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Informació per l’ús correcte 
dels manuals

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.



1| UBICACIÓ DELS MANUALS

En el directori dels manuals hi ha 6 carpetes. Cadascuna d'elles correspon a 
un subsistema de la impressora i anem a muntar-los en l'ordre indicat, seguint 
la numeració.

D'aquesta manera començarem amb l'estructura de la impressora, per seguir 
amb els elements que permeten el moviment en els tres eixos (I, X i Z). Amb 
tota la part mecànica preparada només ens faltarà afegir l'electrònica i la 
pantalla LCD i, finalment, el cablejat.
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2| TIPUS D’ARXIUS

A cada carpeta vas a trobar 2 tipus d'arxiu amb el mateix nom:

• L'arxiu *.exe és una aplicació que ofereix una guia de muntatge interactiva. 
Permet fer zoom, moure i rotar les vistes. Recomanem el seu ús doncs 
permet comprendre el muntatge molt millor.

• L'arxiu *.pdf és una successió d'imatges que es corresponen a les 
diapositives del manual interactiu. És equivalent a l'anterior però pensat 
per a aquells usuaris que no puguin reproduir l'aplicació (especialment 
usuaris de Mac i Linux). També és útil l'arxiu pdf si vols muntar la 
impressora amb una edició en paper del manual.
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3| FUNCIONAMENT DE L’ARXIU INTERACTIU

ESPAI DE FABRICACIÓ DIGITAL

L'aplicació de manual interactiu és senzilla d'utilitzar, només necessites 
conèixer les icones i podràs manipular assemblatge 3d de la impressora:



4| NAVEGACIÓ
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Navegació seqüencial: Per moure't pel manual pots fer 
ús del conjunt de botons de la part superior . Amb ells 
pots retrocedir una diapositiva, avançar en manera 
automàtica, detenir la reproducció automàtica i avançar 
una diapositiva, segons l'ordre en què apareixen.

Navegació aleatòria: Si ho prefereixes, també pots 
situar-te directament en la diapositiva que vulguis fent ús 
del resum del document situat en la part esquerra. 
Només has de fer doble clic sobre qualsevol diapositiva i 
accediràs directament a ella.



5| ESTRUCTURA DELS CAPÍTOLS
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1a Pàgina: Presentació del capítol

En la primera diapositiva apareix el títol del capítol i el conjunt de la màquina, 
amb la silueta de les peces que has muntat fins al moment i les que es van a 
muntar en aquest capítol en color.



5| ESTRUCTURA DELS CAPÍTOLS
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2a pàgina: distribució de peces en caixes

La segona pàgina és un resum de les peces que es van a utilitzar en aquest
capítol, agrupades per classe de peça, i serveix per identificar que caixa vas
a trobar cadascuna d'elles.

És important tenir present que NO apareixen totes les peces, sinó que és una mostra significativa per 
saber en quines caixes es vas a trobar el material necessari.



5| ESTRUCTURA DELS CAPÍTOLS
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Resta de pàgines: Passos del muntatge.

Cadascun dels passos es mostra en una transparència tipus que té uns
elements comuns: nombre de transparència, passos a realitzar, llistat de
components, globus d'identificador de component i anotacions vàries
(només quan és necessari).



5| ESTRUCTURA DELS CAPÍTOLS
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Elements comuns

• Nombre de transparència: Està situat en la part superior esquerra i serveix
per identificar el pas que s'està duent a terme.

• Passos a realitzar: La figura de la màquina t'indica els components que es 
van a muntar en aquest pas. Quan s'avança la diapositiva, els components
es desplacen fins a col·locar-se en la posició de muntatge. Avançant i 
retrocedint pots fer-te una idea més clara de com muntar el component, i 
aquest pas ho pots repetir tantes vegades com et sigui necessari.



5| ESTRUCTURA DELS CAPÍTOLS
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Elements comuns

• Llistat de components: La taula que generalment es troba en la part inferior 
esquerra (encara que de vegades pot aparèixer en algun altre lloc) indica 
els components que vas a necessitar en aquest pas. La primera columna 
correspon a l'indicador de peça en el manual, la segona al nom i la tercera 
a la quantitat. 

• Globus d'indicador de component: Els indicadors serveixen per identificar 
fàcilment les peces a muntar en la vista 3d. El globus segueix apareixent
encara que es rote la vista 3d i en cas que sigui necessari, ho pots
desplaçar per tenir una visió més clara i per evitar que creui la imatge. 
Solament has de clicar sobre el propi globus i sense deixar anar el botó del 
ratolí, arrossegar-ho fins a la posició desitjada.
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Anotacions: En les diapositives que ho requereixen, apareixen una sèrie
d'anotacions. Cada símbol correspon al missatge que es descriu a 
continuació:

• INFORMACIÓ: Sempre acompanyat d'una anotació explicativa que si ben no 
és imprescindible per al muntatge de la impressora, serveix per facilitar la 
comprensió del manual.

• ATENCIÓ: Aquesta icona va sempre acompanyat d'una anotació explicativa 
imprescindible per al muntatge correcte de la impressora.

• NO: Serveix per indicar alguna cosa que no ha de ser com a mostra la imatge
a la qual afecta. També serveix per ajudar a distingir entre components a 
utilitzar.
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ESTRÈNYER AMB EL DIT: Serveix per indicar que ha d'aguantar-se 
alguna cosa amb la mà fins que quedi fixat d'una manera definitiva.

ROSCAR: Indica que el component al que afecta ha de ser roscat.

SUPERFÍCIE PLANA: Indica que l'operació a la qual fa referència ha 
de ser realitzada sobre una superfície plana. Afecta a parts crítiques de 
l'estructura i serveix per garantir uns bons plànols de referència sobre 
els quals es van a assentar la resta de mecanismes.

TANCAR BRIDA: Aquesta icona indica que en el pas corresponent ha 
de tancar-se una o més bridas en la posició indicada.



5| ESTRUCTURA DELS CAPÍTOLS

ESPAI DE FABRICACIÓ DIGITAL

ESTRÈNYER SUAU: Acompanya sempre un pas d'estrenyi de cargols. 
Indica que aquest estrenyi ha de ser suau, simplement per garantir que 
el cargol subjecta el component sense deformar-ho. Sol afectar a 
components plàstics que poden trencar-se en cas de fer una força
excessiva.

ESTRÈNYER FORT: Acompanya sempre un pas d'estrenyi de cargols. 
Indica que aquest estrenyi ha de ser fort per assegurar que el 
component queda ben subjecte. Sol afectar a components metàl·lics
que transmeten esforços importants durant el funcionament.

CINTA ADHESIVA O DE CARROCERO: Indica que durant el pas s'ha
d'utilitzar cinta adhesiva (o similar) per subjectar provisionalment algun
component..
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Última pàgina: Final del capítol

L'última pàgina de cada capítol 
mostra l'estat en el qual ha d'estar
la màquina al moment d'acabar els
passos descrits.



MOLTES GRÀCIES!

Coneix les 
experiències
dels usuaris

Segueix-nos a 
Twitter i Instagram

@pespm #SPMakers

Informa’t sobre els
cursos gratuïts

de disseny i fabricació digital
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