Mouwdrukplaat (C12C891191)

De drukplaat vervangen

Mouwdrukplaat
(C12C891191)

Verwijder voordat u de mouwdrukplaat bevestigt, het
gemarkeerde ronde onderdeel onder de parallelle
afstellingsplaat. U hebt een kruiskopschroevendraaier
nodig om dit onderdeel te verwijderen.

In de primaire printerhandleiding vindt u ook
instructies voor veilige bediening van dit product. Zorg
dat u die instructies en deze handleiding leest.

A

Lijst met toebehoren

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor het
verwijderen van het gemarkeerde ronde
onderdeel.
U"Gebruikershandleiding" - "Het
gemarkeerde ronde onderdeel verwijderen"

Productspecificaties
Afmetingen

(B) 147 x (D) 379 x (H) 46 mm

Gewicht

0,9 kg

Niet te bedrukken
gebieden

Belangrijk:
c Als
de mouwdrukplaat wordt gebruikt
zonder dat het gemarkeerde ronde gedeelte is
verwijderd, kan dit de behuizing van de
printer raken wanneer de beweegbare
onderkant in werking is.

Het afdrukoppervlak is de sectie die een niveau wordt
verhoogd in het frame van de drukplaat. Zoals in de
volgende afbeelding met grijze gebieden wordt
aangegeven, kan er in de 12 mm langs de randen van het
verhoogde gedeelte niet worden afgedrukt. Het
afdrukgebied (4 x 4 inch) bevindt zich dus binnen het
grijze gebied.

Bevestig de mouwdrukplaat.

Nederlands

B

A: Frame van de drukplaat
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C

Plaats een beveiligingsband in de rand op het
bovenoppervlak van de drukplaat.

Op de drukplaat leggen

A

Controleer of de mouwdrukplaat naar voren is
geschoven.
Als dit niet het geval is, drukt u op de knop } om
de drukplaat naar voren te schuiven.

D

E

B

Verwijder het frame van de drukplaat.

C

Schuif de mouw van het t-shirt over de drukplaat.

Wikkel de beveiligingsband stevig rond de
onderkant van de parallele afstellingsplaat.

Zorg dat het uiteinde van de beveiligingsband
aan de zijkant zit.
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D

Strijk het afdrukoppervlak glad totdat het
helemaal plat ligt.

Belangrijk:
c Plaats
het t-shirt zo dat de naden van het
manchet en de mouw niet op het bovenste
oppervlak liggen. Als het afdrukoppervlak
oneffen is, treedt er een Fout In Hoogte Plaat
op en neemt de afdrukkwaliteit af.

Strijk alle kreukels glad en zorg dat er geen
speling meer is om het afdrukoppervlak volledig
plat te maken.

G

Trek aan het deel van het t-shirt buiten het frame
om eventuele kreukels en speling te verwijderen.

H

Duw het frame van de plaat omlaag zodat de
mouw helemaal vast zit.

I

Stop het t-shirt rond het frame goed weg zodat
het niet over de beweegbare onderkant valt.

Bevestig het frame van de drukplaat opnieuw.
Plaats het frame zo dat de kleine gaatjes op het
frame naar voren en achteren gericht zijn, zoals
in de volgende afbeelding.

Nederlands
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De hoogte aanpassen
Voor de hoogteaanpassing van de mouwdrukplaat kunt
u de positie van het label niet controleren omdat de
sectie met het label is verwijderd. Daarom moet de
hendel voor hoogteaanpassing helemaal naar links
worden verplaatst en vervolgens drie stappen naar
rechts. Dit is de aanbevolen positie om te beginnen met
hoogteaanpassing. Raadpleeg de
Gebruikershandleiding voor meer informatie over
verdere aanpassingen.
U"Gebruikershandleiding" - "De hoogte aanpassen"

Opmerkingen bij gebruik
van de warmtepers
Wanneer u een warmtepers gebruikt om de
voorbehandelingsvloeistof of inkt te fixeren, is het
raadzaam een hittebestendige plaat tussen de stof te
plaatsen voordat u begint om oneffenheden door de
naden op het manchet en de mouw te voorkomen.
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