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ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, leia atentamente as instruções de operação antes de utilizar este produto. Conserve este manual para 

consulta. As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, bem como algumas informações que podem variar de 

acordo com o seu modelo. Diante das constantes atualizações em nossos produtos, nos reservamos o direito de alterá-lo sem aviso prévio. 
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A Prensa Térmica de Sublimação é uma máquina elaborada para transferir um desenho em uma 

superfície, tais como camisetas, por exemplo, utilizando a combinação de calor e pressão por um período de 

tempo configurado. Embora prensas térmicas sejam normalmente utilizadas para a aplicação de estampas em 

tecidos, elas também podem ser usadas na colocação de gravuras em canecas, pratos, quebra-cabeças, bonés, 

canetas e outros produtos. O material é gravado com tinta sublimática em papel sublimático, o que permite que a 

estampa seja transferida para a área onde deseja ilustrar de forma econômica e prática.  

 

MODELO VOLTAGEM FREQUÊNCIA POTÊNCIA 

NPS811 110 V 60 Hz 1250 W 

NPS812 220 V 60 Hz 1250 W 

NPSCX 110 V / 220 V 60 Hz 300 W 

NPSC1 110 V 60 Hz 350 W 

NPSC2 220 V 60 Hz 350 W 

NPSP38381 110 V 60 Hz 1800 W 

NPSP38382 220 V 60 Hz 1800 W 

NPSP40601 110 V 60 Hz 2800 W 

NPSP40602 220 V 60 Hz 2800 W 

NPSV3D1 110 V  60 Hz 2800 W 

NPSV3D2 220 V  60 Hz 2800 W 

NPSB1 110 V 60 Hz 350 W 

NPSB2 220 V 60 Hz 350 W 

NPS10C1 110 V 60 Hz 350 W 

NPS10C2 220 V 60 Hz 350 W 

NPS1011A 110 V 60 Hz 1250 W 

NPS1012A 220 V 60 Hz 1250 W 

NPS1011B 110 V 60 Hz 1250 W 

NPS1012B 220 V 60 Hz 1250 W 

NPS411 110 V 60 Hz 350 W 

NPS412 220 V  60 Hz 350 W 

 

Classe de Isolação: II 

Classe de Proteção: IPX9 

 

ATENÇÃO: As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, bem como algumas informações que podem variar de 

acordo com o seu modelo. Diante das constantes atualizações em nossos produtos, nos reservamos o direito de alterá-lo sem aviso 

prévio. 

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  

 
• Leia sempre o manual de instruções antes de realizar qualquer operação, manutenção e limpeza. Guarde-

o para futuras consultas. 

• Sempre utilize equipamentos de segurança pessoal ao manusear as prensas térmicas.  

• Use luvas de proteção térmica ao remover qualquer item da prensa. 

• O produto possui partes que aquecem, portanto, é recomendado utilizar luvas de isolamento térmico para 

proteger as mãos.  
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• Antes de utilizar este equipamento, verifique se a fonte de alimentação está em conformidade com a 

tensão nominal da máquina. Deve haver um fio de aterramento adequado. 

• Não deixe os fios entrar em contato com superfícies quentes.  

• Não utilize outro equipamento na mesma tomada elétrica enquanto estiver operando a prensa.   

• O modelo TPSX é uma prensa bivolt chaveada, portanto antes de ligar o produto verificar a tensão 

nominal da chave atrás do painel de controle, deve estar de acordo com a tensão nominal da rede de energia.  

• Não utilize o equipamento quando o cabo estiver danificado. Procure uma Assistência Técnica Autorizada 

para troca e reparo.  

• Não utilize os acessórios de transferência de imagem por calor em objetos em não conformidade com os 

tamanhos dos acessórios.  

• Ao retirar e recolocar os diferentes acessórios de prensagem, certifique-se de desligar a máquina, 

desconecte o cabo de energia e deixe esfriar. 

• Para realizar qualquer limpeza, manutenção ou troca das resistências do equipamento deve-se desliga-lo 

e esperar resfriar.  

• Não deixe a máquina ligada e aquecendo por muito tempo sem operação. Evitar 

• Esta prensa ficará quente durante a operação, evite tocar nos componentes de aquecimento para evitar 

queimaduras. Não exceda os limites de travamento da alça da prensa, pois isso causará danos 

• Não deixe objetos pontiagudos em contato com as mantas e resistências.  

• Não toque as partes, molas do equipamento no processo de operação.  

• Não utilize o equipamento em locais úmidos. É proibido molhar o produto.  

• Quando pressionar para baixo com as mãos, caso sinta alta pressão e dificuldade em abaixá-la, ajuste o 

botão de regulagem de pressão para reduzi-la, caso contrário, irá prejudicar a força mecânica da máquina. 

• O botão de regulagem de pressão não deve ser apertado excessivamente. Feche-o somente conforme 

necessário. 

• Não use a almofada da placa de aquecimento para aquecer outros produtos. A almofada de placa de 

aquecimento é limitada apenas à aplicação de aquecimento em bandeja de porcelana! 

• Desligue a prensa por volta de dois (02) minutos a cada 60 minutos de trabalho contínuo.  

• Observação: Para prolongar a vida útil do produto, é necessária realizar manutenção geral com 

frequência. Adicione algumas gotas de óleo leve em todas as peças móveis e articulações da máquina e limpe-a. 

 
Painel de Controle 

 

1. Display LED 

2. Seta esquerda – diminui o valor indicado no painel 

3. Botão MODO – Ajusta a temperatura e o tempo 

4. Seta direita – aumenta o valor indicado no painel 

5. Botão de configuração – Permite que a temperatura aumente para a 

temperatura desejada. 

6. Indicador de tempo – A luz indica que as configurações de tempo estão sendo alteradas. A luz indicadora 

pisca quando o timer está em contagem regressiva para o fim do tempo determinado 

7. Indicador de configuração – Indica que está nas configurações do menu. 

8. Indicador de temperatura – Indica que a temperatura está sendo configurada. 
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INSTALAÇÃO E USO 

 

Acessório para Sublimação – Plana, Tecidos 

 

• A placa superior se conecta ao braço no centro do suporte. Use as 

porcas borboleta para prender a placa entre os dois discos circulares. Certifique-

se de que o cabo do elemento esteja posicionado na parte de trás do suporte 

para alcançar a unidade de controle. 

• A placa de base assenta em quatro parafusos fixados na parte inferior 

do suporte principal, dois à esquerda e dois à direita. Use as porcas para fixar os parafusos no lugar. O cabo do 

elemento precisa ser conectado à unidade de controle, certifique-se de parafusar a tampa de metal que envolve o 

plugue no lugar. 

• A prensa pode ser usada para sublimação em camisetas, moletons, coletes de alta visibilidade, tapetes de 

rato, quebra-cabeças e capas de telefone. Você também pode prensar vinil em camisetas, bolsas, moletons e 

outras peças de vestuário adequadas. 

• Prepare o item que deseja prensar e prenda a prensa superior na placa de base e defina a temperatura 

desejada e configurações de tempo no painel de controle. 

• Levante o braço ajustável e use a alça para girar a prensa para a esquerda para permitir um melhor 

acesso à placa de base sem se queimar na placa superior, que ficará quente. Posicione o item que deseja 

pressionar na placa de base, se você estiver pressionando um tecido ou algo mole, certifique-se de que não 

apresente vincos, pois isso afetará a qualidade de impressão. 

• Coloque o desenho com a face para baixo e em cima do item com o lado em branco do papel voltado para 

fora. Certifique-se de que o design está em contato total e direto com o item, você deve suavizar a imagem e 

prendê-la no lugar com fita adesiva - especialmente se for uma imagem pequena. 

• Puxe a alça para baixo para certificar-se de que a prensa fica no topo da base com pressão suficiente para 

segurar o item no lugar. Para diminuir a pressão, desparafuse o botão de pressão para aumentar a altura 

desejada. Aperte para baixo para diminuir a altura da alça e aumentar a pressão. Pressione a tecla SET 

(configuração) para permitir que a temperatura suba da temperatura de repouso até a temperatura alvo. 

• Quando a impressora atinge a temperatura desejada, um alarme soará para notificá-lo, então o 

cronômetro iniciará automaticamente e soará um alarme novamente quando terminar. Use a alça para afastar a 

prensa do item, gire o braço para o lado e remova o item da prensa usando luvas. 

• Pressione o botão SET (configuração) e o elemento voltará para a temperatura inativa, pronto para 

pressionar outro item. Se você não pretende pressionar outro item, desligue a máquina. 

 

Acessório para Sublimação – Canecas, Squeezes, Copos 

 
• O suporte para caneca é separado da unidade principal da prensa, portanto, 

não há necessidade de instalá-lo no suporte principal. Para instalar, basta conectar o 

cabo do elemento à unidade de controle, certifique-se de que a tampa de metal na 

extremidade do cabo esteja parafusada no lugar para proteger a conexão. Prenda o 

cabo de aterramento vermelho na parte condutora do acessório da caneca e da 

estrutura do suporte principal. 
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• Prepare a caneca que deseja prensar e prenda o suporte da caneca e defina as configurações de 

temperatura inativa, temperatura alvo e tempo no painel de controle. 

• Quando a impressora atinge a temperatura ociosa, um alarme soará para notificá-lo. 

• Nota: Na primeira utilização, o elemento demorará algum tempo a aquecer e poderá produzir alguma 

fumaça. 

• Insira a caneca preparada na prensa e feche a alça da prensa para que haja uma pressão firme ao redor 

da caneca. Não exerça pressão excessiva na máquina. 

• Ajuste o parafuso de pressão que fica na parte inferior da manopla de pressão se a pressão estiver muito 

alta ou muito solta. Pressione a tecla SET (configuração) para permitir que a temperatura suba da temperatura 

inativa até a temperatura alvo. A temperatura pode cair inicialmente devido ao contato com a caneca fria. 

• Quando a prensa térmica atinge a temperatura desejada, um alarme soará para notificá-lo, então o 

cronômetro iniciará automaticamente e soará novamente um alarme quando terminar. 

• Solte a alavanca e remova a caneca da prensa usando luvas. Pressione o botão SET (configuração) e o 

elemento voltará para a temperatura ociosa, pronto para pressionar outra caneca. Se você não pretende 

pressionar outro item, desligue a máquina. Deixe esfriar antes de remover o desenho. 

• Para trocar o acessório, certifique-se de que a caneca está desligada, o cabo de alimentação foi removido 

e o elemento está completamente frio. Desenrosque o cabo do elemento da tomada na unidade de controle. Use 

uma chave de fenda para desapertar os clipes do cabo que estão presos na base para liberar o cabo. 

Desaparafuse a luva de metal que envolve o elemento e o prende à moldura da caneca. 

• Para instalar outro elemento, basta repetir este processo, mas na ordem inversa. Não use os elementos 

para canecas de outros tamanhos diferentes dos destinados, por exemplo, pressionando uma caneca de 200 ml (7 

Oz) em um elemento de 150 ml (5 Oz). 

 

Acessório para Sublimação – Boné 

 

• A placa de pressão da tampa em forma côncava se conecta ao braço no centro 

do suporte. Use as porcas borboletas para prender o cilindro entre os dois discos 

circulares. Certifique-se de que o cabo do elemento esteja posicionado na parte de trás 

do suporte para alcançar a unidade de controle. 

• O cilindro convexo assenta em dois parafusos centrais fixados na parte inferior 

do suporte principal. Use as porcas para fixar os parafusos no lugar. 

• O cabo do elemento precisa ser conectado à unidade de controle, certifique-se 

de parafusar a tampa de metal que envolve o plugue no lugar. 

• Prepare o objeto que deseja sublimar e prenda as placas da prensa e defina as configurações de 

temperatura inativa, temperatura alvo e tempo no painel de controle.  

• Levante o braço ajustável e use a alça para girar a prensa para a esquerda para permitir um melhor 

acesso à placa de base sem se queimar na placa superior que ficará quente. Posicione o objeto na placa de base, 

certifique-se de que não apresente vincos, pois isso afetará a qualidade de impressão. Coloque o desenho com a 

face para baixo e em cima do item com o lado em branco do papel voltado para fora. Certifique-se de que o design 

está em contato total e direto com o item, você deve suavizar a imagem e prendê-la no lugar com fita adesiva 

térmica. 

• Puxe a alça para baixo para ter certeza de que a prensa fica no topo da base com pressão suficiente para 
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segurar o objeto no lugar. Para diminuir a pressão, desparafuse o botão de pressão para aumentar a altura da 

alça. Aperte para baixo para diminuir a altura da alça e aumentar a pressão. Pressione a tecla SET (configuração) 

para permitir que a temperatura suba da temperatura inativa até a temperatura alvo. 

• Quando a impressora atinge a temperatura desejada, um alarme soará para notificá-lo, então o 

cronômetro iniciará automaticamente e soará novamente um alarme quando terminar. Use a alça para afastar a 

prensa do item, gire o braço para o lado e remova o item da prensa usando luvas. 

• Pressione o botão SET (configuração) e o elemento voltará para a temperatura inativa, pronto para 

pressionar outro item. Se você não pretende pressionar outro item, desligue a máquina. 

 

Acessório para Sublimação – Prato, Pires 

 

• A base de pressão da placa se conecta ao braço no centro do suporte. 

Use as porcas borboletas para prender entre os dois discos circulares. Certifique-

se de que o cabo do elemento esteja posicionado na parte de trás do suporte para 

alcançar a unidade de controle. 

• A placa de base se apoia em quatro parafusos fixados na parte inferior do 

suporte principal, dois à esquerda e dois à direita. Use as porcas de orelhas para fixar os parafusos no lugar. 

• O cabo do elemento precisa ser conectado à unidade de controle, certifique-se de aparafusar a tampa de 

metal que envolve o plugue no lugar. 

• Prepare a placa, prato, pires, o objeto que deseja sublimar e prenda a prensa de placa e a placa de base. 

• Defina as configurações de temperatura inativa, temperatura alvo e tempo no painel de controle.  

• Levante o braço ajustável e use a alça para girar a prensa para a esquerda para permitir um melhor 

acesso à placa de base sem se queimar na placa que ficará quente. Posicione o item que deseja pressionar na 

placa de base. 

• Coloque o desenho com a face para baixo e em cima do item com o lado em branco do papel voltado para 

fora. Certifique-se de que o design está em contato total e direto com o item, você deve suavizar a imagem e 

prendê-la no lugar com fita adesiva - especialmente se for uma imagem pequena. 

• Puxe a alça para baixo para certificar-se de que a prensa fica no topo da base com pressão suficiente para 

segurar o item no lugar. 

• Para diminuir a pressão, desparafuse o botão de pressão para aumentar a altura da alça. Aperte para 

baixo para diminuir a altura da alça e aumentar a pressão. 

• Pressione a tecla SET (configuração) para permitir que a temperatura suba da temperatura inativa até a 

temperatura alvo. 

• Quando atinge a temperatura desejada, um alarme soará para notificá-lo, então o cronômetro iniciará 

automaticamente e soará novamente um alarme quando terminar. 

• Use a alça para afastar a prensa do item, gire o braço para o lado e remova o item da prensa usando 

luvas. 

• Pressione o botão SET (configuração) e o elemento voltará para a temperatura inativa, pronto para 

pressionar outro item. Se você não pretende usar a impressora, desligue a máquina para proteger os elementos 

de aquecimento e evitar ferimentos. 
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Acessório para Sublimação – Caneta 

 

• A base de pressão da placa se conecta ao braço do suporte. Use as porcas 

borboletas para prender. Certifique-se de que o cabo do elemento esteja posicionado na 

parte de trás do suporte para alcançar a unidade de controle. 

• O cabo do elemento precisa ser conectado à unidade de controle, certifique-se de 

aparafusar a tampa de metal que envolve o plugue no lugar. 

• Prepare a caneta, o objeto que deseja sublimar e prenda a prensa de placa e a placa de base. 

• Defina as configurações de temperatura inativa, temperatura alvo e tempo no painel de controle.  

• Levante o braço ajustável e use a alça para girar a prensa para a esquerda para permitir um melhor 

acesso à placa de base sem se queimar na placa que ficará quente. Posicione o item que deseja pressionar na 

placa de base. 

• Coloque o desenho com a face para baixo e em cima do item com o lado em branco do papel voltado para 

fora. Certifique-se de que o design está em contato total e direto com o item. 

• Puxe a alça para baixo para certificar-se de que a prensa fica no topo da base com pressão suficiente para 

segurar o item no lugar. 

• Para diminuir a pressão, desparafuse o botão de pressão para aumentar a altura da alça. Aperte para 

baixo para diminuir a altura da alça e aumentar a pressão. 

• Pressione a tecla SET (configuração) para permitir que a temperatura suba da temperatura inativa até a 

temperatura alvo. 

• Quando atinge a temperatura desejada, um alarme soará para notificá-lo, então o cronômetro iniciará 

automaticamente e soará novamente um alarme quando terminar. 

• Use a alça para afastar a prensa do item, gire o braço para o lado e remova o item da prensa usando 

luvas. 

• Pressione o botão SET (configuração) e o elemento voltará para a temperatura inativa, pronto para 

pressionar outro item. Se você não pretende usar a impressora, desligue a máquina para proteger os elementos 

de aquecimento e evitar ferimentos. 

 

AJUSTAR O MEDIDOR DE CONTROLE 

 

TEMPERATURA INICIAL: pressione a tecla MODO uma vez, a luz de aviso do conjunto ficará acesa. Pressione a 

tecla “←” ou a tecla “→” para definir a temperatura inicial. 

TEMPERATURA MÁXIMA: Pressione a tecla MODO pela segunda vez, a luz de indicação de temperatura ficará 

acesa, pressione a tecla “←” ou a tecla “→” para definir a temperatura máxima. 

TEMPERATURA MÁXIMA DA PRENSA TÉRMICA: Pressione a tecla MODO pela terceira vez, a luz de indicação 

de tempo ficará acesa. Pressione a tecla “←” ou a tecla “→” para definir o tempo máximo da prensa térmica. 

MODO DE EXECUÇÃO: Pressione o botão MODO pela quarta vez, a máquina vai entrar em estado de prontidão. 

• A faixa de configuração da temperatura máxima da prensa de calor 0-999 segundos. 

• A máquina tem a função de ajuste de temperatura de travamento automático, portanto, se a temperatura 

original for de 170 ºC, a máquina controlará a faixa de temperatura máxima de 170 ~ 200 ºC automaticamente. Por 

outro lado, se a temperatura máxima for definida em 120 ºC, a máquina controlará a temperatura original de 93 a 

120 ºC. 
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• Ponha o objeto que será prensado na máquina. Puxe a alavanca para baixo, ligue a máquina, a 

temperatura começará a subir. 

• Quando a mesma atingir a temperatura inicial, a campainha emite um som pontual. Aperte o botão de 

execução uma vez até que a campainha emita um som longo, aperte o botão de execução novamente e finalize a 

impressão. Retire o objeto da máquina, a temperatura deve retornar às configurações iniciais e permanecer 

preparada para o próximo uso. 

• Na temperatura inicial, posicione o objeto que será gravado. Abaixe a alavanca e pressione o botão de 

execução até que a campainha emita um som longo, pressione o botão de execução mais uma vez, o 

aquecimento está desligado. 

• Retire o objeto gravado da máquina, e a temperatura voltará às configurações iniciais e permanecer em 

estado de prontidão para uso.  

 
Sublimação em Cerâmica 

• A temperatura inicial é 95 °C, a máxima é 165 °C, o tempo do processo na temperatura máxima deve ser 

de 30 segundos. 

• Limpe bem a superfície da cerâmica com uma flanela seca e limpa. Coloque o papel sublimática na 

cerâmica, fixando-o com a fita adesiva para altas temperaturas. A cerâmica deve permanecer virada para cima. 

Posicione-a sobre o centro da manta de resistência na base, abaixe a alavanca de pressão. Caso a pressão não 

esteja regulada corretamente, ajuste o botão regulador de pressão. 

 

Sublimação em Prato de Metal 

• A temperatura inicial é 95 °C, a máxima é 165 °C, o tempo do processo na temperatura máxima deve ser 

de 30 segundos. Caso seja necessária a impressão contínua, configure a temperatura inicial para 162 °C depois 

de terminar a primeira caneca. A temperatura máxima não muda. O tempo máximo é de 120 segundos. Pressione 

o botão de execução ao colocar a caneca na máquina. 

• Limpe bem a superfície da caneca com uma flanela seca e limpa. Enrole o papel sublimático ao redor da 

superfície a ser sublimada, fixando-o com a fita adesiva para altas temperaturas. Posicione o produto sobre a 

cavidade da máquina e abaixe a alavanca de pressão. Caso a pressão não esteja regulada corretamente, ajuste o 

botão regulador de pressão. 

 

Sublimação em Caneca 

• A temperatura inicial é 93 °C, a máxima é 165 °C, o tempo do processo na temperatura máxima deve ser 

de 30 segundos. Caso seja necessária a impressão contínua, configure a temperatura inicial para 165 °C depois 

de terminar a primeira caneca. A temperatura máxima não muda. O tempo máximo é de 120 segundos. Pressione 

o botão de execução ao colocar a caneca na máquina. 

• Limpe bem a superfície da caneca com uma flanela seca e limpa. Enrole o papel sublimático ao redor da 

caneca, fixando-o com a fita adesiva para altas temperaturas. Posicione a caneca sobre a cavidade da máquina e 

abaixe a alavanca de pressão. Caso a pressão não esteja regulada corretamente, ajuste o botão regulador de 

pressão. 

 

Sublimação em Tecidos 

• A temperatura inicial é 93 °C, a máxima é 165 °C, o tempo do processo na temperatura máxima deve ser 
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de:  

• Fibra totalmente sintética: 30 a 50 segundos. Algodão puro: 10 a 20 segundos 

 

Sublimação em Porcelana 

• A temperatura configura é 179 °C. O tempo do processo na temperatura deve ser de 30 segundos. 

Quando a temperatura subir, pressione o botão de execução. Depois, configure o tempo, instantaneamente abaixe 

a alavanca de pressão. 

• Limpe bem a superfície da bandeja de porcelana. Transfira o papel de impressão para a superfície, e 

prenda-o com fita adesiva apropriada para altas temperaturas. A bandeja deve estar virada para o lado de cima, 

posicione-a no centro da manta de aquecimento na base, abaixe a alavanca de pressão. Caso a pressão não 

esteja regulada corretamente, ajuste o botão regulador de pressão. 

 

Sublimação em Caneta 

• A temperatura configura é até 179 °C. O tempo do processo na temperatura deve ser de 20 segundos. 

Quando a temperatura subir, pressione o botão de execução. Depois, configure o tempo, instantaneamente abaixe 

a alavanca de pressão. 

• Limpe bem a superfície da caneta. Transfira o papel de impressão para a superfície, e prenda-o. A 

bandeja deve estar virada para o lado de cima, posicione-a no centro da manta de aquecimento na base, abaixe a 

alavanca de pressão. Caso a pressão não esteja regulada corretamente, ajuste o botão regulador de pressão. 
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TABELA DE SUBLIMAÇÃO 

 

As informações aqui apresentadas têm o intuito de apenas servir como base de parâmetro na utilização dos 

produtos. É de responsabilidade do usuário sempre realizar uma sublimação de teste para ajustar as 

configurações.  

 

MATERIAL ºC TEMPO 

Azulejo Cerâmica 165 30 segundos 

Azulejo Vidro 200 400 segundos 

Caneta 160 20 segundos 

Chinelo 200 25 segundos 

Guarda-Chuva 200 25 segundos 

MDF 200 25 segundos 

Neoprene 200 20 segundos 

Mouse Pad 200 25 segundos 

Papel Adesivo 200 45 segundos 

Papel Imã 200 25 segundos 

Pedras 200 400 segundos 

Placa Alumínio 200 30 segundos 

EVA/PET 200 25 segundos 

Vidro 200 400 segundos 

Quebra-Cabeça 200 20 segundos 

Caneca Alumínio 185 160 segundos 

Caneca Plástico 170 170 segundos 

Caneca Porcelana 200 210 segundos 

Squeeze Alumínio 200 160 segundos 

Pratos 200 160 segundos 

 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

Quando meu acessório de impressão aquece, ele começa a soltar fumaça 

É bastante comum liberar um pouco de fumaça branca ao aquecer o elemento. Isso é simplesmente resíduo e 

adesivo dentro do elemento queimando, não afetará a prensa de calor e o seu objeto sublimado. Se a prensa de 

caneca começar a produzir quantidades excessivas de fumaça do elemento ou cabo, ou produzir fumaça preta, 

desligue a prensa e remova o cabo de alimentação. Não tente ligá-lo novamente e entre em contato com a 

Assistência Técnica Autorizada.  

 

Quando eu pressiono meu desenho, a tinta não está transferindo para o item 

Certifique-se de usar tintas de sublimação, pois esse é o único tipo de tinta que sublima as peças. Se você estiver 

usando tinta de impressão padrão, tinta pigmentada ou outra tinta não sublimada, isso não funcionará. Verifique se 

a tinta foi impressa no lado correto do papel de sublimação, você deve imprimir no lado brilhante. Certifique-se de 
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que o tecido é feito de poliéster, com pelo menos 70% de poliéster em uma mistura de algodão ou que o item seja 

revestido com polímero - esse é o único material que permite a transferência das tintas. Por fim, verifique se a 

prensa está aquecendo corretamente, se a unidade de controle não estiver atingindo a temperatura ou a 

resistência estiver fria, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.  

 

Quando pressiono meu item, as imagens desaparecem nas bordas do design 

Certifique-se de que a prensa está fornecendo uma forte pressão contra o item e que o desenho está bem colado 

na superfície. Pode haver um defeito de calor no elemento da resistência ou em outra peça, portanto entre em 

contato com a Assistência Técnica Autorizada.  

 

Quando pressionado o produto, a cor do desenho desbotada 

Existem três hipóteses: a pressão está muito baixa, a temperatura não está quente o suficiente ou o design não foi 

pressionado por tempo suficiente. Faça testes em objetos até que a impressão ideal seja encontrada. Certifique-se 

de que há uma pressão uniforme e firme sobre o produto, aumente a temperatura em 10 ºC e o tempo em 10 

segundos até obter uma impressão nítida. 

 

Quando pressionado no produto, todo o design fica borrado ou quebrado 

Isso pode acontecer porque o design foi pressionado por muito tempo. Diminua o tempo de 10 em 10 segundos 

até que a impressão pareça mais nítida. 

 

Quando pressionado no produto, parte do design fica desfocada 

Isso significa que o calor está inconsistente em todo o projeto. Certifique-se de que a pressão está uniforme sobre 

o produto, o papel de sublimação está totalmente plano e o desenho está completamente parado durante a 

prensagem. 

 

O papel de sublimação está grudando no produto 

Isso pode acontecer porque a temperatura está muito alta ou a superfície do produto não é da qualidade certa. 

Certifique-se de que o produto seja pelo menos 70% poliésteres ou revestido com polímero e abaixe a temperatura 

em incrementos de 10 ºC. 

 

 Há manchas marrons / amarelas no produto ou ao redor da imagem 

Isso significa que o calor está muito alto e o papel está queimando. Reduza a temperatura em 10 ºC até o 

escurecimento parar. Se a imagem parecer borrada ou desbotada, aumente o tempo em incrementos de 10 

segundos. 

 

Meu papel de sublimação não está secando depois de imprimi-lo 

O papel de sublimação exigirá um período de tempo para secar após a impressão, antes de ser aplicado na 

caneca. Se houver muita tinta úmida na superfície do papel, pode ser devido às configurações de qualidade de 

impressão - tente reduzir para o padrão ou padrão e selecionar o papel normal, pois isso reduzirá a quantidade de 

tinta impressa no papel. 

 

Quando ligo, o display mostra “E2” 

Se os números no display subirem e mostrarem esta mensagem, o elemento pode não estar conectado 
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corretamente. Certifique-se de que toda a energia esteja desligada e o cabo de alimentação não esteja conectado 

à máquina. Conecte o elemento corretamente e volte a ligar a prensa; se o problema persistir, pode haver uma 

conexão com defeito. Contate a Assistência Técnica Autorizada.  

 

A cobertura de Teflon em meu acessório de prensagem começou a borbulhar e a enrugar 

Isso ocorre devido à evaporação do adesivo no elemento. Apenas parte do adesivo irá evaporar, então o Teflon 

ainda estará preso ao elemento. Isso não deve causar nenhum problema com a qualidade das impressões, no 

entanto. 

 

Não consigo pressão suficiente no meu objeto / meu elemento se soltou na manga de metal 

Se a prensa não estiver pressionando o objeto, apesar de usar o ajustador de pressão fornecido, o elemento pode 

ter se soltado da luva de metal que o mantém no lugar e permite que a pressão seja aplicada. O elemento de 

requer um ajuste apertado dentro da manga, então a melhor maneira de colocá-lo de volta no lugar é alinhando 

um lado atrás do clipe e usando uma chave de fenda para alavancar o outro lado do elemento atrás do clipe.  

 

A temperatura na minha unidade de controle não está subindo e o elemento está frio 

Pode haver uma falha com a unidade de controle ou elemento, entre em contato com a Assistência Técnica 

Autorizada.  

 

O processo de sublimação tem cores mais opacas no resultado final?  

Não. Quando o procedimento é realizado conforme as instruções, com materiais de qualidade e com qualidade 

certa da pigmentação, o resultado são produtos com estampas vivas e intensas.  
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ATENÇÃO! 
Em caso de dúvidas com Assistência Técnica ou peças. Por gentileza, entrar em contato com nossa empresa no setor de Assistência 

Técnica pelo telefone: (11) 5089-2590. 
 

TERMOS DE GARANTIA 

 

PRAZO DE GARANTIA LEGAL: 90 DIAS CONFORME ARTIGO 26 INCISO II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições: 

• Preencha corretamente o Certificado de Garantia. 

• Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à Assistência Técnica Autorizada, pois a negligencia de uma 

imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos 

obrigará a extinguir a garantia 

É de responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente 

também será responsável por definir se os reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

 

ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA 

 

• As resistências e mantas térmicas não fazem parte do termo de garantia pois são consumíveis, acessórios dos 

produtos vendidos separadamente. 

• Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência técnica. 

• Danos causados por fenômenos da natureza. 

• Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros. 

• Manutenções rotineiras, como: limpeza, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc. Peças que requerem 

manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos 

e baterias; 

• Peças de desgaste alto, como: corrente, cora, rolamento, entre outros. 

• Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos 

(combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão; 

• Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 

• Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 

• Arranhões, trincas, fissuras ou por má instalação e/ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razão da 

movimentação, transporte ou estocagem. 

• Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundo da instalação de componentes ou 

acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 

• Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

• Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. Atenção: Entende-se por manutenções rotineiras, 

as substituições de peças e componentes em razão do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que 

comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 

 

EXTINÇÃO DA GARANTIA 

 

• Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas. 

• O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes, intempéries etc.). 

• O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual de instruções. 

• O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

• As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 

• A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil. 

• O prazo de validade estiver expirado.  
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IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: 
NTS DO BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 
TEL. (11) 5089-2590 

www.naganoprodutos.com.br | www.tanderequipamentos.com.br 

http://www.naganoprodutos.com.br/

