
   Flock

  Flex

Na het persen van de kleding is het altijd aan te raden deze 24 uur te laten rusten voordat u 
deze uitrekt of gaat wassen. Onze flexfolie heeft een maximale wasbaarheid van 60 graden. 
Draai de kleding binnenstebuiten bij het wassen en doe de shirts niet in de droger. Ook het 
gebruik van wasverzachter wordt afgeraden. 

Heatpress  specificaties

Wassen

Voor- en napersen

Instructiefiche heatpress
The Swing Away Combo Press

Knopen, naden, dikke kleding, ritsen en andere verdikkingen

Wanneer u werkt met kleding met verdikkingen zoals knopen, naden en ritsen is het belangrijk 
dat deze delen niet onder de pers liggen. Ook dubbele stukken kleding zoals een mouw of een 
broekspijp zijn niet wenselijk om direct onder de pers te leggen. Wanneer u dit wel doet zult 
u zien dat alle druk van de pers op deze verdikkingen komt in plaats van het gedeelte dat u 
wilt bedrukken. Hoe kan u dit oplossen? U plaatst deze verdikkingen naast het drukvlak, of u 
verhoogt het deel dat u wilt bedrukken met een teflon kussentje. Dit kussentje stop je dan in 
de kleding waardoor het te bedrukken gedeelte hoger wordt dan de verdikkingen. 

Het is altijd aan te raden om de kleding die u gaat bedrukken eerst 5 seconden voor te 
persen . Hierdoor verdampt al het vocht uit de kleding waardoor de folie beter hecht. Ook 
even 5 seconden na persen (na het verwijderen van de backing) helpt vaak om de hechting 
permanent te maken. (let op dat je de textielfolie dan wel goed afdekt met een teflon sheet of 
bakpapier).

Tijd en temperatuur

De tijd en temperatuur die u moet gebruiken is erg belangrijk en afhankelijk van de folie. De 
flexfolie in de Mind-and Makerspace pers je op 150° C gedurende 15 sec. De backing kan 
warm of afgekoeld afgehaald worden. De flex is wasbaar op 80°. De flockfolie in de Mind- and 
Makerspace pers je op 155° C gedurende 15 sec. De backing dient warm afgenomen worden. 
De flockfolie is wasbaar op 60°.

Attributen : 

>> pers voor petten en 

>> pers voor tassen (mbv. sublimatieprinter)

Instellingen : 

150°C       15 sec.    Approx.         Cold or          No               80°C        No
         3,5 bar         warm        

155°C       15 sec.    Approx.      Warm             No               60°C        No
         3,5 bar           



Aanzetten en instellen heatpress

1. Laat je textiel met folie afkoelen .

2. Als de folie afgekoeld is kan je het transfervel diagonaal af trekken . Doe dit voorzichtig . 
>> Komt de folie nog los van je textiel? Dan dient deze nog eens extra geperst worden 
onder de heatpress. 
>> Indien de folie goed aan textiel geperst is kan je het volledige transfervel verwijderen.

3. Pers nog 5 seconden na met een vel bakpapier op het textiel. Hierbij zal de Flex of Flock 
een perfecte hechting met het textiel maken.

4. Laat je textiel 24 uren rusten (niet wassen / niet uitrekken). Was je textiel met folie steeds 
binnenstebuiten, en vermijd de droogkast omdat deze de folie kunnen beschadigen.

1. Steek de machine in het stopcontact.

2. Schakel de hoofdschakelaar rechts van het toestel aan.

3. Het scherm van de heatpress zal aangaan.

4. Geef de graden en tijd in: 
>> Druk op OK 
>> Druk nogmaals op OK en stel je graden in (135°-150°) 
>> Druk op OK en stel de tijd in (20 à 40 seconden) 
>> Druk op OK 
>> Er verschijnt LO (Low / lage temperatuur/ koud), na 
enige tijd zullen de graden verschijnen. Als het toestel de 
temperatuur bereikt heeft zal deze een ‘biep-signaal’ geven 
en is het toestel klaar voor gebruik.

>>  TIP: pas op voor brandwonden! Het toestel komt erg warm dus je moet 
aanraking met het toestel ten alle tijde vermijden. Je dient enkel aan de 
hendels te komen en aan het textiel.

Textiel persen met Flex of Flock

1. Toestel opwarmen tot de gewenste temperatuur (temperatuur verschijnt en toestel zal 
een biep-signaal geven als deze op temperatuur is.

2. Leg je textiel op de zachte plaat. 

3. Pers je textiel 5 seconden voor om het vocht uit je textiel te verwijderen.

4. Plaats je print (Flexfolie of Flockfolie) op de juiste plaats op je textiel.

5. Leg een vel bakpapier boven op je print op je textiel. 

6. Draai je het bovenste deel van de perser boven je textiel.

7. Trek de handel naar beneden tot de hendel volledig beneden is. Zet er voldoende kracht 
op tot hij vastklikt.

8. Wacht tot de tijd afgeteld is. De machine geeft de laatste seconden een biep-signaal 
om je op het einde van de perstijd te wijzen.

9. Trek de hendel terug omhoog.

10. Draai de bovenplaat naar rechts.

11. Schakel het toestel uit op het einde van je gebruik (schakelaar uit + kabel uit 
stopcontact)

Transferfolie verwijderen


