
WoW 7.2Professional
 A gyártás megkezdése előtt olvassa át

1. Állítsa a hőprést 130 °C-ra, és a nyomás erősségét maximálisra. Ellenőrizze a 
hőmérséklet-tesztcsíkokkal, hogy megfelelő-e a prés hőfoka.

2. Nyomtassa ki a kép fekete maszkját tükrözve egy 80 g-os színes lézer papírra

3. Helyezze a WoWPad-et a hőprésre a sima oldalával felfelé és préselje elő 10 másod-
percig. Megjegyzés: Az első pontban leírt hőmérséklet pontos betartása igen fontos a jó 
végeredmény eléréséhez! Helyezze az mSheetet a WoWPad-re a speciális bevonattal fel-
felé és maszkot fejjel lefelé a tetejére. Fedje le Release papírral és préselje 10 másodper-
cig. Nyissa ki a prést és húzza le egy határozott mozdulattal a maszkpapírt az mSheet-ről. 
Megjegyzés: ne távolítsa el a Release papírt a maszk lehúzása előtt, mivel ez akadályozza 
meg, hogy felpöndörödjön a két összereagadt papír.

4. Vegye le az mSheet-et és a WoWPad-et a hőprésről. Helyezze a Release papírt a présre 
majd erre az iSheet-et a tükrüzve kinyomtatott grafikával felfelé. Tegye rá az mSheet-et úgy 
hogy a maszkolt fehér filmréteg tökéletesen fedje az iSheet-re nyomtatott képet. Tegye az 
egészre a WoWPad-et a sima oldalával felfelé, és préselje 35-40 másodpercig (a WoWPad 
vastagságától függően). Nyissa ki a hőprést majd távolítsa el a WoWPad-et és az összer-
agadt m&iSheet-et. Várja meg, amíg a két összeragadt papír teljesen lehűl, majd húzza le 
az mSheet hátsó hordozó papírját a külső fehér kerettel együtt az iSheet-ről. Megjegyzés: a 
lehűlési folyamat felgyorsítható ha üvegre vagy fém felületre helyezzük a papírt.

5. Helyezze a ruhát a présre, majd tegye a kívánt helyre a végleges képet tartalmazó 
iSheet-et. Préselje 5 másodpercig (durvább szövet esetén 10 másodpercig). Nyissa fel a 
hőprést és hagyja testhőmérsékletre lehűlni. Húzza le az iSheetről a hátsó hordozó papírt.

Megjegyzés: Ha a nyomaton szürke fóliamaradványok, vagy a képen kívüli fehér pöttyök 
találhatók, ezeket egyszerűen eltávolíthatja egy irodai cellux segítségével. 

Végül tegyen rá Release papírt és préselje 15-20 másodpercig. Hagyja hűlni néhány 
másodpercig majd távolítsa el a Release papírt (szilikonpapírt). Megjegyzés: ha folt kerül a 
release (vagy szilikon) papírra, préselje 15  másodpercig egy sima fénymásolópapírra, hogy 
eltávolíthassa őket. 
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