
Matowy papier transferowy na jasne tkaniny do drukarek atramentowych 
 
Proszę zapoznać się dokładnie z instrukcją przed użyciem papieru! 
 
Ważne:  

Proszę nie używać papieru transferowego do drukarek atramentowych w drukarkach laserowych! 
Grozi to trwałym zniszczeniem laserowej drukarki. 

 
INFORMACJE OGÓLNE 
Z pomocą tego papieru transferowego możecie Państwo zaprojektować wyjątkowe ubrania oraz nadać prezentom osobisty 
charakter w bardzo prosty sposób. Przenieście Państwo swój ulubiony wzór, logo, czy zdjęcie na koszulkę, podkładkę pod myszkę, 
bawełnianą torbę lub inny przedmiot. Podążając szczegółowo za tą instrukcją otrzymacie Państwo pożądany efekt. 
Obchodzenie się z produktem 
* Proszę unikać odcisków palców na stronie do zadruku zarówno przed jak i po drukowaniu; 
* Nie należy używać pofałdowanych lub zagiętych arkuszy papieru; 
* Proszę nie zadrapywać powłoki do zadruku; 
* Proszę unikać wystawienia papieru na wilgoć, wysoką temperaturę, które mogą wpłynąć na czas schnięcia bądź jakość obrazu. 
Ogólna procedura drukowania 
* Proszę załadować papier do drukarki, matowa strona jest stroną do zadruku, tylna strona jest zadrukowana czerwonymi 
kwadratami - Drukarki do załadunku przodem -> proszę załadować stroną do zadruku do dołu  Drukarki do załadunku górą -> proszę 
załadować strona do zadruku do góry. 
* Proszę podążać za ustawieniami drukarki wymienionymi poniżej odpowiadającymi Państwa drukarce (ustawienia drukarki mogą się 
różnić w zależności od jej modelu); 
* Czas schnięcia jest różny w zależności od typu i modelu drukarki, marki tuszu i warunków w pomieszczeniu  (niska temperatura i 
wysoka wilgotność zwiększą czas schnięcia); 
* Niewykorzystany papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Proszę trzymać otwarte opakowanie w chłodnym, 
suchym miejscu. Proszę nie przetrzymywać wydruków lub otwartych opakowań miejscach narażonych na wysokie temperatury, 
wysoka wilgotność, czy bezpośrednie słońce. Kolory wydruków mogą ulec przebarwieniu, jeśli nie zostaną zachowane podane środki 
ostrożności. 
 
KROK 1 - Drukowanie i przygotowanie obrazu/zdjęcia 
* W odniesieniu do poniżej "Polecanych ustawień drukarki" papier ten może być używany we wszystkich drukarkach 
atramentowych; 
* Proszę ustawić drukarkę na funkcję Odbicie lustrzane przed drukowaniem. Zdjęcie musi być wydrukowane jako odbicie lustrzane 
na papierze transferowym. Jeśli Państwa drukarka nie ma takiej opcji, proszę zainstalować program do odwracania zdjęć; 
*  Zaleca się pojedyncze wkładanie arkuszy papieru do drukarki. Proszę się upewnić, że papier nie jest pognieciony lub nie ma 
pozaginanych rogów. 
* Jeśli zachodzi potrzeba, proszę ustawić rozmiar zdjęcia przed rozpoczęciem wydruku; 
* Przed ostatecznym wydrukiem proszę zrobić próbę na normalnym papierze do drukarek; 
* Ważne!!! Po wydrukowaniu proszę pozostawić obrazek/zdjęcie na 5-10 minut do wyschnięcia. Proszę nie dotykać zadrukowanej 
powierzchni. Dotykanie zadrukowanej powierzchni może skutkować uszkodzeniem i zniszczeniem powłoki i wydruku; 
* Nawet jeśli wykonujecie Państwo więcej niż jeden wydruk, proszę pamiętać o zalecanym podawaniu do drukarki jednego arkusza 
papieru transferowego. Proszę również trzymać je oddzielnie po drukowaniu przez co najmniej 10 minut, aż wydruki będą zupełnie 
suche. 
 
KROK 2 - Ustawienia wydruku 
* Proszę używać do wydruku jedynie oryginalnych tuszy zalecanych przez producenta drukarki; 
* Proszę używać standardowych ustawień drukarki. Proszę nie używać tuszu do wydruku zdjęć; 
* Proszę stosować się do szczegółowych ustawień drukarek zamieszczonych na końcu instrukcji. 
 
KROK 3 - Przygotowanie tkaniny do transferu 
* Wszystkie tkaniny powinny być wcześniej wyprane. Pranie powoduje usunięcie wszystkich środków impregnujących z tkaniny lub 
innych dodatkowych środków, które mogłyby spowodować złe przyleganie do przenoszonego zdjęcia. materiał powinien być 
bawełniany, w bawełniany z domieszką poliestru lub płócienny. Najlepszy efekt osiąga się stosując papier na białych  lub jasnych 
tkaninach. Proszę nie używać czarnych lub bardzo ciemnych tkanin. 
 
KROK 4 - Proces przenoszenia 
* Proszę prasować na płaskiej, twardej, odpornej na ciepło powierzchni. Proszę nie używać deski do prasowania! 



* Proszę uprzednio nagrzać żelazko przez 5-8 minut na najwyższej możliwej temperaturze. Proszę nie używać pary! 
* Proszę sprawdzić swoje żelazko! Niektóre żelazka nagrzewają się bardziej niż inne. Instrukcja przedstawia postepowanie w 
przypadku przeciętnego żelazka. Jeśli tylna strona Państwa papieru transferowego zaczyna robić się ciemnożółta lub brązowa 
podczas prasowania, proszę: a) prasować papier wykonując szybsze posunięcia żelazkiem lub b) zmniejszyć temperaturę żelazka lub 
c) zmniejszyć całkowity czas prasowania. Możecie państwo sprawdzić swoje żelazka prasując zwykły arkusz papieru ksero stosując te 
same warunki, które stosuje się do papieru transferowego. Żelazko jest prawdopodobnie zbyt gorące, jeśli papier zaczyna żółknąć; 
* Proszę wyciąć obrazek z arkusza papieru transferowego odcinając niezadrukowana powierzchnię pozostawiając margines od 
granicy ok. 0,7 - 1,25 cm 
* Proszę umieścić wydrukowane zdjęcie zadrukiem do dołu na tkaninie . Polecamy białe lub jasne tkaniny. Proszę się upewnić, że 
tkanina jest płasko ułożona i niepofałdowana. Możecie ją Państwo wcześniej wyprasować, by mieć pewność, że nie jest 
pofałdowana; 
* Proszę zacząć prasowanie prostymi nieprzerwanymi ruchami od góry do dołu i od prawej do lewej z użyciem dużego nacisku na 
żelazko. Należy środkiem żelazka (najbardziej nagrzany punkt) przeprasować wszystkie części obrazka, w szczególności krawędzie i 
rogi. Proszę się upewnić, że cały obrazek został wyprasowany. 
* Całkowity czas przenoszenia zdjęcia zależy od rozmiaru obrazka. Proszę założyć, że do przeniesienia pełnego arkusza potrzebujemy 
prasować 180 sekund, do przeniesienia połowy arkusza 90 sekund, itd. Żelazka, które mają wgłębienia na kanaliki z parą, potrzebują 
więcej czasu; 
* Proszę stosować się do zalecanego czasu prasowania. Jeśli czas będzie za krótki, a papier transferowy nie przylgnie do tkaniny, 
może częściowo lub całkowicie odchodzić od tkaniny podczas prania. Jeśli z kolei czas prasowania będzie za długi lub będzie za duży 
nacisk na obrazek podczas prasowania, istnieje możliwość, że obrazek zżółknie lub papier nie będzie prawidłowo odchodził od 
materiału. 
 
KROK 5 - Usuwanie papieru transferowego z tkaniny - zakończenie transferu 
* Proszę zaczekać aż papier całkowicie ostygnie; 
* Proszę delikatnie odgiąć papier transferowy blisko krawędzi przenoszonego obrazu, po czym gładko i równomiernie oderwać 
papier  
*  Aby osiągnąć odpowiednią przyczepność, jeśli występuje taka konieczność, proszę ponownie przeprasować obrazek używając 
pergaminu. Proszę umieścić papier na obrazku i prasować odpowiednio 60 sekund dla pełnego arkusza, 30 sekund dla połowy 
arkusza... 
proszę upewnić się, że zostały przykryte wszystkie elementy obrazka, w szczególności rogi i krawędzie. Proszę nigdy nie prasować 
niezabezpieczonego przeniesionego obrazka. Przed oderwaniem papieru proszę pozwolić mu całkowicie ostygnąć. 
* Przenoszenie zostało ukończone. 
* Ponowne przeprasowanie zmniejszy połysk obrazka i nada mu gładką, jedwabistą powierzchnię. 
 
Instrukcja prania: 
* Tkaniny należy prać w pralce na lewą stronę (osobno jedynie za pierwszym razem) w zimnej lub chłodnej wodzie w proszku do 
prania; 
* Nie wybielać; 
* Proszę niezwłocznie wyjąć tkaninę z pralki po zakończeniu prania; 
* Suszyć na świeżym powietrzu (obrazkiem do zewnątrz) bądź w suszarkach używając ustawień ciepłych (obrazkiem do wewnątrz);  
* Można ponownie przeprasować obrazek po praniu i suszeniu. Proszę położyć pergamin na obrazku i prasować 10-20 sekund. 
Proszę nigdy nie prasować niezabezpieczonego obrazka. 
* Przed usunięciem papieru proszę poczekać aż całkowicie wystygnie. 
 
W przypadku wystąpienia problemu: 
* Jeśli papier nie chce się łatwo oderwać po prasowaniu: Aby ułatwić oderwanie, proszę delikatnie zgiąć materiał blisko krawędzi 
obrazka; 
* Kolory bledną lub wyostrzają się: proszę zmniejszyć ilość tuszu pokrywającego wydruki w drukarce lub nie wystawiać obrazka na 
działanie wilgoci; 
* Obrazek jest "połamany"/"pokruszony" a krawędzie odchodzą: Proszę dokładnie stosować się do instrukcji - używać dużego 
nacisku, odpowiedniego ciepła żelazka i wymaganej długości czasu prasowania. Proszę pamiętać, że duże obrazki wymagają więcej 
czasu. Obrazek można przeprasować ponownie przy pomocy pergaminu. 
 
 


