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Cieszymy się, że wybrali Państwo drukarkę 3D Banach School. Jesteśmy przekonani, 

że pomoże ona w stworzeniu innowacyjnego zaplecza edukacyjnego. Nieograniczone 

możliwości drukarki 3D Banach School sprawiają, że stworzenie ciekawych zajęć 

oraz kółek zainteresowań okaże się znacznie łatwiejsze. Wykorzystanie druku 3D na 

zajęciach umożliwia zwiększenie zaangażowania uczniów poprzez wprowadzenie nowej 

oraz innowacyjnej metody nauczania na zajęciach. W oparciu o drukarkę 3D można 

przygotować nowoczesne zajęcia z każdego przedmiotu, zgodne z aktualną podstawą 

programową.

Drukarka 3D Banach School posiada wiele zastosowań podczas przygotowania lekcji 

przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych oraz kółek technicznych. Wykorzystanie 

drukarek 3D na zajęciach to przede wszystkim pozyskiwanie kompetencji przez uczniów, 

które przydadzą się w przyszłej pracy zawodowej. Projektowanie modeli do druku 3D 

pozwala rozwinąć u uczniów kompetencje cyfrowe, postrzeganie przestrzenne, a także 

kreatywność i umiejętności społeczne wykształcone dzięki pracy zespołowej. Wszystko 

to wpłynie na wyższą aktywność na zajęciach co przełoży się na lepsze wyniki na 

sprawdzianach i egzaminach. Dodatkowo wzrośnie prestiż nauczyciela oraz dyrektora, 

a szkoła zyska miano nowoczesnej. Druk 3D to szybka i prosta metoda na zrealizowanie 

interesujących lekcji i zajęć dodatkowych. To spektakularny sposób na motywowanie 

i aktywizowanie uczniów pozwalający realizować podstawę programową z jeszcze 

lepszymi rezultatami. 

Życzymy wielu sukcesów!

Wprowadzenie

3



Drukarka 3D Banach School 
opis komponentów

Dysza drukująca 
(głowica)

WyświetlaczStół z obszarem
roboczym

Ekstruder

Czujnik końca
filamentu

Włącznik zasilania Gniazdo karty SD Gniazdo USB

Gniazdo zasilania

Rolka z filamentem
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Zawartość zestawu drukarki 3D
Banach School:
• Drukarka 3D Banach School.

• Zasilacz kompatybilny z drukarką 3D.

• Czytnik kart SD.

• Karta SD wraz z oprogramowaniem i przykładowymi projektami.

• Skrobak do wydruków.

• Śrubokręt do poziomowania obszaru roboczego.

• Filament (materiału do druku). 

• Uchwyt na filament.

• Przewód USB-A umożliwiający komunikację drukarki 3D z komputerem.

• Instrukcja obsługi w języku polskim.

• opcjonalnie kamera WIFI.

UWAGA: Producent zaleca zachowanie oryginalnego opakowania. Na czas transportu 

lub usług gwarancyjnych drukarkę 3D Banach School powinno się zapakować  

w oryginalny karton. Jedynie taka forma transportu jest w stanie uchronić drukarkę 3D 

przed uszkodzeniami wynikającymi z transportu urządzenia.

Rozpakowywanie i przygotowanie
drukarki 3D do pierwszego wydruku

Film instruktażowy „Jak uruchomić drukarkę 3D Banach School” znajdziesz na stronie 

www.banach3d.pl”

1. Otwórz karton i wyjmij ze środka pudło z akcesoriami.

2. Wyciągnij drukarkę 3D Banach School. Usuń pianki pakunkowe i ustaw drukarkę na 

równym i stabilnym podłożu.

3. Usuń pianki zabezpieczające ruchome elementy drukarki 3D Banach School.

4. Umieść przewód zasilający w gnieździe sieciowym oraz w odpowiednim miejscu na 

tylnej obudowie drukarki.

5. Aby uruchomić drukarkę 3D należy przytrzymać przez kilka sekund włącznik zasilania 

znajdujący się na tylnej obudowie.
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Korzystanie z menu ekranowego

1. Rozgrzej – umożliwia nagrzanie ekstrudera oraz pola roboczego do wybranej przez 

użytkownika temperatury.

2. Ruch – pozwala przesuwać ekstruder w osiach X/Y/Z czyli góra-dół, lewo-prawo, 

przód-tył.

3. Powrót – przesuwa głowicę w domyślne miejsce w osi X/Y/Z.

4. Drukuj – pozwala wydrukować projekt 3D, który znajduje się na karcie SD.

5. Filament – umożliwia załadowanie lub wysunięcie filamentu.

6. Kalibracja – pozwala odpowiednio wypoziomować pole robocze aby uzyskać wydruki 

dobrej jakości.

7. Opcje – otwiera dostęp do ustawień WIFI, wymiany filamentu, zwiększenia/

zmniejszenia prędkości pracy wentylatora oraz wyłączenia blokad osi X/Y/Z.

Po uruchomieniu drukarki 3D Banach School na wyświetlaczu pojawi się osiem ikon, 

które odpowiadają za: 
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1) Kliknij „Punkt 1” lub inny punkt, 

aby przesunąć głowicę drukującą 

(dyszę) na właściwą pozycję.

2) Standardowa odległość pomiędzy 

głowicą i obszarem roboczym jest 

równa grubości kartki papieru 

A4. Należy umieścić kartkę A4 

pomiędzy dyszą a obszarem 

roboczym, następnie delikatnie 

i powoli pociągnąć ją. Wysuwając 

kartkę powinno wsytępować wyczuwalne lekkie drapanie, ale nie powinny pozostać 

żadne ślady zadrapań.

Poziomowanie stołu
z obszarem roboczym

Film instruktażowy - „Jak prawidłowo wypoziomować obszar roboczy” znajduje się na 

stronie: www.banach3d.pl. 

UWAGA: Nie ma konieczności stosowania poziomowania obszaru roboczego przed 

każdym drukowaniem. 

Obszar roboczy jest precyzyjnie wypoziomowany fabrycznie. Jeśli po transporcie drukarki 

3D lub z innego powodu potrzebne jest ponowne poziomowanie, należy postępować 

zgodnie z poniższą procedurą:

Stół roboczy poziomuje się w oparciu o cztery punkty (każdy z rogów obszaru 

roboczego). Należy odpowiednio wypoziomować każdy z czterech punktów, aby dysza 

drukująca była ustawiona w równej odległości na całej płaszczyźnie obszaru roboczego. 

Na głównym ekranie kliknij opcję „Kalibracja”, które przeniesie na dalszy ekran  

i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.
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3)  Jeśli pomiędzy dyszą i kartką papieru znajduje się odstęp lub drapanie po kartce 

papieru nie jest wyczuwalne, oznacza to, że odległość pomiędzy dyszą i obszarem 

roboczym jest zbyt duża. Należy użyć śrubokrętu (dołączonego do zestawu),  

aby odkręcić śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Spowoduje 

to lekkie uniesienie obszaru roboczego i zmniejszenie odstępu pomiędzy głowicą,  

a obszarem roboczym. Zmniejsz tę odległość do tego momentu, aż wystąpi delikatne 

drapanie podczas wyciągania kartki.

4) Jeśli na kartce widoczne są ślady zadrapań lub nie można wysunąć kartki, oznacza 

to, że odległość pomiędzy dyszą i obszarem roboczym jest zbyt mała. Należy użyć 

śrubokrętu, aby dokręcić śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 

co spowoduje obniżenie się obszaru roboczego i zwiększenie odstępu pomiędzy łowicą, 

a obszarem roboczym. Zwiększ tę odległość do tego momentu, aż wystąpi delikatne 

drapanie podczas wyciągania kartki.

5) Przed rozpoczęciem drukowania należy sprawdzić odległość pomiędzy dyszą,  

a obszarem roboczym w czterech rogach (jeden po drugim) za pomocą kartki A4. Należy 

upewnić się, że obszar roboczy jest prawidłowo wypoziomowany co zapewni wydruki 

odpowiedniej jakości.

UWAGA: Warto wypoziomować stół, jeśli zauważysz, że:

- dysza drukująca podczas drukowania pierwszej warstwy modelu 3D rysuje po stole 

nie wypuszczając filamentu,

- w trakcie wydruku model 3D odkleja się od stołu roboczego.
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Filament PLA Banach 3D 
podstawowe informacje o materiale do druku

Przeznaczony dla drukarki 3D Banach School oraz innych drukarek 3D.

Filament – to materiał do druku bezpieczny dla dzieci (produkuje się go z roślin takich jak 

kukurydza, pszenica lub ziemniaki), nie wydziela substancji toksycznych i jest przyjazny 

dla środowiska. Stosując materiału PLA nie trzeba podgrzewać stołu drukarki, można 

łatwo zdjąć obiekt po wydrukowaniu, a przedmioty są wytrzymałe i sztywne. Materiał 

daje się też bez problemu obrabiać (dzięki czemu usunięcie ewentualnych pozostałości 

powstałych przy okazji wydruku nie stanowi problemu). 

Podstawowe parametry filamentu PLA Banach 3D:

UWAGA: Producent drukarki 3D Banach School zaleca korzystanie z filamentu PLA 

Banach 3D znajdującego się w sprzedaży u producenta drukarki. Korzystanie wyłącznie 

z autoryzowanego przez producenta filamentu znacznie zmniejsza ryzyko zapchania 

dyszy i konieczności naprawy drukarki u producenta. Otwarty filament należy chronić 

przez słońcem, kurzem oraz wilgocią. Czynniki te mogą negatywnie wpłynąć na jakoś 

wydruków oraz zapchanie dyszy drukującej. Filament PLA Banach 3D zakupić można 

poprzez stronę www.eisystem.pl.

Średnica filamentu: 1,75 mm

180 -  220°C

śr. zew. – 20 cm, śr. wew. – 5,2 cm,
szer. – 6,7 cm

1 kg

Temperatura druku:

Wymiary druku:

Waga netto:
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Załadowanie filamentu

1. Z tyłu drukarki zamontuj uchwyt na 

szpulę z filamentem (dodanym do 

zestawu z drukarką). Umieść na nim 

rolkę z filamentem.

2. Rozciągnij i wyprostuj około 10 cm nitki 

filamentu. 

3. Przełóż nitkę filamentu przez detektor 

końca filamentu  (szczegóły w sekcji 

Drukarka 3D Banach School – opis 

komponentów).

4. Następnie naciśnij ekstruder (zgodnie 

ze zdjęciem) wsuwając od dołu nitkę z 

filamentem. Upewnij się, że obok zębatki 

jest szczelina, przez którą przechodzi 

materiał do druku. Filament powinien 

znajdować się w takiej pozycji jak na 

zdjęciu.

5. Na ekranie głównym wybierz ikonę 

„Opcje”.

6. Wybierz opcję „Wymiana”.

7. Wciśnij „Wsuń” i zaczekaj aż ekstruder 

nagrzeje się do około 200°C.

8. Wciśnij „Potwierdź” i zaczekaj aż 

nitka filamentu zostanie załadowana 

bezpośrednio do dyszy poprzez 

ekstruder.

9. Z głowicy drukującej wypłynie kilka 

centymetrów filamentu co oznacza, że 

został on prawidłowo załadowany.
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Przystosowanie plików graficznych
do druku

Film instruktażowy, jak przygotować plik do druku znajdziesz na stronie  

www.banach3d.pl 

Drukarka 3D Banach School wykorzystuje do druku 3D pliki w formacie .gcode. Plik 3D 

w formacie graficznym o rozszerzeniu .stl należy skonwertować do formatu .gcode aby 

został rozpoznany przez drukarkę 3D Banach School. Konwersję pliku można wykonać 

za pomocą autorskiego oprogramowania Banach 3D, które znajduje się na karcie SD 

dołączonej do drukarki 3D.

Po konwersji pliku w formacie .stl do formatu .gcode wystarczy umieścić projekt 3D na 

karcie SD i postępować według kroków opisanych w rozdziale Drukowanie.

Do przystosowania plików graficznych rekomendujemy dedykowany slicer Banach 3D. 

Użycie innych popularnych slicerów jest możliwe, należy jedynie przystosować je pod 

parametry drukarki 3D Banach School. Na karcie SD oraz stronie www.banach3d.pl 

znajdują się aktualne profile oraz instrukcja obsługi dla slicera Cura.

1. Wsuń kartę SD w odpowiednie gniazdo na tylnej obudowie drukarki 3D. Uwaga, 

pamiętaj aby kartę SD wysuwać „napisem” do dołu.

2. Wybierz opcję „Drukuj” na wyświetlaczu.

3. Ekran wyświetlił projekty do druku, które znajdują się na karcie SD. Wybierz ten, który 

chcesz wydrukować i kliknij „Potwierdź”.

4. Nastąpi rozgrzanie dyszy oraz obszaru 

roboczego.

5. Drukarka 3D rozpocznie drukowanie po 

osiągnięciu właściwej temperatury (może 

to zająć kilka minut).

UWAGA: Na karcie SD znajdują się 

przykładowe pliki w formacie .gcode, które 

mogą posłużyć jako pierwszy wydruk 3D. 

Drukowanie
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Drukowanie gotowych projektów
i tworzenie własnych

Skąd pozyskać projekty?
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D
O

W
A

N
A Pobierz gotowe 

projekty w formacie 
.gcode ze strony 
w w w . b a n a c h 3 d . p l  
i zapisz je na karcie SD

Poszukaj w internecie 
plików z rozszerzeniem 
.stl

W celu przygotowania pliku do druku na 
drukarkę 3D Banach School użyj autorskiego 
oprogramowania Banach3D, który znajdziesz na 
karcie SD 

Zapisz plik w formacie .gcode i skopiuj na kartę 
pamięci

Stwórz swój projekt  
w programie graficznym  
np. Tinkercad, Fusion 360, 
On Shape

Włóż kartę SD do 
drukarki 3D

Rozpocznij druk
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Wymiana filamentu
w trakcie drukowania

Wstrzymanie/zatrzymanie drukowania

Wznowienie drukowania
po skończeniu filamentu lub odcięciu napięcia z sieci

1. Aby wymienić filament podczas drukowania, należy na wyświetlaczu kliknąć „Opcje”. 

2. Następnie wybrać ikonę „Wymiana”.

3. Gdy dysza przestanie drukować wybierz „Wysuń”.

4. Zdejmij rolkę z filamentem z uchwytu z tyłu drukarki.

5. Po założeniu nowej rolki filamentu na uchwyt wprowadź nitkę poprzez czujnik końca 

filamentu aż do ekstrudera.

6. Wybierz „Wsuń” na wyświetlaczu, poczekaj aż filament dotrze przez rurkę do dyszy 

drukującej.

7. Z głowicy drukującej wypłynie kilka centymetrów filamentu co oznacza, że został on 

prawidłowo załadowany.

8. Wciśnij „Wstecz” oraz „Wznów” aby kontynuować pracę drukarki 3D.

Aby wstrzymać drukowanie z możliwością wznowienia należy kliknąć „Pauza”. W 

momencie, gdy chcesz wznowić drukowanie wybierasz przycisk „Wznów”.

Zatrzymywanie drukowania zakończy pracę nad wydrukiem i nie będzie możliwości jej 

wznowienia. Należy wybrać opcję „Stop”, a następnie „Potwierdź”.

W przypadku nagłej przerwy w zasilaniu w trakcie drukowania, po ponownym 

uruchomieniu drukarki 3D Banach School otrzymamy możliwość kontynuowania 

wydruku. Aby wznowić pracę drukarki wystarczy wcisnąć przycisk „Wznów” na 

wyświetlaczu.
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Podłączenie drukarki do sieci
za pomocą WIFI

Zdalny podgląd wydruku

Jeżeli drukarka wyposażona jest w kamerę umożliwiającą zdalny podgląd wydruku, 

instrukcja obsługi umieszczona została na karcie SD dołączonej do drukarki. Aktualne 

sterowniki oraz instrukcje znajdziesz na stronie www.banach3d.pl.

Drukarka Banach School posiada moduł WIFI, który umożliwia podłączenie jej do sieci 

lokalnej w placówce. Pamiętaj, aby z przyczyn bezpieczeństwa konfiguracja i użytkowanie 

zostało wykonane jedynie przez administratora sieci.
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12 praktycznych obszarów na wykorzystanie
druku 3D w szkole

1. Pomoce naukowe
   do przedmiotów ścisłych

Korzyści dla nauczyciela:

 • 100% aktywności uczniów 

 • ożywienie teoretycznych zagadnień

 • projektowanie pomocy naukowych 

 • wzrost autorytetu nauczyciela 

 • pomoce naukowe są zużywalne, można   

    je kleić i pisać po nich

 • są tanie, więc można rozdać je uczniom 

 • lepsze wyniki 

 • rozwijanie umiejętności myślenia 

   przestrzennego

 • lepsze zrozumienie pojęć teoretycznych

Korzyści dla ucznia:

Drukarkę 3D Banach School można wykorzystać w wielu obszarach edukacji w szkole. 

Poniżej znajduje się 12 wyselekcjonowanych obszarów, które są idealne na start z 

drukiem 3D w placówce. Przedstawiamy korzyści dla nauczyciela oraz ucznia, które 

płyną z wdrożenia drukarki 3D Banach School oraz przykłady projektów, które można 

wykorzystać na zajęciach. Scenariusze, karty pracy oraz filmy instruktażowe pomagające 

we wdrożeniu druku 3D w każdym z 12 obszarów znajdziesz w Ekosystemie Banach 3D. 

Więcej szczegółów na temat Ekosystemu Banach 3D znajdziesz na www.banach3d.pl.

Matematyka Chemia Fizyka
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3. Pomoce do pracy z uczniami 
     ze SPE 

Korzyści dla nauczyciela:

Korzyści dla nauczyciela:

 • 100% aktywności uczniów 

 • wydruk pomocy edukacyjnych,  

   których nie sposób zakupić

 • wzrost autorytetu nauczyciela

 • przeprowadzenie nowoczesnych zajęć  

    z wykorzystaniem druku 3D

 • druk dziesięciokrotnie tańszych pomocy

   dydaktycznych

 • wzrost autorytetu nauczyciela

 • lepsze wyniki 

 • uczestnictwo w nowoczesnych zajęciach, 

   które przekazują praktyczną wiedzę

 • nowoczesne zajęcia

 • opanowanie podstaw działania 

    technologii jutra, która pomoże 

    zdobyć kwalifikacje niezbędne w dalszej 

    aktywizacji zawodowej

Korzyści dla ucznia:

Korzyści dla ucznia:

Biologia Przyroda Geografia

2. Pomoce naukowe
     do przedmiotów przyrodniczych     
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5. Wsparcie pracy w grupach
    i zespołach projektowych

4. Wsparcie osób niewidomych 
     oraz niedowidzących 

Korzyści dla nauczyciela:

 • przeprowadzenie nowoczesnych zajęć  

    z wykorzystaniem druku 3D

 • druk dziesięciokrotnie tańszych pomocy

   dydaktycznych

 • wzrost autorytetu nauczyciela

 • nowoczesne zajęciach z niedostępnymi 

    na rynku pomocami dydaktycznymi

 • wyrównanie deficytów wiedzy  

    i umiejętności

Korzyści dla ucznia:

Korzyści dla nauczyciela:

 • prowadzenie nowatorskich projektów  

   opartych o technologię druku 3D

 • stworzenie kółek zainteresowań, 

   rozwijających kompetencje projektowe

 • wzrost autorytetu nauczyciela 

 • nauka podstaw projektowania 

 • kółka pozalekcyjne wdrażające ucznia się 

   w świat nowoczesnych technologii 

Korzyści dla ucznia:

17



6. Rozwijanie kompetencji konstruktorskich
     u uczniów

7. Zajęcia techniczno-praktyczne:
   projektowanie, konstruowanie, modelowanie

Korzyści dla nauczyciela:

 • nowoczesne zajęcia dla konstruktorów

 • tworzenia innowacyjnych konkursów 

   szkolnych oraz międzyszkolnych

 • wzrost autorytetu nauczyciela 

 • druk modeli z istniejących oraz nowych 

   projektów

 • doskonalenie zdolności konstruktorskich 

   oraz kompetencji 

 • nauka zasad działania  

   najpopularniejszych mechanizmów oraz 

   urządzeń

Korzyści dla ucznia:

Korzyści dla nauczyciela:

 • ciekawe zajęcia, przy wsparciu 

   technologii druku 3D

 • druk dziesięciokrotnie tańszych pomocy 

   dydaktycznych 

 • wzrost autorytetu nauczyciela 

 • wzrost umiejętności manualnych dzięki 

 • doskonalenie kreatywności i zmysłu 

   technicznego 

 • nauka programów do projektowania 

Korzyści dla ucznia:
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8. Wsparcie uczniów zdolnych

9. Nagrody dla uczniów

Korzyści dla nauczyciela:

 • lepsze pokierowanie edukacją uczniów 

   zdolnych

 • wyższe wyniki podczas konkursów 

   szkolnych 

 • wzrost autorytetu nauczyciela 

 • kształcenie w oparciu o nowatorskie 

   pomoce dydaktyczne oraz technologię 

   druku 3D

 • zaangażowanie w pogłębianie wiedzy

 • projektowanie własnych pomocy   

   dydaktycznych

Korzyści dla ucznia:

Korzyści dla nauczyciela:

 • wydruki w niskich cenach,  rozdawane 

   uczniom lub delegatom 

 • modele 3D, które pomogą w prowadzeniu  

   zajęć z edukacji patriotycznej, świąt 

   narodowych oraz jubileuszów placówek

 • rozdanie medali na lekcjach matematyki,  

   biologii, chemii itp. 

 • kształcenie w oparciu o nowatorskie 

   pomoce dydaktyczne oraz technologię 

   druku 3D

 • zaangażowanie w pogłębianie wiedzy

 • projektowanie własnych pomocy   

   dydaktycznych

Korzyści dla ucznia:
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10. Druk 3D w edukacji STEAM

11. TIK Nowoczesny rozwój
     dzięki możliwościom druku 3D

Korzyści dla nauczyciela:

 • otrzymanie dotacji dla nauczycieli 

   realizujących projekty STEAM

 • łatwy sposób na wdrożenie STEAM na 

   zajęciach

 • wzrost autorytetu nauczyciela 

 • lepsze wyniki na sprawdzianach i 

   egzaminach

 • zrozumienie pojęć dzięki zastosowaniu 

   na zajęciach wydrukowanych modeli 3D

Korzyści dla ucznia:

Korzyści dla nauczyciela:

 • technologia przyszłości, która wdroży TIK 

   na zajęciach bez potrzeby korzystania z 

   nowoczesnego sprzętu komputerowego

 • TIK, który nie jest tylko i wyłącznie w 

   przestrzeni wirtualnej

 • wzrost autorytetu nauczyciela 

 • zajęcia w oparciu o TIK oraz technologię 

   druku 3D

 • nabycie kompetencji, które pomogą 

   w dalszej edukacji oraz zawodach przyszłości

Korzyści dla ucznia:
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12. Wzmocnienie prestiżu szkoły
      w społeczności lokalnej

Korzyści dla nauczyciela:

 • wzrost autorytetu nauczyciela 

 • wyższa ocena nauczyciela oraz placówki 

   szkolnej w oczach rodziców, innych szkół 

   oraz władz lokalnych

 • wzmocnienie elementu innowacyjnych 

   technik nauczania

 • kształcenie w oparciu o nowoczesne i 

   rozwijające się technologie XXI w.

 • wiedza oraz kompetencje potrzebne

   w zawodach przyszłości

Korzyści dla ucznia:
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Często zadawane pytania

Dlaczego filament nie wypływa z dyszy?

O1: Należy sprawdzić temperaturę; temperatura dyszy musi być wyższa (ok 200°C)

O2: Sprawdź, czy dysza nie znajduje się zbyt blisko obszaru roboczego, jeśli tak jest, 

filament nie zostanie wyprowadzony – wówczas należy wypoziomować obszar roboczy.

O3: Zwróć uwagę, czy dysza nie jest zapchana.

O4: Ekstruder nie wciągnął filamentu prawidłowo lub filament mógł zaczepić się o ząb 

silnika.

Nieprawidłowe ustawienie modelu drukowania.

O1: Model nie został prawidłowo przycięty; konieczne jest ponowne przycięcie modelu 

lub należy zmienić pozycję modelu, aby wygenerować nowy plik .gcode.

O2: Problem z plikiem modelu; jeśli po ponownym przycięciu model wciąż ustawiony 

jest nieprawidłowo, problemem jest oryginalny plik.

O3: Dysza jest zmuszona do zmiany ścieżki drukowania.

Ze względów bezpieczeństwa nie wolno dotykać dyszy ani żadnych innych części 

drukarki 3D podczas drukowania.

O4: Zasilanie jest niestabilne.

Należy sprawdzić, czy maszyna jest prawidłowo podłączona do zasilania i upewnić się, 

że zasilanie jest stabilne.

Drukowany model odkleja się od stołu.

O1: Stół jest źle wypoziomowany. Rozpocznij proces kalibracji stołu opisany w instrukcji 

obsługi.

O2: Sprawdź czy filament nie jest wilgotny lub czy nie używasz filamentu wątpliwej 

jakości.
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Dlaczego precyzja drukowania znacznie różni się od rzeczywistego modelu?

O1: Na powierzchni modelu znajduje się duże nagromadzenie filamentu. 

O1.1: Temperatura dyszy jest zbyt wysoka, filament topi się zbyt szybko, powodując 

przelewanie.

O1.2: Przepływ filamentu jest zbyt duży; oprogramowanie slicera (np. Cura) umożliwia 

zmianę przepływu filamentu – należy zmienić domyślną wartość 100% na 80%.

O1.3: Problem z ustawieniem średnicy filamentu; ustawienia znajdują się w 

oprogramowaniu Cura; ustawienia domyślne są inne – na rynku dostępne są filamenty 

1,75 mm i 3 mm; w drukarce 3D Banach School używać można jedynie filamentów 1,75 

mm.

O2: Niska jakość powierzchni po usunięciu raftu dla technologii FDM.

O2.1: Gęstość raftu powinna być tak niska, jak to możliwe – 10% to prawidłowa wartość, 

która umożliwia łatwe usunięcie.

O2.2: Należy przyciąć model za pomocą narzędzia do szlifowania, wytrzeć delikatnie 

ręcznikiem lekko zamoczonym w acetonie.
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Podstawowe parametry drukarki 3D
Banach School
Średnica dyszy 0,4 mm

Temperatura dyszy 180 - 260°C

Szybkość druku 20 - 180 mm/s

Pole robocze 210 x 210 x 210 mm

Obsługiwane typy plików .stl, .obj

Format pliku do druku .gcode

Kompatybilny filament PLA
ABS (nie zalecany na zajęciach)

Temperatura druku PLA: 180-220°C
ABS: 225 - 260°C (nie zalecany do 
pracy na zajęciach)

Wysokość warstwy 0,05 - 0,03 mm

Wysokość drukarki 380 x 425 x 385 mm 

Łączność Karta SD, USB, WiFi

Kompatybilny slicer Banach 3D, CURA, SIMPLIFY3D

Zasilanie 120 W

Temperatura stołu roboczego 0 - 180°C

Kompatybilny system operacyjny Windows, MacOS

Temperatura stołu roboczego dla 
filamentu

PLA: 50 - 70°C
ABS: 80 - 100°C (nie zalecany do 
pracy na zajęciach)
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Instrukcje bezpieczeństwa

Warunki gwarancji

Okres gwarancji produktu

• Nie wolno używać metod demontażu innych niż wskazane w niniejszej instrukcji ani 

modyfikować maszyny – spowoduje to uszkodzenie drukarki lub poważny wypadek. 

• Należy regularnie czyścić maszynę ściereczką, aby zetrzeć pył i pozostałości przy 

wyłączonym zasilaniu; jeśli ściereczka zamoczona zostanie w łatwopalnym płynie, 

nie wolno dotykać nią wewnętrznego obwodu, aby uniknąć pożaru lub porażenia 

elektrycznego. 

• Po zakończeniu drukowania należy usunąć pozostałości z dyszy i ekstrudera, aby 

uniknąć zablokowania się dyszy podczas kolejnego drukowania – jest to podstawowa 

czynność z zakresu konserwacji. 

• Zalecana temperatura w środowisku pracy wynosi 50°C – 300°C; nie wolno chłodzić 

korpusu maszyny za pomocą wentylatora podczas jej pracy. 

• Zalecana wilgotność w środowisku pracy wynosi 20% - 80%.

Gwarancja producenta EI SYSTEM (określana tu jako „Gwarancja”) jest zapewniana 

przez firmę EI System Sp. z o.o. (określaną tu jako EI SYSTEM) dla nabywcy (określanego 

tu jako „Użytkownik”) urządzenia drukarki 3D (określanego tu jako „Produkt”).

Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat. W przypadku wykupienia usługi ‘Gwarancja 5 

lat’, gwarancja obowiązuje przez okres 5 lat od momentu zakupu Produktu.
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Ogólne

EI SYSTEM gwarantuje, że Produkt będzie wolny od wad wytwarzania i defektów 

materiałowych w okresie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów dostarczonych 

razem z produktem, takich jak: przewód zasilający, czytniki, narzędzia, itd. Jeśli produkt 

ulegnie awarii podczas normalnego i prawidłowego używania w okresie gwarancji, 

EI SYSTEM naprawi lub wymieni uszkodzone części produktu lub sam produkt, 

wykorzystując nowe lub odnowione części lub produkty, funkcjonalnie równoważne lub 

lepsze od oryginalnych dostarczonych.

Należy zachować oryginalny dowód zakupu i kartę gwarancyjną na wypadek przyszłych 

potrzeb serwisowych.

Gwarancja EI SYSTEM nie obejmuje awarii spowodowanych nieprawidłową instalacją, 

używaniem, czyszczeniem lub konserwacją, wypadkami, uszkodzeniem, nieprawidłowym 

używaniem, nadużywaniem, modyfikacjami produktu wykonanymi poza EI SYSTEM, 

uszkodzeniem oprogramowania lub programu, normalnym zużyciem lub wszelkimi 

innymi zdarzeniami, działaniami, zaniedbaniami lub uchybieniami poza kontrolą  

EI SYSTEM.

Wszystkie podzespoły naprawione bądź wymienione przez pomoc techniczną  

EI SYSTEM będą objęte gwarancją przez pozostały czas jej trwania dla oryginalnych 

podzespołów, ale nie krócej niż przez trzy miesiące. Punkt naprawy może wgrać 

najnowszą wersje firmware. EI SYSTEM nie przywróci lub nie przeniesie żadnych 

danych lub oprogramowania z oryginalnych nośników pamięci (tj. karta pamięci SD) 

Produktu. Po przekazaniu Produktu do naprawy, mogą zostać trwale usunięte wszystkie 

wygenerowane dane. Zaleca się stworzenie kopii zapasowej z oryginalnych nośników 

pamięci przed wysłaniem drukarki 3D do EI System.

Jeśli Produkt jest objęty gwarancją, Użytkownik niniejszym zgadza się na przeniesienie 

własności wymienionych, uszkodzonych części, a takie części staną się automatycznie 

własnością EI SYSTEM.
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Obsługa oprogramowania

Odpowiedzialność klienta
podczas używania Produktu

Jakiekolwiek oprogramowanie dostarczone z Produktem jest dostarczone na 

zasadzie „jak jest”. EI SYSTEM nie gwarantuje nieprzerwanej i wolnej od błędów pracy 

jakiegokolwiek oprogramowania dostarczonego z Produktem.

Gwarancja obejmuje warstwę sprzętową Produktu. EI SYSTEM zapewni pomoc 

techniczną dla oprogramowania Produktu wyłącznie wtedy, gdy ma to związek z 

prawidłowym działaniem urządzenia. W odniesieniu do innych problemów związanych 

z oprogramowaniem zalecamy, aby Użytkownik sprawdził instrukcję obsługi, stronę 

pomocy technicznej EI SYSTEM i/lub inne zasoby online.

Należy najpierw przeczytać instrukcję obsługi i używać Produkt zgodnie z podręcznikiem 

użytkownika.

Okresowo należy wykonywać kopię zapasową danych przechowywanych na nośniku 

pamięci (tj. karcie pamięci SD).

Należy zachować oryginalne opakowanie. Jeśli Produkt będzie wymagał przekazania 

do naprawy, oryginalne opakowanie może zapewnić lepsze zabezpieczenie Produktu 

podczas transportu.

Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta należy sprawdzić instrukcję obsługi i 

stronę sieci www pomocy technicznej www.banach3d.pl pod kątem rozwiązywania 

problemów.
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Podczas kontaktu
z obsługą klienta EI SYSTEM

Zgłoszenie usterki urządzenia

Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną EI SYSTEM, jeśli to możliwe Użytkownik 

powinien znajdować się przed Produktem i Produkt powinien być włączony, jeśli jest to 

możliwe. Należy przygotować numer seryjny Produktu, nazwę modelu i dowód nabycia.

Kontakt z działem technicznym można znaleźć pod adresem www.eisystem.pl/kontakt

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, należy dokonać Zgłoszenia usterki.

Jeśli konieczne jest zgłoszenie serwisowe, produkt musi zostać dostarczony do 

autoryzowanego punktu naprawy EI SYSTEM poprzez bezpłatną usługę odebrania 

i dostarczenia. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.

banach3d.pl

Należy jasno i kompletnie opisać problem w formularzu zgłoszenia. Niezbędne będzie 

także podanie nr seryjnego produktu i daty zakupu, a w przypadku posiadania ‘Gwarancji 

5 lat’, kodu z kartonika gwarancyjnego.

W szczególnych przypadkach EI SYSTEM zastrzega sobie prawo do żądania 

przedstawienia dowodu zakupu. Jeśli nie zostaną dostarczone dokumenty wymagane 

dla oceny ważności gwarancji, to jako data zakupu Produktu zostanie użyta data 

produkcji Produktu, zapisana przez EI SYSTEM.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procesów związanych z serwisem należy wykonać 

pełną kopię zapasową danych zapisanych na nośniku pamięci (tj. karcie pamięci SD). EI 

SYSTEM nie odpowiada za trwałą utratę, uszkodzenie, niewłaściwe wykorzystanie lub 

przypadkowe użycie Twoich danych.
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Produkt należy zapakować w bezpieczne i solidne opakowanie. Oryginalne opakowanie 

może okazać się przydatne do tego celu. Opakowanie powinno spełniać następujące 

wymagania:

• sztywne pudełko z nienaruszonymi ściankami,

• zabezpieczenie styropianem lub taśmą klejącą elementów ruchomych,  

w szczególności obszaru roboczego oraz osi, po których porusza się głowica 

drukująca,

• umieszczenie kartki adresowej z pełnymi danymi adresowymi placówki wysyłającej 

wewnątrz opakowania.

Nie należy wysyłać nic innego oprócz samego Produktu, chyba że zostanie to wyraźnie 

zażądane przez EI SYSTEM. Należy wyjąć z Produktu wszelkie akcesoria typu: karty 

pamięci SD, kabel zasilający, uchwyt na filament. EI SYSTEM nie odpowiada za utratę, 

uszkodzenie lub zniszczenie akcesoriów lub wymiennych urządzeń pamięci.

Wyłączenia ograniczonej usługi
gwarancyjnej

Ta gwarancja obejmuje wyłącznie techniczne problemy sprzętowe, które wystąpiły w 

okresie gwarancji i w normalnych warunkach używania. Nie dotyczy to problemów 

programowych lub uszkodzeń spowodowanych przez klienta albo takich okoliczności 

jak wymienione poniżej:

1. Produkt został naruszony, był naprawiany i/lub został modyfikowany przez 

nieautoryzowany personel.

2. Zmieniony, usunięty lub zamazany został numer seryjny Produktu, jego komponentów 

lub akcesoriów.

3. Zestarzenie.

4. Wystąpiło uszkodzenie (przypadkowe lub inne) Produktu, które nie wpływa na 

działanie i funkcji Produktu, takie jak, ale nie tylko korozja, zmiana koloru tekstury 

lub wykończenia, zużycie i stopniowe pogorszenie działania.
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Prywatność

Użytkownik akceptuje i rozumie konieczność zbierania, przenoszenia i przetwarzania 

personalnych danych przez EI SYSTEM w celu usprawnienia wymaganej usługi. W 

każdym momencie używanie danych Użytkownika będzie podlegać i będzie chronione 

przez Politykę prywatności EI SYSTEM.

5. Uszkodzenie Produktu spowodowane przez wojnę, terroryzm, wypadek, katastrofę 

naturalną, zamierzone lub przypadkowe nieprawidłowe użycie, nadużycie, 

zaniedbanie lub nieprawidłową konserwację albo używanie w niewłaściwych 

warunkach.

6. Uszkodzenie Produktu spowodowane nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym 

podłączeniem lub awarią urządzenia peryferyjnego takiego jak nie odpowiednie 

urządzenie pamięci masowej itp.

7. Uszkodzenie Produktu spowodowane zewnętrzną awarią zasilania prądem 

elektrycznym lub jakimkolwiek wypadkiem.

8. Uszkodzenie Produktu spowodowane używaniem poza zakresem parametrów 

działania, parametrów przechowywania lub środowiska, określonymi w podręczniku 

użytkownika.

9. Brak użyteczności lub uszkodzenie Produktu spowodowane ingerencją w układ 

elektroniczny Produktu.

10. Uszkodzenie Produktu spowodowane użyciem niewłaściwych filamentów innych niż 

dedykowane dla urządzenia i zalecane przez EI SYSTEM.

Zwrot urządzenia do punktu naprawy EI SYSTEM w okresie gwarancji nie oznacza 

automatycznie, że zostanie ono naprawione bez opłat. Po otrzymaniu Produktu, EI 

SYSTEM zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności gwarancji i zasadności żądania 

usługi gwarancyjnej. Jeśli upłynął okres gwarancji lub, gdy mają zastosowanie wszelkie

Przypadki nie objęte gwarancją

30



Ta gwarancja dostarczana jest przez:

EI SYSTEM Sp. z o.o.

Św Michala 43

60-119 Poznań

wyłączenia wymienione w punkcie ‘Wyłączenia ograniczonej usługi gwarancyjnej’, 

żądanie Użytkownika zostanie zrealizowane poza gwarancją („OOW” – Out Of Warranty)

Jeżeli żądanie usługi ma status OOW, Użytkownik otrzyma listę opłat za usługę, którą 

może zaakceptować lub odrzucić. Użytkownik akceptuje wystawienie faktury za 

dokonane naprawy obejmującej  robociznę, części zapasowe i inne koszty wymienione 

na liście opłat za usługę. Fakturę należy opłacić wedle terminu płatności zawartego w 

dokumencie.

Naprawa zostanie wykonana po opłaceniu faktury.

W całym zakresie dozwolonym przez prawo, EI SYSTEM może obciążyć Użytkownika 

kosztami diagnostyki (włącznie z kosztami transportu), jeśli żądanie wykonania usługi 

Użytkownika ma status OOW, a użytkownik zrezygnuje z oferty naprawy, lub jeśli 

Produkt nie wymaga naprawy.

Porzucona własność

Po naprawieniu Produktu lub jeśli Użytkownik nie zgodzi się na naprawę, EI SYSTEM 

zwróci Produkt poprzez uzgodnioną metodę. Jeśli Użytkownik nie odbierze Produktu 

lub jeśli nie można go dostarczyć na podany przez Użytkownika adres, EI SYSTEM wyśle 

Użytkownikowi notę na adres dostarczony przez Użytkownika, podczas zgłaszania 

naprawy. Jeśli Użytkownik nie odbierze Produktu w przeciągu kolejnych 90 dni od 

momentu wysłania informacji, EI SYSTEM zastrzega sobie prawo do odszkodowania 

od użytkownika, włącznie z kosztem przechowywania, utylizacji produktu, zgodnie z 

obowiązującym prawem i przepisami, oraz wszelkimi prawami ustawowymi z tytułu 

niewykonania zapłaty.
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• materiały video i praktyczne instrukcje dla 
początkujących, aby dobrze rozpocząć przygodę  
z drukiem 3D,

• filmy instruktażowe dla Twoich nauczycieli  
i uczniów z obsługi drukarki Banach 3D oraz podstaw 
projektowania,

• dostęp do największej specjalistycznej biblioteki 
modeli szkolnych, przygotowanych do prowadzenia 
zajęć ogólnych, z uczniami ze SPE, uczniami zdolnymi,

• dostęp do modeli i materiałów wspierających 
przygotowanie uczniów do różnych zawodów,

• scenariusze prowadzenia zajęć ogólnych z drukiem 
3D,

• wsparcie w realizacji 12 obszarów wykorzystania 
druku 3D w polskiej szkole,

• wsparcie w uruchomieniu i poprowadzeniu 
zajęć pozalekcyjnych – kółka zainteresowań  
z wykorzystaniem druku 3D,

• regularnie raz w miesiącu dobrowolny udział  
w konsultacjach online z opiekunem merytorycznym,

• regularnie raz w tygodniu nowe koncepcje 
zastosowania technologii 3D zgodnie z podstawą 
programową,

• dostęp do Akademii Banach, w której weźmiesz 
udział w licznych webinariach i certyfikowanych 
szkoleniach online.

Przez 5 lat otrzymasz od nas:

EkoSystem jest wsparciem uruchomienia oraz 
wdrożenia druku 3D w szkole. Pomoże on nauczycielom 
i uczniom oswoić się, a z czasem polubić technologię 
druku 3D. EkoSystem Banach 3D to zapewnienie szkole 
stałej opieki:  technicznej, dydaktycznej i formalnej.

EkoSystem Banach 3D
to 5-letnie wsparcie dla
Twojej szkoły


