
VEKTORGRAFIKUS NYOMATOK ELŐKÉSZÍTÉSE
• Kép: Fekete&Fehér & CMYK Nyomtatók: 100% Fekete

 Fehér Toneres Nyomtatók: 300% Fekete (C: 100% + M: 100% + Y: 100% = 300% Kompozit Fekete)

NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK OKI
• Papírbeállítás & Nyomtatás: Címke beállítás, Többcélú tálca
• Kép Mód:  Tükrözött nyomat, Fehér: kikapcsolva

NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK CMYK NYOMTATÓKHOZ
• Papírbeállítás & Nyomtatás: Labels, Multi-Purpose Tray/címke,többcélú tálca
• Kép Mód:  Tükrözött nyomat
• Erősség: Emeljük a denzitást ha hibát észlelünk

• Melegítse elő a bögrehőprést használat előtt.
• Rögzítse a nyomatot a felületre hőálló ragasztószalaggal.

• Helyezze a bögrét a présbe.

• Takarja le 1mm vastag szilokin lappal.

• Takarja le 1mm vastag szilikon lappal.

• Préselje az alábbi szempontok alapján.

Amennyiben a hőprés nem teszi meg automatikusan, vegyük fel 4 precre a préselés idejét.
• Hűtse le a bögrét hideg vízbe merítve. Győződjön meg róla hogy a transzferpapír puha, mielőtt eltávolítjuk.
   FIGYELEM: Ezen a ponton, a bögre forró! Tegyünk óvintézkedéseket!

BÖRGREPRÉS BEÁLLÍTÁSA

• Állítsa be a hőprés hőmérsékletét  200°C-ra.
• Melegítse fel a hőprést használat előtt.
• Helyezze fel és pozícionálja a nyomatot a felületen hőálló ragasztószalaggal.
• Helyezze a digitális hőmérő szenzorát a nyomat és az alapanyag közé.

• Préselje le amég a lenti táblázat hőértékét meg nem kapjuk.
• Hűtse le a kész terméket hideg vízbe merítve. Győződjön meg róla hogy a transzferpapír puha mielőtt eltávolítjuk.

SETTINGS HEAT PRESS

• Hibás vagy kevésbé karcálló nyomat esetén emeljük a hőmérsékletet 10-20°C-kal.

ALAPANYAG HŐPRÉS BEÁLLÍTÁS

BÖGRÉK 160°C • 180 mp. • erős nyomás

A FOREVER csak a FOREVER által forgalmazott bögréken garantál tökéletes eredményt.

!

HŐPRÉS BEÁLLÍTÁS

ÜVEG & FÉM Nyitás: 135°C • erős nyomás

MULTI-TRANS METALLIC ARANY, EZÜST, BRONZ

Használati Utasítás

1-PAPÍROS
TECHNOLÓGIA

5100 Jászberény, Alkotás u. 4.    T: +36 57 506510    sales@signdepot.eu    www.signdepot.eu

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!
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