
NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK
• Csak OKI fehér toneres nyomtatókhoz
• Kép Mód:  tükrözve
• Nyomtató beállítás (OKI 7411/711/9420/920/9541/941): Többcélú tálca, Labels 1
• Nyomtató beállítás (OKI Pro8432WT): Többcélú tálca, User Type 2
• Fehér toner: BEKAPCSOLVA

TRANSZFER FOLYAMAT PAMUT PÓLÓK ESETÉN
• Helyezze a nyomatot a textilre. 
• Nyomje le a lent található táblázat adatai alapján.
• Dörzsölje át a nyomatot egy ruhadarabbal 5-10 másodpercig, majd lassan távolítsuk el a papírt.
• Takarja le a nyomatot egy zsírpapírral.
• Fixálja a nyomatot a lent található táblázat adatai alapján.

TRANSZFER FOLYAMAT KARTONPAPÍR ESETÉN
• Helyezze a nyomatot a kartonpapírra.
• Nyomja le 180°C - 15 másodpercig 2-3bar/közepes nyomóerővel.
• 5-10 másodperc után távolítsa el a papírt.

 

HŐPRÉS BEÁLLÍTÁSOK

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK
•  Győződjön meg róla, hogy a textil tökéletesen sima. (Győződjön meg arról is, hogy a gallér, és a varrás, 

•  Ha a transzferálás után egy enyhe hátteret lát a grafika kürül, csökkentsd a nyomóerőt, így akár teljesen eltűntetheti  
a keletkezett hátteret. Ha a nyomat nem transzferált át tökéletesen, abban az esetben növelni kell a nyomóerőt.

•  Mivel rengeteg típusú hőprés található a piacon, és még a megegyező márkájú hőprések közt is lehet
hőmérséklet és nyomóerőbeni eltérés. Ezért javasolt minden lehetséges alapanyagon tesztelni,
és a saját beállításokat rögzíteni. Egyes esetekben az idő eltérés akár 10-15 másodperc is lehet.

•  Az optimális nyomatminőség elérése érdekében használja a javasolt fixálási beállításokat.
• A kagyló/kacsacsőr elven működő hőprések kevesebb nyomást tudnak kifejteni, ezért szükséges a nyomóerő növelése. 

Mosás
• 30°C (meleg vízzel). Kifordítva.

Szárítás
• Szárítógép használata tilos! Csak kézi szárítás. 

VASALÁS
• Vasalás közben a nyomatot takarja le sütőpapírral.

AUTOMATA HŐPRÉS MANUÁLIS HŐPRÉS

HŐ 180-200°C 180-200°C

IDŐ 2-3 bar / 29-43 PSI - 15 másodperc nagy nyomőerő - 30 másodperc

FIXÁLÁS 5 bar / 72 PSI - 30 másodperc

LASER-LIGHT(NO-CUT)

nagy nyomőerő - 30 másodperc

ne az alsó tálcán helyezkedjenek el.
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Nagyobb mennyiségű gyártás előtt saját transzfer és mosás teszt javasolt!

Oki led/lézernyomtatókkal nyomtatható, más típusok esetén nem garantált a kompatibilitás.

Nyomtató meghibásodás esetén cégünk nem vállal felelősséget!

Használati Utasítás

1-PAPÍROS
TECHNOLÓGIA

TRANSZFERPAPÍR TÁROLÁSA
•   A nyomatlan hordozókat tartsa távol portól, nedvességtől és hőtől. Figyelni kell, hogy ne karcolódjanak vagy hajoljanak meg.

Javasoljuk, hogy tárolja dobozban vagy mappában.  
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