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TINTASUGARAS NYOMTATÓ 

JET-PRO®SS  

Terméksz. 9811P0 

Fényképek és képek átvitelére használható tintasugaras nyomtatók alkalmazásával világos színű pólók, melegítők, 

egérpadok, poháralátétek, kirakó játékok és bőrcikkek esetében. Nagyon jól használható pamuton, 

pamutkeverékeken és szintetikus anyagokon. Ez a legegyszerűbben használható termék, és a legkevesebb munkát 

igényli. 

 
 

JAVASLATOK 

Terméksz. Szövetszín Forrón 

lehúzható 

Melegen 

lehúzható 

Hidegen 

lehúzható 

Kézzel 

vasalt 

9811P0 Fehér és világos     

 

 

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

 

NYOMTATÁSI UTASÍTÁSOK: 

1. Nyomtassa ki a képet fordított/tükrözött formában. 

2. Vágja le szükség szerint a transzferpapír nem nyomtatott részeit. 

 

HŐPRÉSELÉS ELŐTTI LÉPÉS: 

1. Készítse elő az anyagot, hogy a felület tiszta, száraz és gyűrődésmentes legyen. 

 

HŐPRÉSELÉSI UTASÍTÁSOK: 

1. Helyezze a transzferpapírt a ruhadarabra úgy, hogy a képoldal az anyag felé nézzen (a védőpapír pedig felfelé). 

2. Préselje 40-45 másodpercig és 180°C fokon, közepes/nagy nyomás alkalmazásával. 

3. Egyenletes mozdulattal húzza le a papírt, amíg még forró. (A papír bármilyen hőmérsékleten lehúzható attól 

függően, hogy milyen végső eredményt részesítettek előnyben). 

4. A lehető legjobb kezelhetőség érdekében nyújtsa ki a ruhadarabot, amíg még forró. 

 

 

MOSÁSI UTASÍTÁSOK: Fordítsa ki a ruhadarabot, és moss ki hideg vízben enyhe tisztítószerrel. Ne használjon fehérítőszert. Alacsony hő beállításon szárítsa. Ne 

vasalja közvetlenül a képpel ellátott részen. FONTOS: A hőprések pontossága változó. A forgalmazók és gyártók kötelezettsége arra korlátozódik, hogy a hibásnak 

minősülő papírt kicserélje. 
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JET-PRO®SS 

 

KÉZI VASALÁSRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ 

Terméksz. 9811P0 

 

NYOMTATÁSI UTASÍTÁSOK: 

1. Nyomtassa a fordított/tükrözött képet a papír bevonatos oldalára. 

2. Vágja le a transzfer papír  nem nyomtatott részeit. 

 

HŐÁTVITEL ELŐTTI LÉPÉS: 

1. Melegítse a legnagyobb beállításra a vasalót, NE használjon gőzt (ürítse ki az összes vizet). 

2. Vasaljon SIMA, KEMÉNY felületen; NE használjon vasaló panelt. 

3. Helyezzen egy párnahuzatot a felületre, és vasalja ki a párnahuzatot a gyűrődések eltávolításához. 

4. Helyezze az anyagot a párnahuzatra, és vasalja át a gyűrődések eltávolításához. 

 

HŐÁTVITELI UTASÍTÁSOK: 

1. Helyezze a képet a ruhadarabra képpel lefelé (a védőpapír nézzen felfelé). 

2. Két kézzel erős nyomást kifejtve csúsztassa fel-le a vasalót (függőlegesen) a teljes kép fölött 90 másodpercig, 

majd ismételje meg ezt balról jobbra (vízszintesen) 90 másodpercig. 

3. Húzza le a védőpapírt a képről rögtön a vasalás után. 

 

*kisebb, fél nagyságú vagy annál kisebb hőátadás esetében csökkentse a vasalási időt, és függőlegesen, illetve vízszintesen is 45 

másodpercig vasaljon. Ha a hőátadási terület kisebb, mint a vasaló, erős nyomással 30 másodpercig vasaljon. 

 

 


