativados apenas quando um modelo está selecionado. 

4 "SLICE" (FATIAR)

Pressione o botão "Slice" (Fatiar) na barra de ferramentas principal e 

ele abrirá dois submenus, um à esquerda e um à direita. O menu 

esquerdo é para iniciar o fatiamento ("Slice") e para mostrar as 

camadas ("Show Slices"), e a barra e o menu à direita são para 

personalização do perfil de fatiamento. 



* .. 1 

� A) PARÂMETROS DE FATIAMENTO 

...... : ....,.,.,.,.,,..,. 

Os parâmetros de fatiamento permitem que os usuários personalizem 

os parâmetros de fatiamento de cada segmento de um modelo. Após 

a versão 12.0 o programa apresenta um controle deslizante separado 

na terceira camada por padrão e os usuários não podem mover esse 

controle deslizante. O tempo de exposição das três primeiras camadas 

será definido diretamente na interface do parâmetro de fatiamento, e 

não nas configurações avançadas. 

Desde a versão 1.3.0, os parâmetros de fatia mento já a presentam 

"Preference" (Preferências) e "LED Power" (Potência de LED). Portanto 

o controle "LED Power" (Potência de LED) será removido do menu

"Advanced" (Configurações avançadas). O Uniz Desktop não

memorizará mais o "Exposure Time" (Tempo de Exposição), e portanto

a função "Restore" (Restaurar) será abolida. Os usuários podem gravar

os parâmetros de impressão favoritos em "Preference" (Preferências).

Resin Type: zABS GREEN ,.. 

Preference: Default • ■

Thickness: 0.100 

Exposure TI!ne: 2.9 

Cool Down Time: Auto 

MMM 

Resin Type: zABS GREEN • 

Prt:fttence: Default • ■ 

ThickMss: 0.100 

Exposurl!: Time: 2.9 

Cool Down Time: Auto 



� "Resin Type" (Ílpo de resina):fornece diferentes valores padrão 
para diferentes tipos de resina. 

�"Preference" (Preferências): Para cada resina podem ser definidas e 
gravadas várias preferências para parâmetros de impressão usadas 

com freqüência, incluindo: "LayerThickness" (Espessura da camada), 
"Exposure Time" (Tempo de exposição), "Cool Down Time" (Tempo de 
resfriamento), "Pixel Shrink" (Retração de pixel), "LED Power" (Potência 

do LED), "Motor Speed" (Velocidade do motor), "Rise Height" (Altura de 
elevação), "lnfill" (Preenchimento), "UDP Mode" (Modo UDP). Clicando 
com o botão direito do mouse sobre o ícone de três pontos ao lado da 

linha "Preference" (Preferências), uma janela de diálogo "Preference 
Editor" (Editor de Preferências) se abrirá. No "Preference Editor" (Editor 
de Preferências), clique em "Add" (Adicionar) para criar uma nova 

preferência e clique em "Remove" (Remover) para excluir a preferência 
selecionada. Nota: Os valores de preferência são obtidos diretamente 
dos parâmetros da interface de fatiamento e não são editáveis. 

Somente as preferências auto-definidas são deletáveis. 

� ''Thickness" (Espessura): é a espessura da camada, que está 
relacionada à resolução Z. 

� "Exposure Time" (Tempo de exposição): é o tempo de exposição 
de uma camada em um segmento específico, e pode variar devido a 
uma configuração de espessura de camada diferente ou a diferentes 
tipos de resina. Por exem pio, a resina zWax leva cerca de 2x o tempo 

de exposição por camada, comparada à resina zABS. 

� ''Coo/ Down Time" (Tempo de resfriamento): é o tempo para 

resfriar a camada exposta para proteger o filme de polímero de 
superaquecimento. Para prolongar a vida útil do filme do tanque de 
resina, é recomendável manter o filme à temperatura abaixo de 50 

graus Celsius. O superaquecimento do filme pode fazer com que ele 
sofra deformação, delaminação e quebra. 

DICA: Evite expor o mesmo ponto ou área repetidamente; tente 

orientar as paredes ou pilares do modelo em ângulo oblíquo para 

que a área de exposição seja alterada nas camadas subsequentes. 



Ao pressionar o botão "Avançado", o seguinte submenu se abrirá: 

Pi:xel Shrink: o 

LED Power: 250 

Motor Speed: Auto 

Rise Height: Auto 

lnfill: 

UDP: o 
Pause: o 

Pi:xel Shrink: o 

LED Power: 250 

Motor Speed: Auto 

Ri.se Height: Auto 

lnfill: 

UDP: o 

◄ "Pixel Shrink" (Redução de pixel): reduz ou expande os polígonos

de fatiamento. Se o valor for zero, nada é mudado; Se o valor for

positivo, o fatiamento será contraído, e se negativo, o fatiamento será

expandido.A unidade é pixeis.

◄ "LED Power" (Potência de LED):define a energia para os LEDS UV

e terá um impacto na cura da resina. Sugere-se uma potência do LED

de 150-250. auto-definidas são deletáveis.

◄ "Motor Speed" (Velocidade do motor): define a velocidade do

motor elétrico que controla o movimento de subida da plataforma de

construção.

◄ "Rise Height" (Altura de elevação): define a altura de

deslocamento da plataforma de construção.



◄ "lnfill" (Preenchimento): arraste o controle deslizante

horizontalmente para modificar o preenchimento, variando de 0% a

100%. O modelo será:

- 0%:totalmente oco

- 10 a 90%: oco, mas preenchido de 100/o a 90%.

- 100%: sólido.

Veja as "Advanced Settings" (Configurações avançadas) para a 

espessura da parede quando o modelo é parcialmente oco e para o 

tipo de preenchimento. 

◄ A opção "UDP"será adicionada aos parâmetros de fatiamento

quando os usuários escolherem as impressoras com função UDP. Os

usuários precisam marcar esta caixa ao imprimir um modelo no modo

UDP.As configurações padrão para "Cool DownTime" (Tempo de

resfriamento)

◄ "Motor Speed" (Velocidade do motor) e "Rise Height" (Altura de
elevação) serão aplicadas pelo software e seus valores não poderão

ser modificados pelos usuários a partir da interface.

◄ O comando "Pause" (Pausar) define uma pausa predefinida na

camada de escolha durante a impressão, e a impressão pode ser

retomada pressionando-se o botão "Resume" (Continuar) na guia de

controle de impressão.

◄ B) PERSONALIZE SUA PRÓPRIA RESOLUÇÃO Z

Ao dividir o modelo em vários segmentos e definir diferentes 

parâmetros de fatiamento, a personalização da resolução do eixo Z 

pode ser usada para equilibrar a velocidade de impressão e a 

qualidade da superfície. 

◄ Clique no cursor da barra de deslize à direita para começar a



personalizar os parâmetros de impressão. A linha branca mostra a 

divisão entre os dois segmentos adjacentes. O menu superior define 

as propriedades do segmento acima da divisão e o menu inferior 

define as propriedades do segmento inferior. Você pode arrastar o 

cursor para alterar a localização da divisão ou clicar duas vezes no 

espaço em branco na barra de deslize para adicionar outra camada de 

divisão. Pressione a tecla "Dei" (Deletar) ao arrastar o bloco deslizante 

para apagar a divisão de segmentos. A última camada de divisão não 

pode ser excluída. 

◄ Clique duas vezes no controle deslizante selecionado e você obterá

uma caixa de texto. Digite o nome da camada na caixa de texto e

pressione a tecla "ENTER" para finalizar e fechar a edição.

◄ Clique na tecla"+" para mover o controle deslizante

incrementalmente uma camada para cima até atingir o próximo

controle deslizante ou a camada superior do modelo.

◄ Clique na tecla "-" para mover o controle deslizante

incrementalmente uma camada para baixo até atingir o próximo

controle deslizante.

Aviso: O controle deslizante na parte inferior (que marca a terceira 

camada) não suporta operações com o botão+/-. 

◄ Clique na tecla "PageUp" para selecionar o controle deslizante

acima.

◄ Clique na tecla "PageDown" para selecionar o controle deslizante

abaixo.



◄ C) "SLICE TOOLS" (FERRAMENTAS DE FATIAMENTO)

◄ Clique no botão "SI ice" (Fatiamento) para dividir todos os modelos

na plataforma de construção com os parâmetros def inidos. As

informações estimadas de impressão serão exibidas na barra de

status.

_..,.,...---

◄ Clique no botão "Mostrar fatias" para examinar qualquer camada

individual do modelo fatiado.

Você pode inserir um número de camada específico no canto superior 

direito para se mover rapidamente para aquela camada. 

◄ Arraste o controle deslizante direito verticalmente para visualizar

cada camada.

◄ Clique nas setas "para cima/ para baixo" para visualizar a camada

anterior ou seguinte incrementalmente.

Se a opção "Print When Finished" (Imprimir ao terminar) estiver 

marcada, os dados fatiados serão enviados para a impressora 

selecionada na barra à direita automaticamente.A impressora ainda 

precisará de conf irmação para imprimir através do botão principal 

localizado na frente da impressora. 

DICA: A opção "Print When Finished" (Imprimir ao terminar) 

somente estará disponível quando uma impressora estiver 



conectada, o painel de controle da impressora correspondente 

estiver aberto e a impressora estiver no status "Ready'' (Pronto). 

� IMPRESSÃO 

A impressora conectada via USB será marcada com o ícone v

na barra de ferramentas de impressão à direita. 

� Clique no botão � na barra de ferramentas para pesquisar todas as
impressoras na mesma rede. Estes estarão marcadas com o ícone "?'

� A) FERRAMENTAS DE IMPRESSÃO 

� Clique sobre o ícone de impressora '<' / "?' para abrir o "Printer
Control Panei" (Painel de Controle de Impressora) t.P /�.O painel de

12�5 23551 

controle de impressora é usado para controlar a impressora para
impressão e para manutenção regular. Clique sobre o ícone da
impressora novamente para fechar o painel.

PrinterAlias: 

PrinterS/N: 

Firmware�ion:4.1 
Orrial licffise in use. 

Cancel Job 

TASK NAME: 

PRINTING lAYER: 

TIME TO COMPLETE: 00:00:00 
ESTIMATEO TIME: 00:00:00 
VOLUME: ml 

RESIN lEVEl: çJ O 
LED TEMPERATURE: 29.0"C S4.0'F 
CONNECTlON TYPE: USB 

© Upgrade Lic:ense 

.t;. 

Pl 
:! 

1$ 

* 

◊ 

� lniciartrabalho:Clique no botão "Iniciar" ®,o sistema enviará os 
dados do fatiamento atual para a impressora e começará a imprimir.



◄ lniciartrabalho:Clique no botão "Iniciar"®, o sistema enviará os 
dados do fatiamento atual para a impressora e começará a imprimir.

◄ Pausartrabalho:Cliqueem "Pausar"© para suspender um
trabalho de impressão.

◄ Retom artrabalho:Cliqueem "Continuar" O para retomar um
trabalho de impressão em pausa.

◄ cancelartrabalho:Cliqueem "CancelJob" (Cancelar trabalho) para
cancelar o trabalho de impressão atual.

◄ Renomear uma impressora: Clique duas vezes no nome da
impressora ou em s/n para inserir um novo nome e pressione "Enter"
para concluir a renomeação.

◄ Atualizar f irmware: Um ícone © será exibido ao lado da versão do
firmware quando houver uma nova versão de firmware disponível.
Clique duas vezes sobre o ícone para iniciar a atualização. Reinicie a
impressora quando a atualização estiver concluída.

◄ Preencher Resína:Clique em "Fill" (Preencher) para começar a
bombear a resina do frasco para o tanque. Clique novamente para
parar.

◄ Remover Resína:Clique em "Redraw" (Drenar) para começar a
remover a resina do tanque de volta para o frasco. Clique novamente
para parar.

◄ ümpeza Tot al da Te/a:Clique em "Limpar" para expor luz na tela
inteira, a fim de curar e limpar completamente resina no fundo do 
tanque. Detritos de trabalhos anteriores podem danificar a tela LCD 
no próximo trabalho. A função "Limpar" formará um filme de resina
inteiro que retém os detritos dos trabalhos anteriores.



Depois que o f ilme de resina é removido, o tanque de resina está 
limpo e pronto para o próximo trabalho de impressão. 

DICA: É recomendável verificar o fundo do tanque de resina antes 
de cada trabalho de impressão. Quando há detritos flutuando na 
resina ou colando no fundo do tanque, esses detritos podem 
danificar o LCD. 

NOTA: NÃO remova o tanque de resina durante a exposição de 
limpeza. Após a exposição, no entanto, você pode levantar o tanque 
de resina para remover o filme de resina curada. 

� "Show Logo" (Mostrar logotipo): "Show Logo" (Mostrar logotipo) é 
usado para verificar se a tela LCD está funcionando. Antes de usar esta 
função, remova a plataforma de construção e o tanque de resina e 
clique no botão "Mostrar logotipo" para mostrar o logotipo UNIZ na 
tela LCD para testar a comunicação e a tela LCD. 

� Redefinir posição zero do eixo Z: Redef inir posição zero do eixo Zé 
usada para recalibrar o motor vertical. Remova o tanque de resina e 
limpe a plataforma de construção antes de usar esta função. Na caixa 
pop-up, clique no botão "Sim" e empurre a plataforma de construção 
manualmente para baixo até tocar na tela de LCD. Em seguida, clique 
em "Sim" novamente e a plataforma de construção subirá novamente. 

Esta função é usada se houver problemas relacionados à distância 
inicial entre a plataforma de construção e a tela. Isso pode ser útil em 
caso de falhas de impressão ou problemas de adesão. 

� Compensação do eixo Z: Digite um valor para def inir um valor de 
compensação para o eixo z. Isso diminuirá a altura do eixo z do valor 
mecânico calibrado. 



Z·ax1s Compensatlon 

Z-axis Compensation 

Micr0-adjustment vatue o mm: 

M#WM Mfl:111■ 

Calrbration of Resin levei Sensor 

Empty low Threshold Hij:h Threshold 

TankReading 

Calibrarionlanklevel �=7�-��-� 

--- --
BonleReading :=l

o==:::::�- -� 
Calibration Bottle Reading lo 1 �-� 

--- --

Esta função é usada apenas quando o modelo impresso é menor que 
ova lor teórico ao longo do eixo Z. Ova lor do ajuste é ig ua I ao valor 
teórico menos o valor real. mecânico calibrado. 

CALIBRAÇÃO DO NÍVEL DO TANQUE DE RESINA 

� Instale um tanque de resina vazio e ligue o sensor de resina ao 
tanque. 

� Calibre o Nível Vazio do Tanque: Clique nos botões em "Read" (Ler) 
e "Cal" (Calibração) até que o "Tank Reading" (Leitura do tanque) esteja 
entre +50 e -50. 

� Calibre o limiar baixo do tanque: Substitua o tanque vazio por um 
tanque com 2 a 3 mm de resina (ou encha o tanque vazio com 2 a 3 
mm resina), clique no botão "Read" (Ler). 

� Calibre o limite alto do tanque: Substitua o tanque por um tanque 
com 7 a 8 mm de resina (ou encha o tanque com 7 a 8 mm de resina), 
clique no botão "Read" (Ler) e termine a calibração do nível do tanque 
clicando em no botão "Cal" (Calibração). 



CALIBRAÇÃO DO NÍVEL DE RESINA NO FRASCO 

� Instale um frasco de resina vazio e instale o sensor de nível de 
resina no tanque de resina. 

� Calibre o nível de vazio do frasco: Clique nos botões "Read" (Ler) e 
"Cal" (Calibração) até que "Leitura do frasco" esteja entre +50 e -50. 

� Os limites alto e baixo não estão disponíveis nesta versão. 

AUTO BOMBEAMENTO 

� Clique no botão "Auto Pump" (Bomba automática) para ativar/ 
desativar ..!. ; .!. o bombeamento automático. Se o nível de resina 
estiver muito baixo no tanque e a "Bomba automática" estiver ligada, 
a impressora bombeará resina do frasco para o tanque 
automaticamente. 

CONFIGURAÇÕES DA IMPRESSORA 

Pressione o botão "Printer settings" (Configurações da impressora) 
para exibir o submenu, incluindo três funções: "Network" (Rede), 
"Activation" (Ativação), "Remote Control" (Controle remoto), "Air Pump" 
(Reiniciar o temporizador da Bomba de ar) "Resin Pump Tube" 
(Reiniciar o temporizador da bomba de resina) . 

. Uni:z3DTech 

tn:activat,ed © 

Remotie Mlonirtori n-g e 

AirPump 0 

Resin Pump Tube 0 

 



CALIBRAÇÃO DO NÍVEL DE RESINA NO FRASCO 

� Redes: Isso mostra o "status" da rede de conexão da impressora e
fornece configurações de rede. Suporta configuração automática e
manual de IP.

DICA: O recurso Wi-Fi da impressora suporta somente bandas de 

2,4 GHz.; ele não suporta conexões de 5 GHz. 

� Ativação: Isso mostra o status de ativação da impressora. Clique
para ativar.

� Controle Remoto: Isso mostra o status do controle remoto. Os
usuários podem ativar/ desativar manualmente a função de controle
remoto.

Quando essa função é iniciada pela primeira vez, o sistema precisa
registrar a impressora na loT, o que pode levar algum tempo.

� Bomba de ar: Exibir tempo de execução e vida útil recomendada
da bomba de ar. Clique no botão direito, ele irá reiniciar o
temporizador.

<1 Tubo da bomba de resina: Exibe o tempo de execução e a vida útil
recomendada do tubo da bomba de resina. Clique no botão direito,
ele irá reiniciar o temporizador.

LICENÇA DE ATUALIZAÇÃO 

Um ícone CD Upgrade License na parte inferior do painel de controle da
impressora significa que esse tipo de impressora pode ser atualizado.
Clique no ícone para começar a atualizar a licença.



� B) PROCESSO DE IMPRESSÃO 

� Enviar dados para a impressora:Clique no botão "Start" (Iniciar) 
para enviar o modelo fatiado para a impressora selecionada. 

� Progresso de transferência de arquivos: Depois de clicar em "Start" 
(Iniciar), a barra de progresso do UNIZ Desktop e o botão de círculo de 
LED frontal da impressora indicarão o progresso da transferência de 
arquivos acendendo em azul. 

� Confirmar trabalho de impressão: Verifique se a impressora está 
pronta para imprimir e toque no botão circular frontal da impressora 
para confirmar o trabalho. 

AVISO: Antes da confirmação final, verifique se a plataforma de 

construção, o tanque de resina e o frasco de resina estão instalados. 

Verifique se a plataforma de construção e o tanque de resina estão 

livres de detritos.Verifique se o sensor de nível de resina está 

instalado corretamente. 

Após a confirmação, você pode desconectar o computador da 
impressora. 

Não desconecte a impressora e o software nem desligue o software 
UNIZ durante a transmissão de dados. 

CARREGAMENTO DE FATIAMENTO (OPCIONAL) 

Se você deseja compartilhar sua impressão na nuvem UNIZ, pressione 
o botão "Upload" (Carregar) no menu "main tools" (ferramentas
principais) para abrir o submenu a seguir.



ModelName: "°''' 
Category: Selectac.ategory 

Desaiption: 

LicenseFee: O Frtt Oollars 

Após a conclusão do upload, você poderá ver o progresso da revisão 
no item Modelos Carregados, na Biblioteca. Depois que o modelo for 
aprovado, o fatiamento será exibido na loja UniZ. 

� "New Scene" (Nova cena): a cena atual será descartada e uma nova 
cena será criada. 

� "Save Scene" (Salvar cena): salve a cena atual no formato de 
arquivo UNIZ, que inclui dados de modelo 30, estruturas de suporte, 
histórico de operações (translação, orientação, redimensionamento) e 
perfil de fatiamento. Você pode carregar qualquer cena salva e 
retomar a edição posteriormente. 

� "SaveSceneas" (Salvar cena comoJ:Salva a cena atual em outro
arquivo .UNIZ. 

�� AJUSTESAVANÇADOS 

Advanced Settings 

Wall Th ickness oi Hollowing 

Fill Style 

Generate Reports 

4 mm ..._ 

Triangular ,.. 

[J 

1 (Gnce.1 e++ 



◄ "Wa/1 Thickness of Hollowing" (Espessura da parede): define a

espessura da parede das peças tornadas ocas com as configurações

avançadas no menu de fatiamento.

◄ "Fi/1 Style" (Estilo de preenchimento): define o estilo de

preenchimento das peças tornadas ocas com as configurações

avançadas no menu de fatiamento.

◄ "Generate Reports" (Gerar relatórios): marque a caixa de seleção à

esquerda para criar relatórios automaticamente quando você iniciar

uma impressão. Clique no botão direito para modificar o caminho de

salvamento dos relatórios.

◄ üsta de modelos: a lista de modelos fornece uma caixa de diálogo

sem modelo para exibição, localização, seleção, ocultação, duplicação

e exclusão de modelos na cena 3D.

◄ "Undo Operation" (Desfazer operação):desfaz a operação anterior.

◄ "Redo Operation" (Refazer operação): refaz uma operação

anteriormente desfeita.

�� REGRAS DE DESIGN 

Os modelos impressos no modo UDP devem estar em conformidade 

com certas regras de design para imprimir com sucesso e evitar danos 

à impressora. Leia mais sobre as regras de design no link abaixo. 

https://www.uniz.com/support/design_specification 



�€ SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema Razão Solução 

A calibração da posição inicial da Siga o procedimento de 
plataforma não está na posição calibração do eixo Z e calibre 

A primeira camada não está correta. novamente. 

aderindo corretamente. 

A superfície da plataforma de Use a lixa fornecida para asperizar 

construção está muito lisa e o e limpar a superfíce da 
modelo cai no tanque de resina. plataforma de construção. 

l. Substitua o tanque de resina 
por um novo 

2. Remova o tanque de resina, 

limpe o painel LCD e a parte 
A força de sucção entre o filme do inferior do filme de tanque de 
tanque de resina e o modelo está resina; limpe-os com álcool e 

muito forte. depois com uma toalha de papel 
Modelo com problemas nas seca. (Nota: toque APENAS na 
camadas. parte de vidro da tela, a área 

coberta com fita preta não deve 
ser tocada); 

3.Aumente o tempo de 
resfriamento. 

Adesão insuficiente entre as Use a lixa fornecida para asperizar 

camadas impressas. e limpar a superfíce da 
plataforma de construção. 

Desempenho anormal do LCD na O cabo do LCD não está inserido Siga as instruções para reinserir 

função "Show Logo": não exibindo, corretamente ou está danificado. ou instalar um novo cabo do LCD. 
tremendo ou exibindo diferente 
no lado esquerdo/ direito. A tela está danificada. Siga as orientações para 

substituir o painel LCD. 
·- ·- r--· -- -

falham ao imprimir. Uma fileira de LEDs está danificada Envie a impressora para a 

na placa de LEDs. assistência técnica para reparo. 

Pontos negros ou barras negras O painel LCD pode estar 
aparecem na tela de LCD. superaquecido. Deixe esfriar ou 

Defeitos listrados ou granulados siga as instruções para substituir 
no modelo impresso. o painel LCD. 

A tensão do filme de resina do Envie a impressora para a 

tanque não está forte o suficiente. assistência técnica para reparo. 

Problemas com as estruturas de Siga as instruções para 
Defeitos de distorção da borda no suporte. acrescentar suportes 

modelo impresso. manualmente. 

A base do modelo não está Verifique se há erros na primeira 
pressionada firmemente contra o camada do fatiamento. 
plano XV. 

Existem linhas onduladas no Substitua o tanque de resina por 
plano XV. Rugas no filme do tanque de um novo e aumente o tempo de 

resina. resfriamento adequadamente 
para a próxima impressão. 

·r--·- ·-· ,_, __ ,..JU<:; l<:;.C>II ICI 

líquida ou sólida na superfície da Resíduos de resina sólida na base Substitua o tanque de resina por 
tela da plataforma de construção um novo e limpe a resina residual 

podem causar dano ao filme de na tela. 
resina do tanque. 



Problema Razão Solução 

O frasco de resina não está inserido Limpe a resina residual de acordo 

no local correto. com as orientações e substitua o 

frasco de resina por um novo. 

A resina vaza da parte inferior Verifique se o frasco está 

direita da impressora. encaixado completamente. 

O orifício de ventilação superior da Perfure o orifício superior da 

resina foi perfurado. garrafa de resina com o furador 

fornecido. 

Aparecem partes impressas em A fita de vedamento de luz está Substitua a fita por uma nova, 

excesso. A luz vaza para fora da danificada. corte e cubra qualquer área 

área de exibição da tela. exposta. 

O modelo impresso possui franjas Ajuste a tensão da porca do 

ou linhas onduladas na face Eixo Z instável. parafuso guia e do suporte da 

lateral. plataforma de construção de 

acordo com as orientações. 

Líquido oleoso saindo pela borda 

inferior frontal da impressora, na Há um vazamento do líquido do Substitua o módulo de 

direção da etiqueta, e o nível do sitema de refrigeração. resfriamento do LCD por um 

líquido no tanque de refrigerante novo ou envie a impressora para 

apresenta redução a assistência técnica para reparo. 

significativamente. 

Aparecem diferenças 

consideráveis de tamanho 

(superiores a l mm) entre as A parte inferior do painel da Ajuste o paralelismo da 

primeiras camadas ou entre as plataforma de construção não está plataforma de construção de 

impressões da esquerda e da paralela. acordo com o vídeo do tutorial. 

direita na plataforma de 

construção. 

A plataforma de construção não Verifique se o cabo do 

desce depois de subir ao máximo, O interruptor de limite do eixo Z microinterruptor está quebrado; 

e há um som anormal durante o está com defeito. se estiver bem conectado, envie 

início ou o final do processo de a impressora para a assistência 

impressão. técnica para reparo. 

Falha no bombeamento A fita de vedamento de luz está Substitua a fita por uma nova, 

automático. danificada. corte e cubra qualquer área 

exposta. 

Aparece uma exibição anormal na Há mal contato na placa de circuito Reinsira o cabo e reinicie a 

luz frontal da impressora. impresso ou há erro de programa. impressora. 

Problemas no "touch" do botão A placa de circuito impresso está Substitua a placa de circuito 

frontal da impressora. com defeito. impresso por uma nova de 

acordo com as orientações. 

Remova a tampa do filtro do 

Um som anormal pode ser ouvido O cabo da ventoinha ficou preso ou ventilador traseiro e verifique se 

na ventoinha traseira. o parafuso está apertado demais. há alguma interferência do cabo; 

ajuste o aperto do parafuso de 

forma adequada. 



�� AUTENTICAÇÃO ROHS 

F 
RoHs "Restriction of Certain Hazardous Substances" (Restrição de Certas 
Substãncias Perigosas) 

Pb Hg Cd Cr(VI) PBB (PBDE) 

Chumbo Mercúrio Cádmio Cromo Bifenilos Éteres difenílicos 

hexavalente poli bromados poli bromados 

Placa mãe -./ -./ -./ -./ -./ 

Motor -./ -./ -./ -./ -./ 

Plataforma -./ -./ -./ -./ -./ -./ 

Coluna -./ -./ -./ -./ -./ 

Fonte -./ -./ -./ -./ -./ -./ 

Ventiladores -./ -./ -./ -./ -./ 

Placa de 
-./ -./ -./ -./ -./ -./ refrigeração 

Tanque de resina -./ -./ -./ -./ -./ -./ 

Painel LCD -./ -./ -./ -./ -./ -./ 

Painel de LEDs -./ -./ -./ -./ -./ 

Substâncias (RoHS2077/65/EU) 
Esta tabela foi preparada de acordo com os padrões da Restrição de Subsâncias 
Perigosas 



�� ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
SLASHOL 

Impressão Tecnologia de Impressão Es teriolitografia por LCD 

Volume de construção 792 x 720 x 200mm 
7.5" X 4.7" X 7.9" 

Resolução XY 750µm 

Maior precisão* ±70µm 

Espessura de camada 70, 25, 50, 75, 700, 750,200,300 µ m 

(resolução Z) Customizável 

Mecanismo de separação Película natural de filme de polímero 
Até 700x mais durável que o PDMS 

Preparado para UDP ** 

Suporte Tecnologia de suporte inteligente Uniz. 

Velocidade de impressão Até 600 mm/hr (modo UDP) 
Até 200 mm/hr (modo normal) 

Controle de nível de resina Controle de nível automático 

Equipamento Dimensão/ Peso 350 x 400 x 530 mm [LxAxP] 
(Hardware) 74'' x 76" x 27", 74KG/30LB 

Temperatura de operação Sugerido 78-28º C (64-82º F) 

Necessidade de energia 700-240VAC, 6A 50/60Hz 

Sistema ótico Matriz de LED azul 5500 Lux 
sistema de refrigeração líquida 

Mecânica Alumínio fundido e CNC, Moldagem por Injeção 

Conectividade USB, Wifi, Ethernet 

Programa Requisições do sistema Windows 7 and up (64-bit only) 
(Software) Mac OS X 70.7 and up (64-bit only) 

76GBRAM 
OpenGL 2.7 Discrete Graphics 

Recursos avançados Gerenciamento de várias impressoras 

Reparo de modelo avançado embutido 
Suporte a arquivos ultra grandes 0 GB ou mais) 

Formatos compatíveis STL,OBJ,AMF,3MF, UNIZ 

Aplicativos Sistemas compatíveis iPhone, iPad, telefones e tablets Android 
móveis 

* Maior precisão possível apenas em múltiplos inteiros dos menores tamanhos de pixeis. 

** Não aplicável a todas as geometrias, aplicam-se regras de design específicas do UDP.



SLASH PLUS 

Impressão Tecnologia de impressão Es teriolitografia por LCD 

Volume de construção 792x720x200mm 

7.5" X 4.7" X 7.9" 

Resolução XY 75µm 

Maior precisão* ±20µm 

Espessura de camada (resolução Z) 70, 25, 50, 75, 700, 750,200,300 µ m 

Customizável 

Mecanismo de separação Película natural de filme de polímero 

Até 700x mais durável que o PDMS 

Suporte Tecnologia de suporte inteligente Uniz 

Velocidade de impressão Até 200 mm/hr (modo normal) 

Controle de nível de resina Controle de nível automático 

Equipamento Dimensão/ Peso 350x400x530 mm [LxAxP] 
(Hardware) 74" x 76" x 27", 74KG/30LB 

Temperatura de operação Sugerido 78-28º C (64-82º F) 

Necessidade de energia 700-240VAC, 6A 50/60Hz 

Sistema ótico Matriz de LED azul 5500 Lux 

Sistema de refrigeração líquida 

Mecânica Alumínio fundido e CNC, Moldagem por Injeção 

Conectividade USO, Wifi, Ethernet 

Programa Requisição do sistema Windows 7 and up (64-bit only) 
(Software) Mac OS X 70.7 and up (64-bit only) 

76GBRAM 

OpenGL 2.7 Discrete Graphics 

Recursos avançados Gerenciamento de várias impressoras 

Reparo de modelo avançado embutido 

Suporte a arquivos ultra grandes 0GB ou mais) 

Formatos compatíveis STL,OBJ,AMF,3MF, UNIZ 

Aplicativos Sistemas compatíveis iPhone, iPad, telefones e tablets Android 
móveis 

* Maior precisão possível apenas em múlti plos inteiros dos menores tamanhos de pixeis. 



Impressão 

Equipamento 

(Hardware) 

Programa 

(Software) 

Aplicativos 
móveis 

SLASH PLUS UDP 

Tecnologia de impressão Es teriolitografia por LCD 

Volume de construção 792x720x200mm 

7.5" X 4.7" X 7.9" 

Resolução XY 75µm 

Maior precisão* ±20µm 

Espessura de camada (resolução Z) 70, 25, 50, 75, 700, 750,200,300 µ m 

Customizável 

Mecanismo de separação Película natural de filme de polímero 

Até 700x mais durável que o PDMS 

Preparado para UDP** 

Suporte Tecnologia de suporte inteligente Uniz 

Velocidade de impressão Até 600 mm/hr (modo UDP) 

Até 200 mm/hr (modo normal) 

Controle de nível de resina Controle de nível automático 

Dimensão/ Peso 350x400x530 mm [LxAxP] 

74" x 76" x 27", 74KG/ 30LB 

Temperatura de operação Sugerido 78-28º C (64-82º F) 

Necessidade de energia 700-240VAC, 6A 50/60Hz 

Sistema ótico Matriz de LED azul 5500 Lux 

Sistema de refrigeração líquida 

Mecânica Alumínio fundido e CNC, Moldagem por Injeção 

Conectividade USO, Wifi, Ethernet 

Requisição do sistema Windows 7 and up (64-bit only) 

Mac OS X 70.7 and up (64-bit only) 

76GBRAM 

OpenGL 2.7 Discrete Graphics 

Recursos avançados Gerenciamento de várias impressoras 

Reparo de modelo avançado embutido 

Suporte a arquivos ultra grandes 0GB ou mais) 

Formatos compatíveis STL,OBJ,AMF,3MF, UNIZ 

Sistemas compatíveis iPhone, iPad, telefones e tablets Android 

* Maior precisão possível apenas em múltiplos inteiros dos menores tamanhos de pixeis. 

** Não aplicável a todas as geometrias, aplicam-se regras de design específicas do UDP. 



Impressão 

Equipamento 

(Hardware) 

Programa 

(Software) 

Aplicativos 
móveis 

SLASH PROOL 

Tecnologia de impressão Es teriolitografia por LCD 

Volume de construção 792x720x200mm 

7.5" X 4.7" X 7.9 " 

Resolução XY 750µm 

Maior precisão* ±70µm 

Espessura de camada (resolução Z) 70, 25, 50, 75, 700, 750,200,300 µ m 

Customizável 

Mecanismo de separação Película natural de filme de polímero 

Até 700x mais durável que o PDMS 

Preparado para UDP** 

Suporte Tecnologia de suporte inteligente Uniz 

Velocidade de impressão Até 600 mm/hr (modo UDP) 

Até 200 mm/hr (modo normal) 

Controle de nível de resina Controle de nível automático 

Dimensão/ Peso 350x 400x 530 mm [LxAxP] 

74"x76" x27", 78KG/ 40LB 

Temperatura de operação Sugerido 78-28º C (64- 82º F) 

Necessidade de energia 700-240VAC, 6A 50/60Hz 

Sistema ótico Matriz de LED azul 5500 Lux 

Sistema de refrigeração líquida 

Mecânica Alumínio fundido e CNC, Moldagem por Injeção 

Conectividade USO, Wifi, Ethernet 

Requisição do sistema Windows 7 and up (64- bit only) 

Mac OS X 70.7 and up (64- bit only) 

76GBRAM 

OpenGL 2.7 Discrete Graphics 

Recursos avançados Gerenciamento de várias impressoras 

Reparo de modelo avançado embutido 

Suporte a arquivos ultra grandes 0GB ou mais) 

Formatos compatíveis STL,OBJ, AMF,3MF, UNIZ 

Sistemas compatíveis iPhone, iPad, telefones e tablets Android 

* Maior precisão possível apenas em múltiplos inteiros dos menores tamanhos de pixeis. 

** Não aplicável a todas as geometrias, aplicam- se regras de design específicas do UDP. 



SLASH PRO 

Impressão Tecnologia de impressão Es teriolitografia por LCD 

Volume de construção 792x720x200mm 

7.5" X 4.7" X 7.9 " 

Resolução XY 75µm 

Maior precisão* ±20µm 

Espessura de camada (resolução Z) 70, 25, 50, 75, 700, 750,200,300 µ m 

Customizável 

Mecanismo de separação Película natural de filme de polímero 

Até 700x mais durável que o PDMS 

Preparado para UDP** 

Suporte Tecnologia de suporte inteligente Uniz 

Velocidade de impressão Até 200 mm/hr (modo normal) 

Controle de nível de resina Controle de nível automático 

Equipamento Dimensão/ Peso 350x 400x 530 mm [LxAxP] 
(Hardware) 74"x76" x27", 78KG/ 40LB 

Temperatura de operação Sugerido 78-28º C (64- 82º F) 

Necessidade de energia 700-240VAC, 6A 50/60Hz 

Sistema ótico Matriz de LED azul 5500 Lux 

Sistema de refrigeração líquida 

Mecânica Alumínio fundido e CNC, Moldagem por Injeção 

Conectividade USO, Wifi, Ethernet 

Programa Requisição do sistema Windows 7 and up (64- bit only) 
(Software) Mac OS X 70.7 and up (64- bit only) 

76GBRAM 

OpenGL 2.7 Discrete Graphics 

Recursos avançados Gerenciamento de várias impressoras 

Reparo de modelo avançado embutido 

Suporte a arquivos ultra grandes 0GB ou mais) 

Formatos compatíveis STL,OBJ, AMF,3MF, UNIZ 

Aplicativos Sistemas compatíveis iPhone, iPad, telefones e tablets Android 
móveis 

* Maior precisão possível apenas em múlti plos inteiros dos menores tamanhos de pixeis. 



Impressão 

Equipamento 

(Hardware) 

Programa 

(Software) 

Aplicativos 
móveis 

SLASH PRO UDP 

Tecnologia de impressão Es teriolitografia por LCD 

Volume de construção 792x720x200mm 

7.5" X 4.7" X 7.9 " 

Resolução XY 75µm 

Maior precisão* ±20µm 

Espessura de camada (resolução Z) 70, 25, 50, 75, 700, 750,200,300 µ m 

Customizável 

Mecanismo de separação Película natural de filme de polímero 

Até 700x mais durável que o PDMS 

Preparado para UDP** 

Suporte Tecnologia de suporte inteligente Uniz 

Velocidade de impressão Até 600 mm/hr (modo UDP) 

Até 200 mm/hr (modo normal) 

Controle de nível de resina Controle de nível automático 

Dimensão/ Peso 350x 400x 530 mm [LxAxP] 

74"x76" x27", 78KG/ 40LB 

Temperatura de operação Sugerido 78-28º C (64- 82º F) 

Necessidade de energia 700-240VAC, 6A 50/60Hz 

Sistema ótico Matriz de LED azul 5500 Lux 

Sistema de refrigeração líquida 

Mecânica Alumínio fundido e CNC, Moldagem por Injeção 

Conectividade USO, Wifi, Ethernet 

Requisição do sistema Windows 7 and up (64- bit only) 

Mac OS X 70.7 and up (64- bit only) 

76GBRAM 

OpenGL 2.7 Discrete Graphics 

Recursos avançados Gerenciamento de várias impressoras 

Reparo de modelo avançado embutido 

Suporte a arquivos ultra grandes 0GB ou mais) 

Formatos compatíveis STL,OBJ, AMF,3MF, UNIZ 

Sistemas compatíveis iPhone, iPad, telefones e tablets Android 

* Maior precisão possível apenas em múltiplos inteiros dos menores tamanhos de pixeis. 

** Não aplicável a todas as geometrias, aplicam- se regras de design específicas do UDP. 



Impressão 

Equipamento 

(Hardware) 

Programa 

(Software) 

Aplicativos 
móveis 

SLASH DJ2 

Tecnologia de impressão Es teriolitografia por LCD 

Volume de construção LCD Duo* 

792x720x200mm 

7.5" X 4.7" X 7.9" 

Resolução XY 47µm 

Maior precisão* ±70µm 

Espessura de camada (resolução Z) 70, 25, 50, 75, 700, 750,200,300 µ m 

Customizável 

Mecanismo de separação Película natural de filme de polímero 

Até 700x mais durável que o PDMS 

Suporte Tecnologia de suporte inteligente Uniz 

Até 200 mm/hr 

Controle de nível de resina Controle de nível automático 

Dimensão/ Peso 350x400x530 mm [LxAxP] 

74" x 76" x 27", 74KG/ 30LB 

Temperatura de operação Sugerido 78-28º C (64-82º F) 

Necessidade de energia 700-240VAC, 6A 50/60Hz 

Sistema ótico Matriz de LED azul 5500 Lux 

Sistema de refrigeração líquida 

Mecânica Alumínio fundido e CNC, Moldagem por Injeção 

Conectividade USO, Wifi, Ethernet 

Requisição do sistema Windows 7 and up (64-bit only) 

Mac OS X 70.7 and up (64-bit only) 

76GBRAM 

OpenGL 2.7 Discrete Graphics 

Recursos avançados Gerenciamento de várias impressoras 

Reparo de modelo avançado embutido 

Suporte a arquivos ultra grandes 0GB ou mais) 

Formatos compatíveis STL,OBJ,AMF,3MF, UNIZ 

Sistemas compatíveis iPhone, iPad, telefones e tablets Android 

* Equipado com dois módulos LCD, produzindo as mesmas fatias. 

** Maior precisão possível apenas em múltiplos inteiros dos menores tamanhos de pixeis. 



SLASHJUDP 

Impressão Tecnologia de impressão Es teriolitografia por LCD 

Volume de construção 792x720x200mm 

7.5" X 4.7" X 7.9" 

Resolução XY 47µm 

Maior precisão* ±70µm 

Espessura de camada (resolução Z) 70, 25, 50, 75, 700, 750,200,300 µ m 

Customizável 

Mecanismo de separação Película natural de filme de polímero 

Até 700x mais durável que o PDMS 

Suporte Tecnologia de suporte inteligente Uniz 

Velocidade de impressão Até 600 mm/hr (modo UDP) 

Até 200 mm/hr (modo normal) 

Controle de nível de resina Controle de nível automático 

Equipamento Dimensão/ Peso 350x400x530 mm [LxAxP] 
(Hardware) 74" x 76" x 27", 74KG/ 30LB 

Temperatura de operação Sugerido 78-28º C (64-82º F) 

Necessidade de energia 700-240VAC, 6A 50/60Hz 

Sistema ótico Matriz de LED azul 5500 Lux 

Sistema de refrigeração líquida 

Mecânica Alumínio fundido e CNC, Moldagem por Injeção 

Conectividade USO, Wifi, Ethernet 

Programa Requisição do sistema Windows 7 and up (64-bit only) 
(Software) Mac OS X 70.7 and up (64-bit only) 

76GBRAM 

OpenGL 2.7 Discrete Graphics 

Recursos avançados Gerenciamento de várias impressoras 

Reparo de modelo avançado embutido 

Suporte a arquivos ultra grandes 0GB ou mais) 

Formatos compatíveis STL,OBJ,AMF,3MF, UNIZ 

Aplicativos Sistemas compatíveis iPhone, iPad, telefones e tablets Android 
móveis 

* Maior precisão possível apenas em múltiplos intei ros dos menores tamanhos de pixeis. 



Verificação inicial

Rspagem e limpeza da plataforma

Calibragem do EIXO Z, distância entre
plataforma e tela LCD

Abastecimento do tanque de resina

LImpeza do tanque de resina

Raspagem e limpeza da plataforma
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Com sua nova Impressora Gnatus - Tecnologia UniZ 
você produzirá alinhadores, guias cirúrgicos e 
próteses de alta precisão no seu próprio consultório.

Ficou com alguma dúvida?
FALE CONOSCO.
(11) 99198 7466
atendimento@zdent.com.br

A Revolução Digital chegou
no seu Consultório!






