
 

Vytvořeno dne 24.11.2021, k dispozici ke stažení na www.majkl3d.cz 

 

Jak aktualizovat firmware na Creality tiskárnách 

Aktualizace firmware není vůbec složitá věc. Stačí nám k tomu jen pár jednoduchých kroků: 

1. Výběr firmwaru 

Jako první musíme každopádně vybrat firmware určený pro Váš model 3D tiskárny. 

K tomu jsme pro Vás na našich stránkách https://www.majkl3d.cz/ v záložce Podpora/Software, Firmware 

založili patřičnou stránku. 

 

Na stránku se také dostanete přímo přes následující URL adresu: https://www.majkl3d.cz/ke-stazeni 

Poté v odstavci Firmware klikneme na odkaz ke stažení zde. 

 

Po přesměrování na naší cloudovou stránku již uvidíte různé modely tiskáren. 
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Dále máme na výběr různé typy základních desek dané tiskárny. 

Model základní desky je obvykle natištěn přímo na desce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poté už jen zvolíme správnou konfiguraci. Verze Stock je základní originální verze, bez úprav. Verze označená 

jako BLTouch přidává funkci BLTouche atd. 
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 Na vybraný soubor klikneme pravým tlačítkem a zvolíme Download 

 

 

Potvrdíme zeleným tlačítkem Download File a už by se měl soubor stahovat.  

 

Stažený soubor .bin pot již stačí zkopírovat/přesunout na SD kartu na které běžně tisknete. 
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2. Samotná aktualizace firmware 

SD kartu vložíme do tiskárny, stejně jako když chceme tisknout. 

Poté již stačí tiskárnu Vypnout/Zapnout a při zapínaní se firmware automaticky aktualizuje. Může to trvat až 1 

minutu (na obrazovce se nebude nic ukazovat). 

 

Při výběru špatného firmwaru (pro jinou tiskárnu nebo desku) se firmware neaktualizuje a obrazovka tiskárny 

zůstane modrá.  

V případě že hledáte firmware pro tiskárnu kterou ještě nemáme firmware k dispozici, jednoduše nám napište 

na info@majkl3d.cz a firmware připravíme. 

 Jestli máte k dispozici nějaký optimalizovaný firmware pro nějaký typ 3D tiskárny a chtěli byste se o něj podělit 

s ostatními, také nám můžete jednoduše na info@majkl3d.cz a firmware na stránku přidáme.                      

Budeme za to moc rádi       
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