
             WHOLSALE OF SUBLIMATION MATERIAL  LTD     GLOBUS גלובוס רועי ישראל בע"מ
 ISRAEL58850 23 HOLON AMELACHAH ,                                                 58118חולון  1988,ת.ד  23רחוב המלאכה  

 FAX. (972-3)6963586.  פקס                                                                          .                                TEL)(972-3  6961942.טל
 
                

    בהירים בדים  - )RASSAWGS(מדפסות טרנספר הוראות הדפסה  נייר 
 

 הוראות הדפסה:
 כתב מראה. התמונה ביש להדפיס את 

 הצד הלבן/בהיר הוא הצד להדפסה . 
  Paper-SubliTex 1603סוג נייר/   Substrate-Cottonסוג חומר/:  Print Managerב   הגדרות הדפסה
  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 

 דקות על מנת שהדיו יתייבש   5המתין מומלץ ל
 כיסוי טפלון  נייר הטרנספר מעל הניחלמומלץ 

 . חזקני בינובלחץ שניות  30-25מעלות צלזיוס למשך   185-יש לקבע את המכבש ל
 התחתון ובתנועה רציפה לאחר הגיהוץ יש לקלף את המדבקה מהצד 

 . קרקילוף 
 

 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. ייחס למוצרים שאינם נקנו בחברת גלובכמו כן אין האמור מת
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    בהיריםבדים  - הזרקת דיו)(מדפסות טרנספר הוראות הדפסה  נייר 
 

 הוראות הדפסה:
 כתב מראה. יש להדפיס את התמונה ב

 הצד הלבן/בהיר הוא הצד להדפסה . 
 ע"מ לשפר את איכות התמונה.   BEST PHOTOאו   PHOTOמומלץ להשתמש בהגדרת  

 HIGH SPEEDיש לבטל את אופציית 
 מומלץ להזין דף בודד בכל פעם  

 
 הוראות גיהוץ:

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

 דקות על מנת שהדיו יתייבש   5המתין מומלץ ל
 כיסוי טפלון  נייר הטרנספר מעל הניחלמומלץ 

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

 
 התחתון ובתנועה רציפה לאחר הגיהוץ יש לקלף את המדבקה מהצד 

 
 . קרקילוף 

 
 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. 
 
 
   ערה:ה
 
 

 הוראות אלו הינם בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים. 
 וס רועי ישראל בע"מ. כמו כן אין האמור מתייחס למוצרים שאינם נקנו בחברת גלוב
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