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   כהיםבדים  - (RASSAWGS)מדפסות טרנספר הוראות הדפסה  נייר 

 

 הוראות הדפסה:
 . רגיל לא במראהכתב בהתמונה יש להדפיס את 

 הצד הלבן/בהיר הוא הצד להדפסה .

  Paper-SubliTex 1603סוג נייר/   Substrate-Cottonסוג חומר/: Print Managerב  ות הדפסהדרהג

  Print Quality-High Qualityאיכות הדפסה/

 מומלץ להזין דף בודד בכל פעם 

 

 
 

 הוראות גיהוץ:
 מומלץ לגהץ את החולצה תחילה ע"מ ליישר את הבד ולהוציא לחות מיותרת

 ו יתייבש דקות על מנת שהדי 5המתין מומלץ ל

 יש לקלף את המדבקה עם המרובעים הכחולים בגב הנייר

 ההדפסה כלפי מעלהכיוון –במכבש על האובייקט הנייר יש למקם את 

 כיסוי טפלון נייר הטרנספר מעל הניחל

 .חזקני בינובלחץ שניות  30-25מעלות צלזיוס למשך  185-יש לקבע את המכבש ל

 

 הוראות כביסה:
 מעלות צלזיוס( כביסה ראשונה מומלץ לכבס בנפרד. 30קרים  )עד  יש לכבס הפוך  ובמים

 

 רצוי לייבש באוויר הפתוח ולא במייבש. /לא לגהץ ישירות על ההדפסה /אין להשתמש בחומר מלבין

  ערה:ה

 

 הוראות אלו הינם בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים.

 וס רועי ישראל בע"מ.נם נקנו בחברת גלובייחס למוצרים שאיכמו כן אין האמור מת
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 בדים כהים   -טרנספר להזרקת דיו הוראות הדפסה  נייר 

 

 הוראות הדפסה:
 .בכתב מראהלא רגיל במצב יש להדפיס את התמונה 

 הצד החלק/מצופה הינו הצד להדפסה .)רצוי לקלף קצת בפינת הנייר בכדי למנוע טעויות(

 ע"מ לשפר את איכות התמונה.  BEST PHOTOאו   PHOTOמומלץ להשתמש בהגדרת  

 HIGH SPEEDיש לבטל את אופציית 

 מומלץ להזין דף בודד בכל פעם 

 

 הוראות גיהוץ:
 ולצה תחילה ע"מ ליישר את הבד ולהוציא לחות מיותרתמומלץ לגהץ את הח

 דקות על מנת שהדיו יתייבש  5מומלץ להמתין 

 יש לקלף את המדבקה עם המרובעים הכחולים בגב הנייר

 כיוון ההדפסה כלפי מעלה–יש למקם את הנייר על האובייקט במכבש 

 להניח מעל נייר הטרנספר כיסוי טפלון

 .בלחץ בינוני חזקשניות  30-25מעלות צלזיוס למשך  185-יש לקבע את המכבש ל

 

 הוראות כביסה:
 מעלות צלזיוס( כביסה ראשונה מומלץ לכבס בנפרד. 30יש לכבס הפוך  ובמים קרים  )עד 

 

 אין להשתמש בחומר מלבין/ לא לגהץ ישירות על ההדפסה/ רצוי לייבש באוויר הפתוח ולא במייבש.

 שעות הראשונות 24ס בתוך לא לכב

 

 פתרון בעיות:
 יש להפחית את כמות כיסוי הדיו בהגדרות המדפסת-הדפסה רטובה

 את כמות כיסוי הדיו בהגדרות המדפסת להגביריש  -צבעים דהויים

 בד נוסףת לכמה שניות עם נייר הסיליקון ויש לגהץ שני -ההדפסה לא נדבקת לאחר הגיהוץ

 

  ערה:ה

 

 בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים.הוראות אלו הינם 

 כמו כן אין האמור מתייחס למוצרים שאינם נקנו בחברת גלובוס רועי ישראל בע"מ.
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