НАКОЛІННИКИ ТА НАЛОКІТНИКИ
OSŁONY NA KOLANA / ŁOKCIE
KNEE / ELBOW GUARDS

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ
2 х ремінця або будь-який інший: шнур, срібляста стрічка
довжина ремінця: близько 80 см
Шматок щільної м'якої тканини: дистанційна тканина,
губка, поролон, неопрен тощо розміри: приблизно 12 х 15 см
3D-принтер зі столом з підігрівом або будівельним феном
Додатково: Пряжка, Регулятор

NIEZBĘDNE MATERIAŁY (dla 1 szt. osłony)
2 x pasek parciany lub dowolny inny: sznurek, taśma silver-tape
długość paska: około 80 cm
Kawałek grubej, miękkiej tkaniny: tkanina dystansowa,
gąbka, pianka, neopren, etc. o wymiarach: ok. 12 x 15 cm
Drukarka 3D z grzanym stołem lub opalarka
Opcjonalnie: klamra i regulator

NECESSARY MATERIALS (for 1 pcs. cover)
2 x webbing or any other strap: string, silver-tape,
length: about 80 cm
Piece of thick, soft fabric: spacer fabric, sponge, foam,
neoprene, etc. about 12 x 15 cm
3D printer with heated table or heat gun
Optional: clamp & regulator

ПАРАМЕТРИ ДРУКУ 3Д
Час друку: наколінники 2Гд 30мін, налокітники 2Гд 16мін
Вид матеріалу PLA або ABS
Кількість матеріалу: наколінники 36,5 гр/ 12,3м, налокітники 31 g / 10,5 m
Наповнення: 100%
Швидкість друку 80 мм/с, швидкість пересування 120 мм/с
Шар: 0,2 мм
Підпори: ні

PARAMETRY DRUKU 3D
Czas druku: na kolano 2h 30min, na łokieć 2h 16 min
Rodzaj materiału: PLA lub ABS
Ilość materiału: na kolano 36,5 g / 12,3 m, na łokieć 31 g / 10,5 m
Wypełnienie: 100%
Prędkość druku: 80 mm/s, prędkość przejazdu: 120 mm/s
Warstwa: 0,2 mm
Podpory: Nie

3D PRINTING PARAMETERS
Printing time: for knee 2h 30min, for elbow 2h 16 min
Material: PLA or ABS
Amount of material: for knee 36,5 g / 12,3 m, for elbow 31 g / 10,5 m
Наколінники та Налокітники друкуються на плоско.
Osłona drukuje się na płasko.
The guard prints ﬂat.

Inﬁll: 100%
Print speed: 80 mm/s, travel speed: 120 mm/s
Layer: 0,2 mm
Supports: No

1.
Щоб зігнути його до потрібної форми, помістіть його на мить на робочий
стіл принтера, нагрітий до 80° C для PLA, до 100° C для ABS.
2.
Коли видрук стане злегка пластичним, зігніть його до коліна / ліктя.
1.
Aby dogiąć ją do odpowiedniego kształtu, umieść ją na chwilę na stole
roboczym drukarki, rozgrzanym do 80°C dla PLA, do 100°C dla ABS.
2.
Gdy wydruk stanie się lekko plastyczny, dognij go do kolana / łokcia.

1.
To doggle it into shape, place it brieﬂy on the printer workbench,
heated to 80°C for PLA, to 100°C for ABS.
2.
When the 3D print becomes slightly malleable, doggle it to the knee / elbow.

3.
Форма повинна бути злегка зігнута для комфортного вигину.
Робіть цей крок через одяг, щоб уникнути опіків.
У разі виникнення проблем, роздруківку можна розігріти та
внести виправлення.
3.
Staw powinien być lekko zgięty, aby uzyskać komfortową
krzywiznę.
Wykonaj ten krok przez ubranie, aby uniknąć oparzeń.
W razie problemów, wydruk można rozgrzać ponownie
i dokonać korekty.
3.
The joint should be slightly bent to create a comfortable curve.
Perform this step through your clothing to avoid burns.
If there are problems, the 3D print can be reheated to make
adjustments.

Fotograﬁa prezentuje sugerowany sposób doginania, pełną
dłonią przywierającą do kolana / łokcia.
На фото показаний запропонований спосіб згинання,
притиснувши всю руку до коліна / ліктя.
The photograph shows the suggested method of dogging, with
the full hand adhering to the knee / elbow.

Можна використовувати затискачі або будь-який інший
спосіб кріплення.

Po ukształtowaniu wydruku, przewlecz paski przez otwory
ewentualnie załóż klamry lub dowolny inny sposób mocowania.

Once the 3D print is shaped, thread the straps through the holes.
Alternatively, attach buckles or any other attachment method.
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Для підвищення комфорту носіння обклейте поролон клеєм
або двостороннім скотчем (див. Пінопластові викрої).
Wklej pianki dla zwiększenia komfortu noszenia,
na klej lub taśmę dwustronną (sprawdź wykroje pianek).

Paste the foams for additional comfort, with glue or double
sided tape (see foam cutting patterns).

Knee pad
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Elbow pad
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ПИТАННЯ ЧИ ПРОПОЗИЦІЇ
ХОЧЕШ ДОПОМОГТИ У ДРУЦІ
Пиши на HELP.UA@SYGNIS.PL
Знадобиться кожна порада чи пропозиція
Знадобиться кожний принтер 3д

CHCESZ POMÓC, DRUKUJĄC?
POMYSŁY NA WYDRUKI?
Napisz do nas na HELP.UA@SYGNIS.PL
Przyda się każda rada, poprawka czy uwaga.
Przyda się każda drukarka 3D.

DO YOU WANT TO HELP
BY 3D PRINTING?
QUESTIONS OR SUGGESTIONS?
Write to us at HELP.UA@SYGNIS.PL
Any advice, correction or comment will be useful.
Any 3D printer will come in handy.

