
Placa para impressão
de mangas
(C12C891191)

Notas sobre como manusear este produto em segurança
também estão incluídas no manual principal da
impressora. Certifique-se de que lê essas notas
juntamente com este guia.

Lista de acessórios

Especificações do produto

Dimensões (L) 147 x (P) 379 x (A) 46 mm

Peso 0,9 kg

Áreas que não podem ser
impressas

A secção localizada num nível mais elevado dentro da
estrutura da placa de impressão é a superfície de
impressão. Conforme ilustrado nas áreas cinzentas na
imagem seguinte, 12 mm das margens da secção elevada
não podem ser impressos. A área (4 x 4 polegadas) no
interior da área cinzenta é a zona de impressão.

A: Estrutura da placa de impressão

Substituir a placa de
impressão

Antes de colocar a placa para impressão de mangas,
remova a parte redonda etiquetada debaixo da placa
paralela de ajuste. Precisa de uma chave de fendas de
cabeça cruzada para remover esta parte.

A Consulte o "Guia do Utilizador" para remover a
parte redonda etiquetada.

U"Guia do Utilizador" - "Remover a parte
redonda etiquetada"

c Importante:
Se a placa para impressão de mangas for
utilizada sem remover a parte redonda
etiquetada, pode embater no exterior da
impressora quando a base móvel estiver em
funcionamento.

B Coloque a placa para impressão de mangas.
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C Coloque uma fita de fixação no canal da
superfície superior da placa de impressão.

D Enrole a fita de fixação bem apertada à volta da
base da placa paralela de ajuste.

E Certifique-se de que a extremidade da fita de
fixação está na parte lateral.

Carregamento na placa de
impressão

A Verifique se a placa para impressão de mangas
está ejectada para a frente.

Se não estiver ejectada, prima o botão }    para
mover a placa de impressão para a frente.

B Remova a estrutura da placa de impressão.

C Passe a manga da t-shirt sobre a placa de
impressão.
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D Alise a superfície de impressão para que fique
plana.

c Importante:
Posicione a t-shirt de forma a que as costuras
no punho e na manga não estejam na
superfície superior. Se a superfície de
impressão estiver desnivelada, ocorre um
Erro Altura Superf Dent e a qualidade de
impressão diminui.

E Coloque novamente a estrutura da placa de
impressão.

Coloque de forma a que os pequenos orifícios na
estrutura fiquem voltados na direcção frontal e
posterior, tal como é demonstrado na ilustração
seguinte.

F Alise quaisquer vincos e folgas para que a
superfície de impressão fique lisa e plana.

G Estique a parte da t-shirt que fica fora da
estrutura para remover quaisquer vincos e folgas.

H Pressione para baixo a estrutura da placa de
impressão para que não fique solta.

I Entale a t-shirt à volta da estrutura para que não
fique pendurada sobre a base móvel.
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Ajustar a altura

Para o ajuste da altura da placa para impressão de
mangas, não pode verificar a posição da etiqueta,
porque a secção etiquetada foi removida. Assim,
desloque a alavanca de ajuste da altura totalmente para a
esquerda, e depois desloque-a três passos para a direita.
Esta é a posição recomendada para iniciar o ajuste da
altura. Consulte o Guia do Utilizador para detalhes
sobre ajustes subsequentes.

U"Guia do Utilizador" - "Ajustar a altura"

Notas sobre a utilização
da Prensa de calor

Ao utilizar uma prensa de calor para fixar o líquido de
pré-tratamento ou a tinta, para evitar irregularidades
devido às costuras do punho e da manga, recomenda-se
colocar uma folha resistente ao calor entre o tecido antes
de começar.
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