
Papír mód:

Nyomtató:

OKI 5-ös széria: Heavy vagy Ultra Heavy 1OKI 

OKI 6-os széria: Ultra Heavy 2OKI 

OKI 7-es széria és Fehér toneres: HeavyOKI 

Olajmentes lézer/Led nyomtató

Kép / írás mód: Olvasható ( nem kell tükrözni )

Idő: 20 másodperc

Hőmérséklet:  125 fokon ( 255F )

Nyomáserő: Közepes

Vágás / Plotterelés: Vágható

Vágókés: 45 fok

Eltávolítás: Kihülve - Hidegen

Mosás: Maximum 40 fokon

Matt vagy fényes végeredmény 
Használjon matt papírt a matt hatáshoz. 
Használjon fényes szilikon papírt
fényes hatás eléréséhez.

Figyelem!

*Néhány poliészter alapnyagnál előfordulhatnak hő és festék migrációs problémák.
 

  Mindig végezzen tesztet!

Paropy CL Dark II
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Ajánlott alapanyagok

Szükséges kellékek

Nyomtatás & Vágás 

Nyomóerő

Mosás

Tárolás

A transzfer papírt közepes nyomóerővel
kell préselni. Helyezzen rá védőpapírt.

A transzfer papíron lévő nyomtatot 
érdemes plotterrel körülvágni.
A vágási erő helyes beállítása 
megnöveli a vágókés és a tefloncsík
 élettartamát.

A transzferpapírt szobahőmérsékleten
kell tárolni.
Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
Ne tárolja párás / vizes helyen.

A gyártó alap technikai javaslata: Heavy

A különböző nyomtató típusok miatt kérjük végezzen saját tesztet!

100% pamut
100% polyester
Polieszter/pamut kevertszálas

Pamut és keverszálas sapkák

Szatén

Hőprés, Plotter ( optikai kontúrvágós )
Számítógép,szines tintasugaras nyomtató

 

A fehér matt oldal nyomtatható.

Használati útmutató 

Mosás kizárólag 40 celsius fok alatt!
Várjon 24 órát az első mosás előtt.
Ne használjon fehérítőt.
Nem lehet szárazon tisztítani.

Óvatosan húzza le a
 hordozóról a nyomatot!
Helyezze a textilre
nyomattal felfelé.
Tegyen rá szilikon vagy 
matt papír ívet.

Távolítsa el a felesleges
részeket. Óvatosan húzza
le a hordozóról a 
felhasználandó részt!
Kisebb darabokból álló 
feliratok/logok felszedése
applikáló fóliával javasolt.

Végezze el a nyomtatást.
(plotteres vágás esetén 
vágójellel ellátva)
Nem kell tükrözni!
Szükség esetén vágja
körül vágóplotterrel.

Lépések

1. Lépés

2. Lépés

3. Lépés

4. Lépés

5. Lépés

6. Lépés

 

Helyezze a nyomtatóba
a transzfer papírt. A fehér
matt oldal nyomtatható.

Végezze el a préselést
ezen beállításokkal:
Nyomáserő : közepes
Hőfok: 125 C
Idő: 20 másodperc

Préselje elő hőprésben
a textilt 5 másodpercig.
Ennek köszönhetően
eltávozik a nedvesség
az alapanyagból.

Ne használjon a megadottnál magasabb 
hőfokot! A túlhevítés transzferálási és
mosási problémákat okozhat.

Távolítsa el a szilikon
vagy matt papírt hidegen.
Amennyibe applikáló fóliát 
használunk, azt melegen.

Nyomtató meghibásodás esetén cégünk semmilyen felelősséget nem vállal.


