
TRANSFER JET - BLACK 
 
 
Speciální papír pro potisk �erných, barevných a bílých tri�ek, basebalových �epic a 
jiných bavln�ných textilií. Vytiskn�te nám�t (také ve vysokém rozlišení) na p�enosový 
papír se speciální vrstvou a p�eneste obrázek za pomoci žehli�ky na látku. 
 
 
 
 

POUŽITÍ: 
Speciální papír pro p�enášení výtisk� z inkoustových tiskáren na �erné, barevné i bílé 
bavln�né textilie. 
 
POTISK: 
Vytiskn�te obrázek ve správné orientaci (pozitivn�) na stranu s vrstvou pro inkoustový tisk. 
Strana s vrstvou je naho�e, když je od�íznutý roh vlevo dole. 
Nastavení ovlada�e tiskárny: 
Papír pro p�enos na tri�ka (pokud je k dispozici) nebo normální papír v co nejlepší kvalit�. 
Pokud není výsledek tisku uspokojivý: 
viz �ešení problém�! 
Než budete pokra�ovat v práci, doporu�ujeme nechat výtisk cca 30 minut zaschnout. 
 
P�ÍPRAVA A ŽEHLENÍ: 
Nah�ejte žehli�ku na maximální teplotu. 
 
A: Jako žehlicí podložku použijte rovnou tvrdou plochu jako je stolní deska, která se na 

ochranu opat�í pevnou látkovou podložkou jako jsou nap�íklad dv� až t�i nezma�kané 
ut�rky nebo potahy na polštá�. 

 
B: Vyst�ihn�te vytisknutý obrázek s okrajem cca 5 mm. 
 
C: Odd�lte tiskový nosi� (tenká membrána) od papírového nosi�e a položte je stranou s 

obrázkem nahoru na vyžehlený textil. 
 
D: Nyní položte p�iložený žehlicí papír na p�enášený obrázek (natisknutá m�ížka musí být 

naho�e). 
 Nažehlete obrázek spole�n� s p�iloženým ochranným papírem stálým kruhovým 

pohybem za p�sobení silného rovnom�rného tlaku a rozd�lení tepla bez páry po dobu 60 
- 90 sekund pro malé motivy (1/2 strany) nebo 90 - 120 sekund pro velké motivy na textil. 

 
E: Zajist�te, aby p�i žehlení st�ed žehli�ky obsáhl i všechny rohy a okraje obrázku. 
 
F: Rovnom�rným tahem stáhn�te barevný ochranný list v ješt� teplém stavu (cca po 10 

sekundách) z textilu. P�enesení více nám�t� na p�ední a zadní stranu textilu: nejprve 
všechny obrázky nažehlete a teprve pak stáhn�te všechny krycí papíry. 

 
Perte p�i max. 40 °C, potisknutou stranu vevnit�. Nepoužívejte b�licí prost�edky. 
Nepoužívejte otá�ivou bubnovou suši�ku. 
Žehlení po vyprání: obrázek ochra�te papírem (nejlépe kopírovací papír). 
 
�EŠENÍ PROBLÉM�: 
Neuspokojivý výsledek tisku: (rozpití barev / �erná): 
Snižte množství inkoustu tím, že zvýšíte sv�tlost o cca + 10%. 
 
PRO VAŠI BEZPE�NOST: 
�i	te se bezpe�nostními pokyny výrobce žehli�ky. 
Postupujte podle návodu k obsluze tiskárny. 
D�ti by m�ly provád�t p�enos na textil jen pod dohledem dosp�lých. 
 


