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JET TISKALNIKE 
JET ST

NAVODILA ZA UPORABO: 
Preslikač za INK JET tiskalnike FOLEX TRANSFER JET ST je namenjen 
prenosu slike na belo ali svetlo tkanino. 

TISKANJE: 
Natisnite sliko v zrcalnem načinu (MIRROR MODE) na belo nepotiskano 
stran preslikača! 

NASTAVITEV TISKALNIKA: 
V primeru, da je na voljo opcija TRANSFER PAPER izberite to opcijo. Če 
te opcije ni, nastavite opcijo NORMAL in nastavite najvišjo kvaliteto odtisa 
(BEST  PRINT  QUALITY).  Če  odtis  ni  zadovoljiv  poglejte  pod 
ODPRAVLJANJE TEŽAV. Priporočljivo je počakati  vsaj  30 minut,  da se 
barva dobro posuši. 

PRIPRAVA IN NANOS: 
Nanos  lahko  izvršite  z  likalnikom,  ki  pa  mora  biti  sposoben  doseči 
temperaturo 160°C +, ali pa s toplotno prešo. Predlagamo uporabo toplotne 
preše, ker so rezultati izredno dobri! 

NANOS Z LIKANJEM 
A: Izrežite sliko s približno 5mm robom in položite na tkanino. Potiskana 
stran naj bo obrnjena proti majici. Priporočljivo je pred tem polikati tkanino, 
da je popolnoma ravna in brez gub! 
B: Med majico in trdno površino (recimo mizo) položite nekaj kuhinjskih 
krp ali kako debelejšo gladko prevleko (iz tkanine). 
C: Likajte v krožnih in enakomernih gibih po celotni površini. Pritisk naj bo 
velik in enakomeren. 
D: Med likanjem se osredotočite na celotno sliko, tako v sredini, kot tudi po 
robovih. Med likanjem NE UPORABLJAJTE pare! Za manjšo sliko likajte 
60-90 sekund (polovica A4) in 90-120 sekund za večjo sliko (cel A4). 
E:  Počakajte,  da  se  preslikač  ohladi  in  potem  z  enakomernim  potegom 
odstranite preslikač iz poljubnega kota. V primeru, da želite namestiti več 
slik na eno majico, je potrebno najprej vse slike namestiti in ko se ohladijo, 
iz vseh odstraniti preslikač. 

NANOS S TOPLOTNO PREŠO 
Nastavite toplotno prešo na 160°C in prešajte približno 40 sekund. Preslikač 
lahko odstranite ko je še vroč ali topel. 

ODPRAVLJANJE TEŽAV: 
Slaba kvaliteta slike: 
krvaveča barva slike ali teksta - zmanjšajte gostoto črnila s tem da povišate 
svetlost (brightness) za 10 % 

PRANJE IN LIKANJE: 
Prati je potrebno obrnjeno na 40 °C . Ne uporabljajte belila. Ne uporabljajte 
sušilnega stroja za sušenje. Likati ni potrebno obrnjeno je pa zelo 
priporočljivo preko slike položiti krpo ali peki papir! 

VARNOST: 
Pri uporabi toplotne preše ali likalnika bodite zelo previdni, ker so površine 
izredno vroče in se lahko močno opečete! 
 


