PRINCIPAIS PROBLEMAS
Item

Probelma

1

Cor Fraca

2

Figura está borrada

3

Parte da cor está fraca
após impressão

4

A impressão está
sem definição

5

Razão

Solução

Tempo de transferência Aumente o tempo
está muito curto
de impressão

Tempo de impressão
está muito longo o que
causa difusão da tinta

Diminua o tempo
de transferência

A pressão não está
forte o suficiente ou
a resina não está boa.

Aumente a pressão
ou mude a caneca

Partes da resistência
causam aumento
de temperatura

Troque a
resistência

A figura tem uma mancha Tempo de transferência
após impressão
está muito longo

Diminua o tempo
de transferência

PRENSA DE CANECAS 5 EM 1
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MANUAL DO USUÁRIO

JTrans® Prensa de canecas 5 em 1

JTrans® Prensa de canecas 5 em 1

Estrutura:

Especificação:
Prensa de canecas 5 em 1

Voltagem
Potência

1500W

Alavanca de pressão

Tamanho da embalagem

95x35x28 cm

Resistência

Liga/ Desliga
individual

Controle de
Temperatura

Liga/ Desliga
geral
Botão Inicio
de Cronômetro

Conversor
°F / °C

Controle
de tempo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Peso

33kg

Cronômetro

0-253Seconds

Tempo de aumento
de temperatura

(180℃) 3 minutes

Tempo de aquecimento

2-3 minutes

Tamanho de caneca

11 oz (7.5-9.5cm), 6 oz (5.5-7.5cm)

Altura da caneca

12.5cm

Procedimento de operação:
1. Configuração do controle de tempo & temperatura:
Temperatura: Primeiro escolha entre ºF/ºC. Pressione o botão MODE e na tela TEMP mostrará a
temperatura, depois pressione /\ e \/ para ajustar a temperatura que precisa. Normalmente de 180 ºC
até 220 ºC. Pressione o botão MODE pela segunda vez para finalizar a configuração. Levará 2 minutos
até a temperatura aumentar.
Tempo: Pressione o botão MODE uma vez, e na tela SET e pressione ▲ e ▼ para definir o tempo
como você preferir. Pressione MODE pela segunda vez para finalizar a configuração. Normalmente de
2 a 3 minutos para sublimação.
2. Prenda o papel sublimático na caneca e por favor note que o lado da imagem deve ficar virado para
as canecas. (o papel deve está fixado nas canecas com cuidado, para evitar danificar a superfície das
canecas ou a aparência).

Descrição do Produto:

Leve e portátil, para utilizar em shoppings,
mercados, feiras e mais;
;
Desenhado com controles de temperatura e tempo individuais;
Ajuste de pressão simples
Carcaça de metal soldada
Controle digital, permite excelente performance;
Eficiência alta e Impressão de 5 canecas ao mesmo tempo;
Flexibilidade para canecas de 11oz e 6oz.
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3. Empurre a alavanca, coloque a caneca na máquina e depois puxe a alavanca. Quando todas as
resistências estiverem fechadas pressione o botão verde.
4. Um alarme soará quando a impressão estiver completa. Então empurre a alavanca e retire e
caneca.
5. Se você precisa imprimir uma caneca ou menos de 5, por favor ligue apenas os botões de tempo e
temperatura correspondentes.

Ajustes:
Pressão: Ajuste a alavanca de pressão para cima e para baixo
Tempo: Ajuste o botão de controle de tempo para o desejado (120 segundos).
Temperatura: Ajuste o botão de temperatura para a desejada (180-200ºC)
Nota: Essa máquina é desenhada para 2 controladores de temperatura em 1.
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