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16. Října 2015

Prosím, řádně se seznamte s informacemi o produktu a ujistěte se, že tento produkt je kompatibilní s vaší tiskárnou a inkoustem. VŽDY proveďte test vhodnosti tohoto papír,
pro použití s vaším vybavením a pro vaše metody. Prodejce a výrobce je povinen nahradit vám pouze prokazatelně vadné papíry. Není zodpovědný za jakýkoliv úraz vzniklý

nevhodným použitím tohoto papíru.
Tento produkt je chráněn jedním nebo více z následujících patentů: 2012/0202,020/6,410,200/6,497,781/6,723,773/7,008,746/8,197,918/RE42,541

*Všechny technické informace a doporučení jsou založeny na testech, které jsme
prováděli. Pro inkoustové tiskárny doporučujeme držet se instrukcí v návodu.
Uživatelé by měli provést své vlastní testy, než začnou pracovat.

CO BUDETE POTŘEBOVAT

PRVNÍ KROK     VYTISKNĚTE VÁŠ OBRÁZEK

DRUHÝ KROK       PŘENOS OBRÁZKU

HORKÝM LISEM

RUČNÍ ŽEHLENÍ

PRANÍ

POZNÁMKY

Předepranou bílou nebo světle zbarvenou látku,
bavlnu nebo směs bavlna/polyester nebo pružnou látku jako
Lycra™
Tepelný lis nebo žehličku (nepoužívejte páru)
Povlak na polštář
Tvrdou hladkou podložku (např: Formica, NEPOUŽÍVEJTE
ŽEHLICÍ PRKNO)

     –

Papír musí mít před použitím pokojovou teplotu.

Vložte přenosový list do vaší tiskárny tak, aby se obrázek vytiskl
na nelesknoucí se (neolemovanou) stranu.

Na počítači vyberte nebo navrhněte obrázek, který chcete
přenést.

Tiskněte obrázek/návrh na papír za použití
doporučeného nastavení tisku*:

Medium: „Premium Matte“ fotopapír
Režim tisku: Běžný nebo nejlepší

Medium: Obyčejný papír
Režim tisku: Foto

Typ tisku: Standard
Medium: Přenos na trička
Režim tisku: Standart

Nůžkami z přenosového papíru odstřihněte přebytečný
materiál kolem obrázku.

       –

Předehřejte lis na 175º-190° C.
Stlačte látku na 3-5 sekund, aby se uvolnila vlhkost a
vyhladily záhyby.
Umístěte tištěný obrázek čelní stranou dolů na
látku (olemovaná strana bude směřovat nahoru).
Nastavte střední tlak pro nejlepší výsledek.
Stlačte na  25-30 sekund.
Pro dosažení nejlepšího výsledku sloupněte ihned (ZA HORKA).
Odstraňte podkladový papír transferu klidným a rovnoměrným
pohybem ještě za horka.

Předehřejte vaši žehličku, nastavte na "Len". Na žehlicí plochu
položte povlak polštáře.

Přežehlete látku, aby se uvolnila vlhkost a vyhladily záhyby.

Položte tištěný obrázek horní stranou dolů na
látku (žehlíte po olemované straně).

Při SILNÉM A STABILNÍM tlaku přejíždějte žehličkou krouživým
pohybem po celém transferu po dobu 2 minut. Je důležité
pokrýt celý transfer.

Po přežehlení všech částí transferu, přejeďte žehličkou ještě
jednou po celém transferu tak, aby se rovnoměrně rozehřál.

Pro dosažení nejlepšího výsledku sloupněte ihned (ZA HORKA).
Odstraňte podkladový papír transferu klidným a rovnoměrným
pohybem ještě za horka.

Otočte oděv naruby.
Perte ve STUDENÉ vodě.
Použijte jemný prací prášek.
Nepoužívejte bělidlo nebo prášky obsahující bělící prostředek.
Po vyprání vyndejte oděv ihned z pračky.
Pokud necháte oděv dlouho v pračce, barva může vyblednout.
Sušte při NÍZKÉ teplotě

Výsledky testů prokázaly lepší odolnost barev po vyprání,
pokud použijete metodu sloupnutí za horka.
Pokud přenášíte několik obrázků na tu stejnou látku, počkejte, až se
přenesou všechny obrázky a pak teprve odloupněte podkladový
papír, aby se již přenesené obrázky nemohly poškodit horkem.
Nepoužité přenosové papíry uskladněte v uzavíratelné plastové
tašce na rovném místě v chladném, suchém prostředí.

Technologie:

Dvojitá fialová linka

Kód výrobku: S421Přenosový papír pro inkoustovou tiskárnu na
bílé a světle zbarvené látky

přenos na světlé látky

Před tiskem otočte zrcadlově nebo obraťte.


