WYDRUKI 3D ONLINE
OFERTA
1. W celu wyceny online należy zalogować się do swojego
wycena.drukarki3d.pl , a następnie przejść do zakładki
2. Zdefiniować jednostki, które nas interesują (preferujemy mm).
3. Załadować plik/pliki.

profilu

na

4. Po załadowaniu plików można przystąpić do wyboru materiału oraz ilości sztuk.
Dla każdego z modeli wybieramy osobno materiał spośród wymienionych w panelu,
który pojawia się po prawej stronie ekranu.
Materiałom odpowiadają technologie podane na początku ich nazw, np. FDM – ABS,
czyli wydruk w technologii FDM z materiału ABS.

5. Należy zawsze potwierdzić wybór materiału.
6. Materiał można zmienić poprzez ponowny jego wybór.
7. Można dodatkowo załączyć rysunek płaski do modelu 3d bądź zdjęcie – nie jest to
wymagane.

UWAGA: W przypadku materiału POLYJET – Rubber-like będzie możliwość wyboru skali
Shore’A, zaś dla FDM – ABS oraz ASA wybór koloru.

UWAGA: Po wyborze materiału, pod widokiem poglądowym modelu pojawi nam się
jedna z dwóch poniższych informacji:
- model jest poprawny do druku
- ostrzeżenie, że model nie jest poprawny do druku
Należy wejść w ostrzeżenie i zweryfikować pojawiający się problem. Otworzy nam się
okno z dodatkowymi informacjami:
1) View Options – możemy zobaczyć kontury, widok transparentny, szacowane
struktury podporowe, grubości ścianek (zielone - dopuszczalne, pomarańczowe
- na granicy, czerwone – niedopuszczalne) oraz widok z perspektywy
2) Parameter – ogólne dane techniczne dotyczące modelu
3) Printability Analysis – analiza modelu, w której znajdziemy informacje co było
przyczyną ostrzeżenia
4) Download – pliki do pobrania

8. Wybór materiału oraz ilości należy wykonać dla każdego z załadowanych plików. Jeśli
jednak chcemy powtórzyć dla wszystkich te same, to należy wejść w opcję na
uzupełnionym modelu i wybrać klonowanie ustawień.

9. Dodatkowo z tej pozycji można zmienić materiał bądź zdublować plik.

UWAGA!: W momencie, w którym zostanie wybrany materiał, dla którego cena nie
pojawia się od razu (jak na zdjęciu poniżej), to po potwierdzeniu wyboru materiału
należy poprosić o ręczne przygotowanie zapytania →

Pojawi się ono w naszych zapytaniach i będzie oczekiwało na aktualizację ze strony
administratorów.

Po podaniu i jednoczesnym potwierdzeniu ceny przez administratorów, zmieniony
zostanie status zapytania.

Wszelkie operacje na zapytaniu będą aktualizowane i wysyłane mailowo.

Do ofert przygotowywanych „ręcznie” przez administratorów zawsze można powrócić
poprzez zakładkę

ZAMÓWIENIE
1. Zamówienie generowane jest na podstawie konkretnej oferty, należy ją otworzyć i
wybrać na dole ekranu opcję →

2. Wybór adresu dostawy spośród wcześniej wprowadzonych.
UWAGA: Na tym etapie można dodać również dodatkowy adres, który zostanie
zapisany na koncie użytkownika.
→

3. Wybór metody dostawy oraz ewentualne informacje dotyczące pakowania,
załączanych dokumentów lub preferowanych godzin odbioru →
UWAGA: Odbiór osobisty jedynie w siedzibie w Gdańsku.

4. Podanie wewnętrznego nr zamówienia (klienta), które ma się znaleźć na fakturze,
wybór danych do faktury oraz akceptacja warunków zakupu.
Złożenie zamówienia →

5. Otwieramy nasze zamówienie, które jest w fazie oczekiwania na potwierdzenie
Na tym etapie możemy dodać ewentualne komentarze dotyczące zamówienia.

Na adres mailowy przyjdzie plik z wygenerowanym zamówieniem z systemu wyceny.

6. Po sprawdzeniu przez administratorów wszystkich plików oraz możliwości
technologiczny, zamówienie zmieni swój status na

Ta informacja pojawi się również w skrzynce odbiorczej.

UWAGA: Jeśli jednak byłby problem z plikami, pojawiłyby się pytania, to nasi specjaliści
skontaktują się (poprzez komentarze na platformie lub telefonicznie) w celu
wyjaśnienia zaistniałych sytuacji oraz propozycją ich rozwiązania.

7. Po zrealizowanym zamówieniu status zmieni się na

W skrzynce odbiorczej będzie można spodziewać się maila wraz z nr listu
przewozowego do śledzenia przesyłki.

