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Tænd for varmepressen. Indstil temperatur og tid

Overfør vinyl til tekstil

Sluk for varmepressen

PROCESS FORLØB

VARMEPRESSE 



Du vil sandsynligvis bruge varmepressen i forbindelse med tekstil folie og vinylskærer.

INTRODUKTION 

VARMEPRESSE

"Carrier"
Tekstil vinyl

BENMÆRK VENLIGST

• Vær sikker på at grafikken er spejlvendt før du skærer det ud på vinylskæreren!

• Benyt kun tekstil folie beregnet til varmeoverførsel!

• Tekstil folie består af to lag - "carrier" folie og den egentlige tekstil folie. Sørg for at du 
   indsætter tekstil folie i vinylskæreren med "carrier" foliet nederst, så vinylskæreren beskærer   
   den egentlige tekstil folie!

• Brug kun tekstiler, der er lavet af bomuld, polyester eller en blanding af begge dele!

• Varme overførselsprocessen fungerer bedre med forvaskede tekstiler!



1 Tænd for varmepressen. Indstil temperatur og tid

1. Tænd for varmepressen: indstil temperatur og tid ud fra den valgte tekstil vinyl.  
    Vent indtil varmepressen har den ønskede temperatur (+/- 5 C).



2 Overfør vinyl til tekstil

2. Forvarm dit tekstil ved strygning i ca. 3 sekunder.

1. Indsæt dit tekstil på bundpladen af varmepressen, når den har opnået den  
    ønskede temperatur.



4. Åben varmepressen når tiden er gået. Kontroller tekstil vinylets tilstand; nogle vinyl 
    tekstiler fungerer bedre når"carrier" foliet fjernes når det er varmt, andre når det er koldt. 
    Hvis den forarbejdede grafik ikke sidder fast på tekstilet, så giv det yderligere 10 sekunder 
    i varmepressen. Når "carrier" folien er helt løsnet, er varme overførselsprocessen fuldført.

3. Placer tekstil vinyl på den forvarmede tekstil og tryk det fast på tekstilet. Luk derefter  
    varmepressen ved at trække i håndtaget til det er helt låst. Benyt "Vent" den forvalgte tid  
    (+/-2 sek.) før du åbner den varmepressen igen. Du kan se den forløbne tid på stopuret, 
    der er på den øverste højre side af varmepressen.
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1. Sluk venligst for varmepressen, når du er færdig med dit arbejde.

Sluk for varmepressen



Lærred 38 x 38 cm

Strøm 220 volt / 1800 watt

Temperatur 0 - 225 grader

Tidsindstilling 0 - 99 sekunder

Åbningsvinkel 35 grader

Vægt 25 kg.

Basis spefikationer for varmepresse

BASIS SPECIFIKATIONER

VARMEPRESSE 


