
Všeobecne môžu byť použité všetky bežné typy súborov na tlač bielou
OKI tlačiarňou na naše transférové médiá. Aj keď odporúčame tlačiť 
z CorelDraw-u. CorelDraw dokáže importovať väčšinu obľúbených typov 
súborov alebo môžete vytvoriť a uložiť svoj design v ktoromkoľvek 
ADOBE programe alebo priamo tlačiť z CorelDraw. Tlač grafiky 
z Photoshopu vyžaduje väčšie úsilie a vysokorýchlostný grafický počítač

Typy súborov vhodných na tlač

FORMÁT SÚBOROV

PRED TLAČOU

Ukážka Testu:

- Zapnite vašu tlačiareň
- Choďte do menu, kalibrácia, zvoľte  a potvrďte 

 
- Vytlačte testovaciu stránku, uprednostnite základné farby Cyan,
  Magenta, Yellow, Black/White. (Ak nemáte po ruke, navštívte stránku 
  www.forever-ots.de)
- môže viezť k slabému farebnému krytiu. 
  Keď sa objaví správa „obrazový valec končí životnosť“,
  pre dodržanie kvality tlače odporúčame mať k dispozícii náhradný valec 

„Nastaviť hustotu“
 Prevedenie

ý valec Opotrebovan
Tlač 
s opotrebovaným 
valcom Magenta

Tlač 
s nepoškodenými
valcami

DÔLEŽITÉ PRE  GRAFIKY BEZ BIELEHO TONERU !!!CMYK

NASTAVENIE TLAČIARNE

- prosím berte do úvahy potrebnú 
  farebnú intenzitu  (vpravo) 
- pre dosiahnutie optimálnych
  výsledkov, voľte farby s vyššou 
  ako  80% intenzitou

Transférové fólie, 

použite výhradne 

z 
podávačabočného/predného

Nastavenie média: Transparentá / Fólia Transparentá / Fólia Transparentá / Fólia

Podávanie papiera: Multi-Purpose-Tray
Bočný podávač

Multi-Purpose-Tray
Bočný podávač

Multi-Purpose-Tray
Bočný podávač

Multi-Purpose-Tray
Bočný podávač

Magenta

Nastavenie farieb by malo byť upravené tak, 
aby boli dosiahnuté brilantné a živé farby
s FOREVER transferovými médiami

Dôležité pre ES 7411WT/ C711WT
ak pracujete v odlišnom ako transparentnom /fólia/ režime, 
vypnite vašu tlačiareň úplne - aspoň na 20 minút pred tým, 
ako začnete tlačiť na transparentnú A-fóliu

Nastavenie farieb:
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Transparentá / Fólia



RASTERIZÁCIA FOTOGRAFIÍ A GRAFÍK PRE JEMNEJŠÍ POCIT

Prečo odoprúčame rasterizáciu? 
Dokonca aj fotografie alebo  s pozaddizajny ím môžu byť prenesené Laser DARK no-cut transferovým papierom
V tomto prípade odporúčame rastrovať dizajn, aby sa dosiahol jemnejší pocit /dotyk na tkanine. S pomocou nášho 
softvéru „TransferRIP“ môžete rasterizovať svoj dizajn už niekoľkými klikmi a využiť ďalšie funkcie. Rasterizovaný 
dizajn na tkanine je dokonca jemnejší ako priama potlač a má dobrú odolnosť voči praniu. Vzhľadom na to, 
že je plocha obmedzená na body, rasterizovaný transfer je odolnejší voči praniu ako veľké plné plochy grafiky.

VÝBER TEXTILU

TERMOLIS

Ak existuje, odstráňte teflónový hárok z vrchnej aj spodnej platne
Dôvod: Teflón absorbuje príliš veľa tepla a vedie k chybným a nežiadúcim výsledkom

Uistite sa, že vaša silikónová podložka je bez poškodení a je prilepená na spodnú platňu

Uistite sa, že váš termolis dosiahol nastavenú teplotu. Následne zatvorte termolis na 30-60 sekúnd, 
za účelom predhriatia spodnej platne termolisu. Tento krok je potrebné urobiť pred začiatkom práce, 
alebo po dlhšej prestávke v práci.

Spodná silikónová podložka by nemala byť príliš mäkká

Vždy umiestňujte transferové médiá do stredu vášho termolisu

Dôvod: ak sa horná a spodná platňa termolisu nedotýkajú vzájomne vo vertikálnom, ale aj horizontálnom smere, 
môže to viezť k nekompletnému transferu povrchu B papiera na A-Fóliu, obzvlášť pri veľkých, plnofarebných 
dizajnoch a obrázkoch. Toto môže nastať v dôsledku zlej konštrukcie, ale aj v prípadoch značného opotrebovania 
a iných závad termolisu.

Dôvod: ak nasledujete horný postup, môžete si byť istý, že spodná platňa má potrebnú teplotu. Len s adekvátne
 vyhriatou spodnou platňou môžete dosiahnuť zodpovedajúce výsledky.

Dôvod: Extrémne mäkká silikónová  podložka môže viezť k problémom pri separácii A a B média.

Dôvod: Niektoré termolisy nemajú rovnomernú distribúciu tepla a tlaku ku okrajom. Čím viac bude médium na okraji
termolisu, o to viac môže dochádzať k chybám z nedostatočného tlaku.

SEPARÁCIA „A“ A „B“ MÉDIA

Uprednostňujte menej strečové bavlnené tkaniny (bez elastanu a lycry)

Ide o prevenciu pred praskaním, pri naťahovaní textilu.

Je nevyhnutné nechať A a B médium v termolise počas separácie

Neoddeľujte A a B médium príliš prudkým pohybom

Oddeľujte A a B médium plochým a plynulým pohybom

Dôvod: v opačnom prípade chladný vzduch podfúkne médium, čo spôsobí rapídne ochladenie médií. 
Ak sa médium ochladí príliš rýchlo, časti dizajnu z A média sa presunú na B papier, čo je neželané

Dôvod: Príliš rýchla separácia môže viezť k vytrhnutiu okrajov, alebo kritických miest vo vašom dizajne.

Dôvod: Médium ostáva plocho na termolise a separácia funguje perfektne.

TRANSFER NA POVRCH

Prilepte všetky rohy transferového média (A-fólie) s termofixačnou páskou
Dôvod: Pri otváraní termolisu, alebo pri presúvaní textilu z termolisu, sa môžu zdvihnúť rohy A- fólie. Toto môže viezť
k neželanému oddeleniu sa za tepla a poškodeniu hrán grafiky.

PO SKONČENÍ NAŽEHĽOVANIA

Odstráňte A-fóliu z textilu až po úplnom vychladnutí
Dôvod: Ak odstránite A-Fóliu pokiaľ je stále teplá, bude to viezť k nekompletnému a chybnému transferu.
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Vytlačte svoj dizajn v zrkadlovom režime na A-fóliu Už pri návrhu berte prosím na vedomie, že 
B-papier LowTemp je o čosi menší ako je A-fólia.
Toto ochráni váš termolis pred znečistením

Umiestnite A-fóliu priamo na spodnú platňu
 termolisu (vytlačeným dizajnom hore)

Umiestnite B-papier LowTemp (bielou stranou dole)
na vrch A-fólie

spodná časť
termolisu

Prikryte papierom (napr. na pečenie) B-papier, 
aby ste zabránili znečisteniu termolisu

Zalisujte spolu médiá pri teplote 150stupňov počas 
90 sekúnd, s tlakom cca 3-4 bary. Zvýšte čas na 
120 sekúnd, v prípade celoplošnej potlače bielou

Oddeľujte B-papier LowTemp od A-fólie bez 
dvíhania z plochy termolisu. Pracujte prosím 
plynulým a pomalým pohybom Obrežte biely rám po okrajoch A-fólie -spôsobené 

pritlačením B-papiera LowTemp

Dôležité: Odlišné CMYK tlačiarne používajú rozličné typy tonerov. 
Vyššie uvedené nastavenia sú len odporučené hodnoty. Je potrebné
si nájsť optimálnu teplotu a čas vašej tlačiarne, čo vyžaduje experimentáciu

Umiestnite textil na spodnú platňu termolisu.
Prilepte  termofixačnou páskou rohy A-fólie

Nažehľujte pri nasledovných parametroch 

Odstráňte A-fóliu až po úplnom vychladnutí

Pre matný efekt a lepšiu prateľnosť je nevyhnutné
prekryť potlač papierom Matt Finish Economy, 
resp. papierom na pečenie a zalisovať 30 sekúnd 
a

Pranie: do 40 C, prať naruby ! Nepoužívajte sušičku! Pri žehlení nenaparovať, prežehľovať cez papier na pečenie !o

150-160°C

150-160°C

Cotton: 150 -160°C (300-320°F) for 30 sec., 2-3 bar
Polyester: 125-135°C (257-275°F) for 30 sec., 2-3 bar
Polypropylen: 105°C (220°F) for 30 sec., 2-3 bar

130°C (285-305°F) for 30 sec., 2-3 bar
Paper/Carton: 100°C (210°F) for 15 sec., 1-2 bar
Bookcover: 110-120°C (230-250°F) for 15 sec., 1-2 bar

Bavlna
Polyester
Polypropylén

Zmes tkaniny:120-
Papier/kartón
Obal knihy
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CMYW CMY K

www.youtube.com/forevertransfer www.facebook.com/transferpaper www.twitter.com/forevertransfer

 

Dokončovanie s FLOCK Hárkami a Dokončovacími fóliami
Upozornenie ! OKI WHITE tlačiarňami možné len s Laser Dark (No-Cut) A-Foil Finishing a 

Aplikácia dokončovacej fólie
Prosím, nasledujte nižšie uvedené inštrukcie:

1. Tlač: 
    Vytlačte dizajn v čiernej farbe (alebo mix 100% CMY)

2. Zalisujte A-fóliu Finishing s B-papier Low Temp:
     Stredným tlakom 2-3 bary, pri teplote 155°C počas 90 sekúnd

3. Nažehlite transfer na textil:
    Ľahkým prítlakom 2 bary, pri teplote 155°C, počas 5-10 sekúnd

4. Odstráňte za studena:
    Prosím počkajte kým textile nevychladne úplne, až následne odstráňte transfer

5. Metalizácia:
    Umiestnite hárok dokončovacej fólie na váš dizajn na textile, prekryte ho papierom na pečenie.
    Zalisujte s °C, počas 30-45 sekúnd
    Upozornenie: Je veľmi dôležité použiť silný prítlak pre najlepší výsledok

6. Odstráňte za studena:
    Fóliu odstraňujte až po úplnom vychladnutí.

7. Pranie:
    Perte naruby, pri teplote DO 40°C.

Tip: 
Prejdite po výslednom dizajne kusom iného textilu, pre odstránenie zbytkov z dokončovacej fólie
    
    

ilným tlakom 5 barov, pri teplote 155

Dokončenie s FLOCK hárkami
Prosím, nasledujte nižšie uvedené inštrukcie pre dokončenie s Flock Hárkami:

1. Tlač: 
    Vytlačte dizajn v rovnakej farbe aký plánujete použit Flock hárok

2. Zalisujte A-fóliu Finishing s B-papier Low Temp:
     Stredným tlakom 2-3 bary, pri teplote 155

ilným tlakom 5 barov, pri teplote 200

°C, počas 90 sekúnd

Ľahkým prítlakom 2 bary, pri teplote 155°C, počas 5-10 sekúnd

Prosím počkajte kým textile nevychladne úplne, až následne odstráňte transfer

Umiestnite Flock hárok na váš dizajn na textil
    Zalisujte s °C, počas 120 sekúnd.
    Upozornenie: Je veľmi dôležité použiť silný prítlak pre najlepší výsledok

Fóliu odstraňujte až po úplnom vychladnutí.

 Perte naruby, pri teplote DO 40°C.

Biely Flock hárok je vhodný len na tvrdé povrchy a iné neprateľné povrchy.

3. Nažehlite transfer na textil:
    

4. Odstráňte za studena:
    

5. Aplikácia Flock Hárku:
    

6. Odstráňte za studena:
    

7. Pranie:
   

Odporúčanie: 




