
Tips og triks for P120 

Her hos E3printable.no har P120 virkelig fått kjøre seg, med opptil 350 timer printing på en måned på 

det meste. Mye erfaring rundt maskinen er derfor samlet underveis, og her finner du noen tips som 

kan gi deg en enda bedre opplevelse av maskinen. 

• Print på rundt 40mm/s. Dette er ikke den raskeste printeren, men den er veldig god når den 

får en sjanse til å gjøre jobben sin i en fornuftig hastighet. 3D printing tar tid, så kjøp heller to 

maskiner om du er lei av å vente… 

• Byggeplaten er tynn, og av aluminium. Ikke press ned på byggeflaten mer enn nødvendig. 

• Viften står alltid på for å kjøle hotend. Husk dette om du vil prøve deg på ABS eller andre 

materialer som ikke bør ha kjøling. Dekk den til med litt tape, eller print ut en dings som kan 

gjøre jobben for deg. For JA denne maskinen KAN printe ABS 😉 

• Når du printer med fleksible materialer, bruk 20-30mm/sek. Prøv deg frem med 

matehastighet i sliceren til du finner den matehastigheten som gir best resultat, uten at det 

ender med at filamentet krøller seg i ekstruder. Vær tålmodig! 

• Om maskinen din lager mye lyd, rasling eller klirring, så prøv å smøre stengene som X aksen 

glir frem og tilbake på med litt symaskinolje, grease eller hva du har som ditt favorittsmøring.  

• Oppdater alltid Firmware til nyeste versjon. Denne finner du på www.primacreator.com. Her 

finner du også profiler til diverse slicere, manual, og mye mer. PASS PÅ AT DU OPPDATERER 

MED FIRMWARE TIL DIN VERSJON AV MASKINEN. Er du i tvil, ta kontakt med oss på 

mail@e3printable.no. Du finner din versjon av firmware ved å skrive ned tallene som vises i 

displayet idet du skrur på maskinen. 

• Ønsker du å utvide minnekortet på din maskin, så husk at maskinen ikke tar kort større enn 

4GB.  

• For alle best printekvalitet, bruk følgende laghøyder: 

Dette gjør at antall steg på motoren og antall grader stigning per omdreining 

på Z akse skruen synkroniseres. Dette gir jevnere overflate, og fjerner 

problemer med gjentakende horisontale linjer i printen. 

 

 

 

• Denne maskinen er helt lik Monoprice Select Mini og Malyan M200, så du finner masse nyttig 

info på nettet. Du finner alt du trenger å vite, og sikkert mye du ikke trenger på 

https://www.mpselectmini.com/ 

• Trykker du PAUSE på maskinen under print går hotend opp, og til startpunktet. Du kan nå ta 

ut filamentet og skrifte om du vil ha en print med flere farger. Når du velger RESUME går 

hotend tilbake til der den var når du trykket PAUSE og fortsetter. Husk å fjerne det som 

kommer ut av dysen før den fortsetter. Bruk pinsett til denne jobben! 

 

• Skulle det ennå være noe du lurer på, ta kontakt med oss på Facebook 

www.facebook.no/e3printable eller mail@e3printable.no eller ring på dagtid til 47300904 
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