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A PCYES é uma marca nacional de tecnologia, 
comprometida em oferecer produtos de qualidade 

e bom custo-benefício para seus consumidores.
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Prefácio

Aviso

Todas as impressoras 3D são devidamente testadas antes de sair da fábrica. Por este motivo, é 
normal haver alguns resíduos no extrusor ou pequenos riscos na fita de vedação.

O guia do usuário da impressora PCYES Faber S é projetado para te auxiliar no início da sua jornada 
de impressão 3D. Mesmo que você já esteja familiarizado(a) com outras máquinas da marca ou 
com esta tecnologia, nós recomendamos que leia este documento, pois nele há várias informações 
importantes para melhorar e facilitar sua experiência.

Guia Rápido:
Os usuários encontram esse manual junto com os acessórios da impressora. Esse guia ajudará a 
iniciar sua jornada de impressão o mais rápido possível.

POR FAVOR LEIA E SIGA TODAS AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS ABAIXO:

Segurança no Ambiente de Trabalho
    • Mantenha seu local de trabalho limpo
    • Não use a impressora na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira
    • Mantenha a impressora fora do alcance de crianças e de pessoas sem treinamento

Segurança Elétrica
    • Sempre use a impressora em tomada devidamente aterrada. Não readapte o plug da impressora
    • Não use a impressora em locais úmidos ou molhados. Não deixe a impressora exposta ao sol
    • Sempre use a fonte de alimentação fornecida pela PCYES  
    • Evite o uso do dispositivo durante uma tempestade
    • Caso não for utilizar o dispositivo por muito tempo, desconecte-o da tomada 

Segurança Pessoal
    • Não toque no extrusor e na base de impressão durante a impressão 
    • Não toque no bico extrusor após a finalização da impressão
    • Não use roupas largas ou acessórios. Mantenha cabelo, roupas e luvas longe das partes móveis
    • Não use o dispositivo quando estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicação

Precauções 
    • Não deixe o dispositivo sem supervisão por muito tempo
    • Não faça nenhuma modificação no dispositivo
    • Abaixe a base de impressão antes de carregar ou descarregar o filamento. 
      (A distância entre o extrusor e a base de impressão deve ser mantida por pelo menos 50mm)
    • Utilize o dispositivo em um ambiente ventilado
    • Nunca use o dispositivo para atividades ilegais
    • Nunca use o dispositivo para fazer recipientes de armazenamento de alimentos
    • Nunca use o dispositivo para fazer qualquer aparelho elétrico
    • Nunca coloque a impressão na boca
    • Não remova as impressões com força 

Requisitos do Ambiente
    • Temperatura: 15°C - 30°C / Umidade: 20% - 70%

Requisitos do Local
    • O dispositivo deve estar em um local seco e ventilado. As distâncias dos espaços do lado
      direito, esquerdo e atrás devem ser de no mínimo 20cm, e a distância do espaço da frente
      deve ser de no mínimo 35cm. Temperatura do local de armazenamento: 0°C – 40°C

Requisitos do Filamento
    • Certifique-se de usar o filamento das marcas aceitas pela PCYES. Danos e entupimentos
      do extrusor podem ser causados por filamentos que  são de materiais inadequados.

Armazenamento do Filamento
    • Todos os polímeros degradam com o tempo. Não abra os filamentos até que seja necessário.
      Os filamentos devem ser armazenados em local limpo e seco.

Aviso
    • Todas as informações contidas neste documento não podem sofrer qualquer alteração ou 
       mudança, sem a autorização oficial da PCYES.
      
    • A PCYES não oferece nenhuma garantia de qualquer tipo com relação a este documento, 
       incluindo, mas não se limitando às garantias implícitas de comercialização e adequação
       a um determinado fim. 

    • Aviso FCC 
      Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está
      sujeita as seguintes condições: (1) Este dispositivo não causa interferência prejudicial e (2)
      este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. 

    • Esse documento contém informações protegidas por direitos autorais. 

Termos

Base de Impressão A superfície na qual a impressora imprime o objeto

Adesivo para base
de Impressão

A adesivo azul ou preto, que cobre a base de impressão da 
impressora, para que o objeto possa ter uma boa adesão

Volume de Impressão A dimensão do espaço que o objeto ocupará quando estiver completo

Extrusor Extrusor instalado no eixo X. O extrusor retira o filamento do suporte, 
derrete-o e o empurra através de um bico para a base de impressão

Bico Extrusor Localizado na parte inferior do extrusor, por onde se expele filamento

Fan Para resfriar o extrusor e as engrenagens do motor

Cartucho de Filamento Um espaço para armazenar ou alocar o rolo de filamentos

Tubo-guia do Filamento Tubo branco de plástico Teflon, que guia o filamento até a extrusora

Entrada do Filamento Abertura localizada no topo do extrusor

Cola-bastão Usado para grudar a impressão na base
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Requisitos do Local
    • O dispositivo deve estar em um local seco e ventilado. As distâncias dos espaços do lado
      direito, esquerdo e atrás devem ser de no mínimo 20cm, e a distância do espaço da frente
      deve ser de no mínimo 35cm. Temperatura do local de armazenamento: 0°C – 40°C

Requisitos do Filamento
    • Certifique-se de usar o filamento das marcas aceitas pela PCYES. Danos e entupimentos
      do extrusor podem ser causados por filamentos que  são de materiais inadequados.

Armazenamento do Filamento
    • Todos os polímeros degradam com o tempo. Não abra os filamentos até que seja necessário.
      Os filamentos devem ser armazenados em local limpo e seco.

Aviso
    • Todas as informações contidas neste documento não podem sofrer qualquer alteração ou 
       mudança, sem a autorização oficial da PCYES.
      
    • A PCYES não oferece nenhuma garantia de qualquer tipo com relação a este documento, 
       incluindo, mas não se limitando às garantias implícitas de comercialização e adequação
       a um determinado fim. 

    • Aviso FCC 
      Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está
      sujeita as seguintes condições: (1) Este dispositivo não causa interferência prejudicial e (2)
      este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. 

    • Esse documento contém informações protegidas por direitos autorais. 

Termos

Base de Impressão A superfície na qual a impressora imprime o objeto

Adesivo para base
de Impressão

A adesivo azul ou preto, que cobre a base de impressão da 
impressora, para que o objeto possa ter uma boa adesão

Volume de Impressão A dimensão do espaço que o objeto ocupará quando estiver completo

Extrusor Extrusor instalado no eixo X. O extrusor retira o filamento do suporte, 
derrete-o e o empurra através de um bico para a base de impressão

Bico Extrusor Localizado na parte inferior do extrusor, por onde se expele filamento

Fan Para resfriar o extrusor e as engrenagens do motor

Cartucho de Filamento Um espaço para armazenar ou alocar o rolo de filamentos

Tubo-guia do Filamento Tubo branco de plástico Teflon, que guia o filamento até a extrusora

Entrada do Filamento Abertura localizada no topo do extrusor

Cola-bastão Usado para grudar a impressão na base
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Capítulo 1: Sobre a PCYES Faber S

1. Tubo-guia do Filamento
2. Entrada do tubo-guia de filamento
3. Base do extrusor
4. Fan
5. Bico extrusor removível
6. Cabos do extrusor
7. Botão
8. LED
9. Saída de ar
10. Compartimento Frontal
11. Fenda de deslizamento do eixo Y
12. Base da plataforma
13. Base de impressão removível

1.1 Introdução dos Componentes

14. Touch-screen
15.Entrada USB
16. Botão Liga/Desliga 
17. Entrada de energia
18. Suporte do rolo de filamento
19. Tampa
20. Alça da tampa
21. Motor
22. Entrada do filamento
23. Polia do filamento
24. Tampa superior
25. Saída de ar
26. Entrada do cabo Ethernet
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1.2 Referências

Nome PCYES Faber S

Número de extrusores 1 (Removível)

Tecnologia de impressão Fabricação de Filamentos Fundidos (FFF)

Tamanho da tela 2.8” colorido IPS Touch Screen

Volume de impressão 150x150x150mm

Resolução da camada 0.1 – 0.4mm

Precisão da impressão ±0.2mm

Precisão de posicionamento Eixo Z 0.0025mm; eixo XY 0.011mm

Diâmetro do filamento 1.75mm (±0.07mm)

Diâmetro do bico 0.4mm

Velocidade de impressão 10-100mm/s

Software FlashPrint

Formatos Suportados Entrada: 3mf/stl/obj/fpp/bmp/png/jpg/jpeg /Saida: gx/g

Memória 8GB

Sistema Operacional Win XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux

Entrada AC (energia) 150W (24V, 6.25A)

Conectividade USB, Wifi, Ethernet

Tamanho 388*340*405mm

Peso 9kg
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Capítulo 2: Primeiros Passos

2.1 Abrindo a Caixa

1. Abra a caixa, com cuidado 3. Cuidado! O filamento e o 
cabo de energia estão dentro

do suporte de proteção

5. Conecte o cabo de energia na entrada traseira 
da impressora e em seguida pressione o botão 

liga/desliga para ligar a impressora. O touch 
screen acenderá

4. Tire a impressora da caixa

2. Retire o suporte de proteção
de cima da impressora
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6. Clique em [Ferramentas] - [Configurações] para entrar na página da imagem acima, vá para 
a segunda página e clique em [Mover]. Clique na seta para cima para fazer o extrusor levantar 

e remover a caixa de papel no fundo mais facilmente.

7. Abra o compartimento frontal, tire a caixa 
de papel de dentro da impressora, e assim, 
o processo está completo.
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2.2 Acessórios

2.3 Introdução à Interface do Menu

2.3.1 Montagem

3D Printer

Guia do Usuário Chave de Fenda Pino Desentupidor Chave Allen

Filamento Cabo de Energia Graxa

Imprimir

Ferramentas

Filamento

Não Disponível

Sem Serviço

6.62GB

1. Clique em [Imprimir] 2. Escolha a forma de carregamento 
do arquivo. Você pode acessar seu 
projeto por: Pendrive, cabo USB ou 

Nuvem (Cloud)
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3. Acesse a lista de arquivos e clique em     para iniciar a impressão. 
Clique na foto do arquivo selecionado para entrar nos detalhes.
Vire a página clicando nas setas direita/esquerda                        . 

Mantenha pressionado o arquivo, saia da interface multi-selecionada, 
e você poderá selecionar, copiar ou deletar tudo. Clique em      para 

sair da seleção.

Detalhes do Arquivo Interface de Impressão

Deletar o arquivo de 
impressão

Verificar mais informações 
de configurações e 
detalhes durante a 
impressão

Iniciar a impressão Cancela o trabalho
de impressão

Copiar os arquivos do USB 
para o cartão de memória 
da máquina

Suspender ou retomar 
o trabalho de impressão

Selecionar Tudo
Ship-PLA.gx

Ship-PLA.gx
20mm-box-
PLA.gx

20mm-box-
PLA.gx

Tempo Restante
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Mais Informações

Detalhes de Impressão

Verificar mais informações 
detalhadas

Tempo utilizado

% do processo
de impressão

Filamento utilizado

Trocar o filamento durante 
processo de impressão

Conecte a 
impressora 
à rede WiFi

Pré-aqueça 
o extrusor e/
ou a base de 
impressão

Acesse as 
configurações 
da máquina

Informações 
sobre a 
impressora

Temperatura do Extrusor: 
a temperatura do extrusor 
pode ser ajustada durante 
a impressão (clique para 
ajustar após aparecer o 
sublinhado, como mostra 
a imagem)

Ligar ou desligar a luz de 
LED

Temperatura da Base
de Impressão

2.3.2 Ferramentas

Imprimir

Rede Pré-Aquecimento

Configurações Sobre

Ferramentas

Filamento
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Detalhes de Impressão

Para configurar sua impressora como ponto de acesso WLAN. Configure 
o nome e senha. Coloque o nome usando números, caracteres e símbolos.

Ligar/desligar o ponto de acesso WLAN

Clique para salvar o nome e a senha

2.3.2.1 Rede

Conexão Wifi

Ponto de Acesso

WiFi Ponto de 
Acesso

Nuvem Ethernet

Escolha uma rede

BRnet-2Fun

TP-LINK-EDF

KHR-093-12

FlashForge

WiFi

WiFi SSID:

SSID:

Password: Password:

Salvar
Configurar Ponto de Acesso

Ponto de 
Acesso

Ponto de 
Acesso

Ponto de Acesso Wlan

Nuvem Ethernet

Configurar Ponto de Acesso
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1.Registre sua conta na nuvem da FlashCloud: 
Depois de ativar sua conta através do seu 
e-mail, faça o login.

2. Depois de logar na nuvem, clique em [Minha impressora] e em seguida em [Adicionar impressora]

4. Impressora adicionada com sucesso

3. Adicione o nome da sua impressora e o seu código de registro. 
Essas informações aparecem na interface da sua impressora.

Ponto de 
Acesso

WiFi

Nuvem
Conecte o cabo Conectado com sucesso

Ethernet

Conexão Ethernet

Conexão na Nuvem

Antes de se conectar a nuvem, verifique se a internet foi conectada.

Ponto de 
Acesso

WiFi
Conta

Código PIN

Nuvem Ethernet Salvar
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2. Depois de logar na nuvem, clique em [Minha impressora] e em seguida em [Adicionar impressora]

4. Impressora adicionada com sucesso

3. Adicione o nome da sua impressora e o seu código de registro. 
Essas informações aparecem na interface da sua impressora.
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5.Escolha um modelo da biblioteca ou faça o upload do seu projeto (arquivo stl) 7. Clique em Start para iniciar a impressão, a impressora selecionada irá iniciar automaticamente

LIGA/DESLIGA: Ligue ou desligue o pré-aquecimento do extrusor 
e/ou plataforma; Para aumentar ou diminuir a temperatura de 
pré-aquecimento clique em           ; Mantenha pressionado                   
para aumentar ou diminuir a temperatura rapidamente

6. Você pode escolher a impressora que irá utilizar 
(a impressora deve ser adicionada em “minha impressora”)
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7. Clique em Start para iniciar a impressão, a impressora selecionada irá iniciar automaticamente

LIGA/DESLIGA: Ligue ou desligue o pré-aquecimento do extrusor 
e/ou plataforma; Para aumentar ou diminuir a temperatura de 
pré-aquecimento clique em           ; Mantenha pressionado                   
para aumentar ou diminuir a temperatura rapidamente

2.3.2.2 Configurações de pré-aquecimento

Rede

Extrusora

Plataforma

Start

Pré-Aquecimento

Configurações Sobre
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Plataforma de pré-aquecimento do Extrusor/Plataforma

Extrusora Extrusora

Plataforma

Cancelar Cancelar

Cancelar

Mostra a temperatura real, a temperatura ajustada e o progresso de aquecimento. Temperatura 
máxima de pré-aquecimento do extrusor: 230°C. Temperatura máxima de pré-aquecimento da 
plataforma: 100°C. Clique                           para cancelar o processo de pré-aquecimento

Status - Mostra as coordenadas em tempo real dos eixos X, Y, e a temperatura em tempo real do 
extrusor e da plataforma.

2.3.2.3 Configurações

Rede
Status

Calibragem Início

Linguagem
Pré-Aquecimento

Configurações Sobre
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Linguagem - Escolha a linguagem para a utilização

Calibragem - Para efetuar a calibragem da sua extrusora, clique [Calibragem], coloque um papel 
sulfite comum logo abaixo do bico extrusor, e faça movimentos de vai e vem com o mesmo. 
Logo após clique na seta para baixo na tela, para que o extrusor desça. Assim que você sentir 
resistência na folha, ver que o bico já está marcando a mesma, pare e aperte OK.

Rede

Rede

Status

Status

Calibragem

Calibragem

Início

Início

Linguagem

Linguagem

Clique na seta para ajustar o 
bico de modo que ele apenas 

toque a plataforma

Eixo Z

Extrusora

OK

Pré-Aquecimento

Pré-Aquecimento

Configurações

Configurações

Sobre

Sobre
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Início - Faz os eixos X,Y e Z voltarem ao ponto inicial

Status

Calibragem Início

Linguagem

Reiniciando, aguarde...

Ok Ok

Completo! 

Manual - Ajustar manualmente a posição do extrusor e da placa de impressão

Câmera - Ligue/Desligue a câmera em modo manual ou automático. Mais detalhes no capítulo 2.5.

Checagem de Filamento - Um aviso aparecerá quando o filamento estiver no fim
Led - Ligar/Desligar o LED 

Reset de Fábrica: Deletar os dados da memória interna e voltar para as configurações de fábrica
Sinais de som: Ligar/Desligar
Atualizar: Atualizar o firmware da impressora

Rede

Rede

Manual

Manual

Checagem de 
Filamento

Checagem de 
Filamento

Modo Automático

Modo Manual

Parada Imprimindo

Led

Led

Camera

Camera

Pré-Aquecimento

Pré-Aquecimento

Configurações

Configurações

Sobre

Sobre
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Checagem de Filamento - Um aviso aparecerá quando o filamento estiver no fim
Led - Ligar/Desligar o LED 

Reset de Fábrica: Deletar os dados da memória interna e voltar para as configurações de fábrica
Sinais de som: Ligar/Desligar
Atualizar: Atualizar o firmware da impressora

Rede
Manual

Checagem de 
Filamento

Led

Camera
Pré-Aquecimento

Configurações

Sinais de Som Reset de Fábrica

Configurações de Fábrica

Delete todos os dados da 
memoria interna

Completo! Configurações
de fábrica restauradas.

OKIniciar

Atualização

Sobre
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2.3.2.4 Sobre

Sobre: Mostra as informações básicas sobre a impressora
Aviso: Ao entrar em contato com o setor de pós-vendas, informe o número de série que aparece na 
área [Sobre] ou na etiqueta na parte de trás da máquina

Rede Pré-Aquecimento

Tipo da Máquina: Tamanho de Impressão:

Contador de Uso:

IP Address

Serial N.: 

Código de Registro:

Versão do Firmware:

Faber S 150 x 150 x 150

12 Horas

55.55.555.555:5555

123456

123451465456

1.0.0 20170909
Configurações Sobre

2.3.3 Filamento

Imprimir

Ferramentas

Filamento

Carregar

Aquecendo Extrusora...

Pré aquecimento completo. 
Iniciando carregamento. 

Pressione OK quando o novo 
filamento começar a sair.

Cancelar

OK OK

Trocar

Acesse o menu Filamento.
Carregar - O extrusor aquece até 220°C. 
Assim que o aquecimento estiver completo, 
o filamento já inserido irá ser tracionado. 
O carregamento estará completo quando
o filamento sair do extrusor (aguarde 5 
segundos de alimentação, para garantir
um melhor fluxo de extrusão)
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Imprimir

Ferramentas

Filamento

Carregar

Retirando filamento. 
Aguarde...

Retire o antigo 
filamento, coloque o 
novo e pressione ok

Pressione OK quando o novo 
filamento começar a sair.

OK

OK

Trocar

Trocar - O extrusor aquece até 220°C. Retire 
o filamento de acordo com as instruções.  
Insira um novo filamento na entrada e 
clique em OK. O novo filamento será puxado 
para dentro do extrusor, a troca estará 
completa quando o novo filamento estiver 
saindo do extrusor (aguarde 5 segundos de 
alimentação para garantir um melhor fluxo 
de extrusão)
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2.4 Imprimir

2.4.1 Carregar o Filamento

Conecte o cabo de energia na entrada do lado direito da 
impressora e em seguida pressione o botão liga/desliga. 
O Touch Screen acenderá.

1. Abra a porta do filamento, encaixe o rolo, insira o filamento 
até encostar na polia

Preste atenção na posição que você colocou o rolo de filamento, 
certifique-se que esteja no sentido horário assim como na foto acima.

Interruptor

Imprimir

Ferramentas

Filamento

Carregar

Aquecendo Extrusora...

Pré aquecimento completo. 
Iniciando carregamento. 

Pressione OK quando o novo 
filamento começar a sair.

Cancelar

OK OK

Trocar

2. Acesse o menu Filamento.
Carregar - O extrusor aquece até 220°C. 
Assim que o aquecimento estiver completo, 
o filamento já inserido irá ser tracionado. 

3. O carregamento estará completo quando
o filamento sair do extrusor (aguarde 5 
segundos de alimentação, para garantir
um melhor fluxo de extrusão)
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2.4.2 Arquivo de Transferência da Impressão

2.4.3 Imprimir

Preste atenção na posição que você colocou o rolo de filamento, 
certifique-se que esteja no sentido horário assim como na foto acima.

Após gerar o arquivo Gcode (.gx), você pode transferí-lo para sua PCYES Faber S pelos meios descritos nas páginas 13 à 17 (Wifi,  
Cloud ou Ethernet)

Imprimir

Ferramentas

Filamento

Não Disponível

Sem Serviço

6.62GB

Clique [Imprimir] e escolha o caminho do arquivo: Memória interna da impressora, cabo USB ou Cloud. 
Escolha o projeto, clique     para iniciar a impressão de modo rápido; ou clique na imagem/nome da 

impressão para entrar na página de detalhes. Clique      para iniciar a impressão.

Ship-PLA.gx

20mm-box-
PLA.gx
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Tempo Restante

Ship-PLA.gx

Impressão Completa!

OK

O extrusor irá aquecer automaticamente, quando o aquecimento finalizar a impressora começará 
a imprimir o modelo. Quando a impressão finalizar a impressora emitirá um ruído e um aviso 

aparecerá na tela

Retire a base de impressão 
removível, apertando a 
parte como mostrada na 
imagem acima. 

Atenção!
Quando o processo
finalizar, o extrusor e 
a placa de impressão 
podem estar quentes,
aguarde o resfriamento
para manuseá-los.

2.4.4 Remoção da Impressão

2.4.5 Substituir o Filamento
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O extrusor irá aquecer automaticamente, quando o aquecimento finalizar a impressora começará 
a imprimir o modelo. Quando a impressão finalizar a impressora emitirá um ruído e um aviso 

aparecerá na tela

Clique em [Filamento] - [Trocar]. O extrusor começará a pré-aquecer

Retire o filamento como mostrado na imagem cima. 
Insira o novo filamento na entrada e empurre-o até sentir a polia

Flexione a base de impressão, de forma que o impresso se destaque da mesma
(utilize uma espátula para auxiliar a remoção completa do modelo)

2.4.5 Substituir o Filamento

Carregar

Aquecendo Extrusora...

Trocar

Cancelar

Imprimir

Ferramentas

Filamento
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Retirando filamento. 
Aguarde...

Retire o antigo 
filamento, coloque o 
novo e pressione ok

Pressione OK quando o novo 
filamento começar a sair.

OK

OK

Quando o novo filamento começar a sair do extrusor, o processo está completo. Clique [OK]

2.5.1 Manual de uso da Câmera

Aviso: O uso da câmera e do cabo USB ao mesmo tempo, é incompatível.  

A troca pode ser controlada pela impressora. Existem dois modos de uso na câmera da 
PCYES Faber S, o modo automático (modo padrão) e o modo manual. 

Modo Automático  

Quando a impressora está 
funcionando (imprimindo 
os arquivos) a câmera é 
ligada e o USB desativado. 
Quando a impressora não 
está funcionando a câmera
é desligada e o USB ativado.

Modo Manual

A troca entre câmera e USB 
pode ser controlada pelo 
usuário.

2.5 Guia da Câmera

Modo Automático Modo Automático

Modo Manual

Modo Manual

Parada Imprimindo
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2.5.2 Uso da câmera pelo PolarCloud

Quando a câmera for ligada com sucesso, o ícone dela irá aparecer na  
barra de status. Quando a câmera for desligada o ícone do USB irá 
aparecer na barra de status, caso ele seja inserido com sucesso.

1. Cadastre-se em uma conta PolarCloud. Acesse o site www.polar3D.com para se cadastrar

Depois de se registrar e logar no PolarCloud, clique em configurações.

Imprimir Imprimir

Ferramentas Ferramentas

Filamento Filamento
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2. Encontre o código PIN no final da página.
3. Conecte a PCYES Faber S a internet. Escolha a maneira mais 

apropriada de conexão na interface de Rede (consulte na página 13)

Quando a conexão estiver completa, você pode ver a imagem da câmera no site da PolarCloud

Aviso
1. Certifique-se de que a impressora esteja conectada a internet
2. Quando usar a câmera certifique-se que a impressora esteja no status 
da câmera invés do status do USB (na barra de status)

1. Conectando a PolarCloud
O usuário pode ligar ou desligar a câmera através do 
PolarCloud. 
Entre na página de configurações, clique na caixa de entrada 
da conta e do código PIN, adicione os dados solicitados, 
clique no botão “Start” para conectar a PolarCloud. 
O número da conta é o e-mail usado para se cadastrar na 
PolarCloud.

4. Conecte a PCYES Faber S na PolarCloud

Botão PolarCloud 

Acesse a interface de conexão Cloud (clique
Ferramentas–Rede-Cloud) ative o botão PolarCloud
(o botão ficará verde depois de ativado). Preencha
com a conta e o código PIN, mostrado anteriormente,
clique em Salvar.
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2. Encontre o código PIN no final da página.
3. Conecte a PCYES Faber S a internet. Escolha a maneira mais 

apropriada de conexão na interface de Rede (consulte na página 13)

Quando a conexão estiver completa, você pode ver a imagem da câmera no site da PolarCloud

Aviso
1. Certifique-se de que a impressora esteja conectada a internet
2. Quando usar a câmera certifique-se que a impressora esteja no status 
da câmera invés do status do USB (na barra de status)

1. Conectando a PolarCloud
O usuário pode ligar ou desligar a câmera através do 
PolarCloud. 
Entre na página de configurações, clique na caixa de entrada 
da conta e do código PIN, adicione os dados solicitados, 
clique no botão “Start” para conectar a PolarCloud. 
O número da conta é o e-mail usado para se cadastrar na 
PolarCloud.

4. Conecte a PCYES Faber S na PolarCloud

Botão PolarCloud 

Acesse a interface de conexão Cloud (clique
Ferramentas–Rede-Cloud) ative o botão PolarCloud
(o botão ficará verde depois de ativado). Preencha
com a conta e o código PIN, mostrado anteriormente,
clique em Salvar.

2.5.3 A troca pode ser controlada através da Cloud
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Como conseguir o código PIN

Depois de se registrar e logar no site PolarCloud, clique em configurações.

Depois de ligar a função de câmera, clique na imagem da câmera na primeira página para 
entrar na interface, como mostrado acima, e clique na opção COMMANDS apontado pela seta

A. Se o PolarCloud está em uma intranet (ou seja, a impressora e o PC estão conectadas ao mesmo 
roteador), o vídeo é mostrado e o progresso de impressão aparece em tempo real. Se o PolarCloud está em 
uma rede externa, as imagens são um pouco mais demoradas (uma foto é enviada a cada 20 segundos, e se 
não estiver funcionando, ela é enviada a cada 60 segundos);

B. Quando a câmera é ligada ou desligada, a impressora irá se reconectar ao PolarCloud, portanto uma 
mensagem de mal funcionamento pode aparecer. 

C. Depois que a câmera estiver funcionando através da Cloud a impressora irá configurar a câmera para 
o modo manual, se quiser voltar para o modo automático, configure manualmente no touchscreen da 
impressora (ferramentas > configurações (segunda página) > câmera).

Abrir ou fechar a câmera através da Cloud

Aviso

Encontre o código PIN no final da página.
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Depois de se registrar e logar no site PolarCloud, clique em configurações.

Depois de ligar a função de câmera, clique na imagem da câmera na primeira página para 
entrar na interface, como mostrado acima, e clique na opção COMMANDS apontado pela seta

A. Se o PolarCloud está em uma intranet (ou seja, a impressora e o PC estão conectadas ao mesmo 
roteador), o vídeo é mostrado e o progresso de impressão aparece em tempo real. Se o PolarCloud está em 
uma rede externa, as imagens são um pouco mais demoradas (uma foto é enviada a cada 20 segundos, e se 
não estiver funcionando, ela é enviada a cada 60 segundos);

B. Quando a câmera é ligada ou desligada, a impressora irá se reconectar ao PolarCloud, portanto uma 
mensagem de mal funcionamento pode aparecer. 

C. Depois que a câmera estiver funcionando através da Cloud a impressora irá configurar a câmera para 
o modo manual, se quiser voltar para o modo automático, configure manualmente no touchscreen da 
impressora (ferramentas > configurações (segunda página) > câmera).

Abrir ou fechar a câmera através da Cloud

Aviso

Encontre o código PIN no final da página.
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2.5.4 Erros mais comuns

Quando a câmera estiver 
com problemas, um erro 
aparecerá ao ligá-la. Nesse 
caso a impressora irá 
automaticamente passar 
a câmera para o modo 
manual e ela será desligada.

Se a impressora não 
conecta ou foi deletada 
do PolarCloud, um erro 
aparecerá no touchscreen; 
restaure a impressora para a 
configurações de fábrica para 
resolver o problema. Se você 
conectou sua impressora no 
PC via PolarCloud e depois 
deletou sua impressora, 
repita os passos acima para 
se cadastrar e adicionar sua 
impressora novamente. 

Capítulo 3: Dúvidas
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Capítulo 3: Dúvidas

Q1. Como resolver se o bico extrusor estiver entupido?

Método 1: Clique em [pré-aquecer], e configure para 240°C. Quando completar o aquecimento pressione 
o anel preto que fica logo na entrada superior de filamento, na parte superior da extrusora e puxe o tubo 
branco de teflon. Verifique se o filamento está dobrado ou se sua ponta possui um formato que pode estar 
obstruindo a extrusão. Corte a ponta do filamento, instale o tubo-guia e os insira. Clique [carregar].
Método 2: Se o método 1 não funcionar, use um pino-desentupidor na entrada superior de filamento, da 
extrusora, para desobstruir o bico, com ela aquecida a 240ºC
Método 3: Se o método 1 e 2 não funcionarem, substitua o bico por um novo

Q2. Como trocar o bico?
Desligue a máquina antes de substituir o bico! 

1.Pressione os botões direito e esquerdo na parte frontal da extrusora e puxe o bico para baixo
2.Puxe manualmente uma parte do filamento pela entrada, deixando um tamanho suficiente
para ser cortado, se ele ficar pendurado pelo filamento (como na imagem abaixo)
3.Gire o suporte de filamento manualmente no sentido anti-horário, fazendo o filamento ser enrolado.
4.Insira o novo bico extrusor e aperte até que ouça o som do encaixe
5.Clique [Filamento] – [carregar], a substituição do bico estará completa quando o filamento
estiver saindo do novo bico.
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Q3. É necessário calibrar novamente o extrusor depois de substituir o bico?

Sim, calibre novamente o extrusor para garantir impressões de alta qualidade, 
já que erros mínimos podem ser causados pela mal-instalação das peças

Q4. Como resolver se a temperatura que aparece no visor continua anormal, 
mesmo depois de ter substituído o bico?

Temperaturas anormais indicam que o sensor do extrusor não está funcionando corretamente, 
verifique se o bico está bem instalado. Se for necessário, retire-o e coloque novamente
(lembrando de que deve-se ouvir um clique do encaixe)

Q5. Como resolver se o filamento não sai do extrusor depois de clicar em [Imprimir]?

1.Verifique o tubo de guia do filamento, certifique-se que o filamento foi puxado para dentro do extrusor, e 
se não foi, clique em [carregar] novamente. Tente imprimir novamente após o filamento sair pelo extrusor
2. Verifique se o bico está entupido, se estiver, volte ao Q1 para resolver

Q6. Como substituir o filamento?

1.Clique [Filamento] – [Descarregar], quando o aquecimento do extrusor finalizar, o filamento
será descarregado, puxe o filamento de acordo com as instruções anteriores
2.Insira um novo filamento na entrada até a polia e clique em [OK], um novo filamento
será empurrado dentro do extrusor;
3.A substituição estará completa quando o novo filamento sair do extrusor

Q7. Como retirar a impressão?

1.Retire a plataforma de impressão
2.Flexione a plataforma de impressão, de forma que o impresso se destaque da mesma
3.Retire o modelo

Q8. Como resolver se a distância entre o bico e a plataforma for muito grande ou muito
pequena durante a impressão?

1.Clique [Configurações] – [Calibração]
2.O extrusor se posicionará automaticamente
3.Clique nas setas cima/baixo para ajustar a distância entre o extrusor e a plataforma,
até que o bico quase toque na plataforma (seguir o processo de calibração explicada anteriormente)
4.Clique [OK], a impressora irá memorizar a atual posição calibrada e começará a voltar automaticamente
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Q3. É necessário calibrar novamente o extrusor depois de substituir o bico?

Sim, calibre novamente o extrusor para garantir impressões de alta qualidade, 
já que erros mínimos podem ser causados pela mal-instalação das peças

Q10. A PCYES Faber S é compatível com todos os tipos de entrada para fontes de alimentação?

PCYES Faber S é equipada com fontes bivolt de 110 a 240V

Q4. Como resolver se a temperatura que aparece no visor continua anormal, 
mesmo depois de ter substituído o bico?

Temperaturas anormais indicam que o sensor do extrusor não está funcionando corretamente, 
verifique se o bico está bem instalado. Se for necessário, retire-o e coloque novamente
(lembrando de que deve-se ouvir um clique do encaixe)

Q11. A PCYES Faber S desliga automaticamente após a impressão finalizar?

Não
Q5. Como resolver se o filamento não sai do extrusor depois de clicar em [Imprimir]?

1.Verifique o tubo de guia do filamento, certifique-se que o filamento foi puxado para dentro do extrusor, e 
se não foi, clique em [carregar] novamente. Tente imprimir novamente após o filamento sair pelo extrusor
2. Verifique se o bico está entupido, se estiver, volte ao Q1 para resolver

Q12. Que tipo de formatos de arquivos a PCYES Faber S suporta?

Entrada: 3mf/ stl/ obj/ fpp/ bmp/ png/ jpg/ jpeg 
Saida: gx/ g

Q13. A PCYES Faber S suporta outras plataformas Cloud além da FlashCloud?

Sim, a PCYES Faber S está aberta a todas as plataformas Cloud

Q14. A impressão ABS é segura?

Filamento ABS pode emitir certos gases tóxicos quando aquecido, coloque a impressora em um ambiente 
bem ventilado quando usar esse tipo de filamento. Sugerimos a impressão com filamento PLA quando a 
impressora for utilizada frequentemente próximo de crianças.

Q15. Como resolver se a impressão estiver com deformações na borda?

Método 1: Aumentar a temperatura da plataforma pode resolver ou minimizar o problema, 
aumentando a adesão com o projeto impresso
Método 2: Adicionando RAFT (tapete) ou o BRIM (saia) na impressão quando for fatiá-la no FlashPrint
Método 3: Aplique cola-bastão na plataforma antes de imprimir

Q6. Como substituir o filamento?

1.Clique [Filamento] – [Descarregar], quando o aquecimento do extrusor finalizar, o filamento
será descarregado, puxe o filamento de acordo com as instruções anteriores
2.Insira um novo filamento na entrada até a polia e clique em [OK], um novo filamento
será empurrado dentro do extrusor;
3.A substituição estará completa quando o novo filamento sair do extrusor

Q7. Como retirar a impressão?

1.Retire a plataforma de impressão
2.Flexione a plataforma de impressão, de forma que o impresso se destaque da mesma
3.Retire o modelo

Q8. Como resolver se a distância entre o bico e a plataforma for muito grande ou muito
pequena durante a impressão?

1.Clique [Configurações] – [Calibração]
2.O extrusor se posicionará automaticamente
3.Clique nas setas cima/baixo para ajustar a distância entre o extrusor e a plataforma,
até que o bico quase toque na plataforma (seguir o processo de calibração explicada anteriormente)
4.Clique [OK], a impressora irá memorizar a atual posição calibrada e começará a voltar automaticamente

Q9. Posso usar outra marca de filamento que não seja produzida pela PCYES?

A PCYES Faber S é compatível com filamento ABS normal e PLA, porém filamentos de outras
marcas podem possuir insumos diferentes. 
Outras marcas de filamento não são recomendadas. Se o uso de filamentos de outras marcas causarem 
entupimento do extrusor, impressão de má qualidade ou outras falhas, a PCYES não se responsabilizará. 
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Capítulo 4: Serviços e Suporte

A PCYES  está a disposição para ajudar com quaisquer desafios que você possa enfrentar com a sua 
PCYES Faber S. Se as dúvidas e problemas não foram resolvidos através desse guia, você pode procurar 
informações em nosso site oficial ou entrar em contato via e-mail.

www.PCYES.com.br
sac@pcyes.com.br

Ao entrar em contato com o suporte, tenha seu número de série em mãos.
O número é um código de barras que fica atrás da sua PCYES Faber S.

Q16. É necessário adicionar RAFT (tapete) antes de imprimir o modelo?

Não necessariamente, a quantidade de filamento extrusada é maior, mas a chance de se obter sucesso, 
mesmo com diferenças de nivelamento da plataforma, é grande. 

Q17. Após substituir o bico, a tela de status da impressora mostra que a temperatura é de 300°C, o fan do 
extrusor continua funcionando, qual é o problema e como resolver?

Isto ocorre quando o bico não foi instalado corretamente, pois o sensor não está bem conectado à 
máquina. Retire e instale o bico novamente, empurre-o até sentir um clique, certifique-se que a abertura 
do bico e o fundo do extrusor estejam no mesmo nível

Q18.O extrusor faz um barulho anormal e o filamento não sai, qual é o problema e como resolver?

Se o filamento não foi carregado para dentro do extrusor, fazendo um barulho anormal, provavelmente o 
bico está entupido ou o tubo de guia do filamento não está corretamente instalado. Verifique o tubo-guia 
primeiro, se estiver normal, volte ao Q1 para resolução.

Q19. Qual a diferença entre carregar o filamento e substituir o filamento?

Carregar: Apenas inclui o carregamento do filamento no extrusor
Substituir: Inclui carregar e descarregar o filamento na máquina

Q20. A sua impressora ainda está desnivelada, fazendo com que o filamento seja extrusado longe da 
plataforma

Calibre novamente a impressora.

Instruções de Manutenção Diária

Aplique graxa branca nos três eixos da impressora, e sempre verifique os resultados impressos, para 
identificar possíveis necessidades de manutenção, como no bico, ou no tubo de teflon interno.
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Capítulo 4: Serviços e Suporte

A PCYES  está a disposição para ajudar com quaisquer desafios que você possa enfrentar com a sua 
PCYES Faber S. Se as dúvidas e problemas não foram resolvidos através desse guia, você pode procurar 
informações em nosso site oficial ou entrar em contato via e-mail.

www.PCYES.com.br
sac@pcyes.com.br

Ao entrar em contato com o suporte, tenha seu número de série em mãos.
O número é um código de barras que fica atrás da sua PCYES Faber S.

Q16. É necessário adicionar RAFT (tapete) antes de imprimir o modelo?

Não necessariamente, a quantidade de filamento extrusada é maior, mas a chance de se obter sucesso, 
mesmo com diferenças de nivelamento da plataforma, é grande. 

Q17. Após substituir o bico, a tela de status da impressora mostra que a temperatura é de 300°C, o fan do 
extrusor continua funcionando, qual é o problema e como resolver?

Isto ocorre quando o bico não foi instalado corretamente, pois o sensor não está bem conectado à 
máquina. Retire e instale o bico novamente, empurre-o até sentir um clique, certifique-se que a abertura 
do bico e o fundo do extrusor estejam no mesmo nível

Q18.O extrusor faz um barulho anormal e o filamento não sai, qual é o problema e como resolver?

Se o filamento não foi carregado para dentro do extrusor, fazendo um barulho anormal, provavelmente o 
bico está entupido ou o tubo de guia do filamento não está corretamente instalado. Verifique o tubo-guia 
primeiro, se estiver normal, volte ao Q1 para resolução.

Q19. Qual a diferença entre carregar o filamento e substituir o filamento?

Carregar: Apenas inclui o carregamento do filamento no extrusor
Substituir: Inclui carregar e descarregar o filamento na máquina

Q20. A sua impressora ainda está desnivelada, fazendo com que o filamento seja extrusado longe da 
plataforma

Calibre novamente a impressora.

Instruções de Manutenção Diária

Aplique graxa branca nos três eixos da impressora, e sempre verifique os resultados impressos, para 
identificar possíveis necessidades de manutenção, como no bico, ou no tubo de teflon interno.
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