


Verifique se o LED está funcionando corretamente, na 
opção SHOW LOGO.

Caso haja algum problema, não tente fazer a impressão, 
pois o risco de falhas é alto. Entre em contato conosco.

1. Verificação Inicial

Show Logo

É aconselhável fazer esse processo a cada
cinco impressões.



Use álcool 70% e papel para limpar todos os resíduos de 
metal que possam ter ficado na plataforma.

Coloque a plataforma novamente no suporte, 
certifique-se de que ela esteja encaixada, e trave-a.

Destrave a plataforma do suporte e a retire com cuidado.

Para garantir a eficácia do contato entre o modelo e a 
plataforma, recomenda-se lixar bem a plataforma, 
realizando um movimento em formato de “X”

2. Raspagem e limpeza da plataforma

É aconselhável utilizar uma Lixa-Ferro 100.

É aconselhável fazer esse processo a cada
três impressões.



Uma outra janela irá aparecer, dessa vez para confirmar 
se a plataforma está na posição LCD (Plataforma 
abaixada em contato com o LCD).

Primeiro, retire o tanque de resina.

Em seu computador, clicando no botão RESET Z-AXIS 
ZERO POSITION, a primeira janela de confirmação irá 
aparecer. Se a posição está em EIXO TOPO (Plataforma 
de impressão levantada), clique em YES.

3. Calibragem do EIXO Z, distância entre
plataforma e tela LCD.

Reset Z-axis
Zero Position



Com a sua mão, cuidadosamente abaixe a plataforma de 
impressão até que toque o LCD.

Feito isso, clique em YES, e perceba que a plataforma irá 
subir automaticamente.

É recomendável usar um papel ofício sobre o LCD para 
certificar-se que a plataforma está em íntimo contato com
o LCD. Ao tentar remover o papel, o mesmo deve ficar
preso entre a plataforma e o LCD.

É aconselhável fazer esse processo a cada
três impressões.



Com o tanque vazio, encaixe-o primeiro pela parte de 
dentro. Com a mão, certifique-se que ele está bem 
travado, abaixe a parte da frente e faça o travamento do 
tanque. Verifique se a película do tanque não ficou 
protuberante ao travar. Caso isso aconteça, refaça o 
processo de encaixe do tanque.

4. Abastecimento do Tanque de Resina

Com o tanque bem encaixado, agite bem a resina por 15 
segundos, e despeje no tanque até a marca indicada 
MAX LEVEL.

É importante retirar a maior quantidade possível de 
bolhas da resina. Para isso, utilize uma espátula de 
silicone, ou outro material que não danifique a película 
do tanque. Faça movimentos de pincelada sempre 
uniformes, encostando levemente no fundo do tanque, 
levando as bolhas para as laterais.

Após a impressão, com cuidado retire o tanque e limpe 
toda a resina que sobrou.

Para ajudar na remoção de resíduos polimerizados, em 
seu computador, use a opção FULL SCREEN CLEAN. Na 
primeira janela, clique em YES, ajuste o tempo de 
exposição para 20 segundos e clique em OK. 

5. Limpeza do Tanque de Resina.
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Full Screen Clean

Perceba que se formou uma película de resina no fundo 
do tanque. Com muito cuidado, retire-a usando luvas, e 
filtre o restante que sobrou para se certificar que não há 
mais resíduos polimerizados.

Limpe todo o tanque com álcool 70% e papel. 
Busque retirar o máximo possível de resíduo.

Encaixe novamente o tanque, sempre limpo e vazio, 
para evitar que escorra resina na impressora ou no 
LCD.

Lembre-se de limpar a parte de baixo
do tanque para que não grude no LCD.
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Limpe todo o tanque com álcool 70% e papel. 
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Encaixe novamente o tanque, sempre limpo e vazio, 
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Após a impressão, use a espátula de metal para raspar 
resíduos polimerizados que podem ficar grudados na 
plataforma.

Finalize a limpeza com álcool 70° e papel, retirando o 
máximo de resíduos possíveis.

6. 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!






