
Este manual é aplicável a série de prensas de canecas com painel digitais.

www.livesub.com.br

MANUAL DO USUÁRIO



®JTrans  Prensa de Caneca

1

Estrutura:

Alavanca de pressão

Parafuso de ajuste de pressão       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Model No:JTSB03 Model No:JTSB07 Model No:JTSB01BModel No:JTSB05V

Play / Iniciar

 Display Digital

Menos

Ajuste do Modo

Mais

Conector da resistência

Protetor

Botão ON/OFF-

Proteção de Silicone                        

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

11

www.livesub.com.br

Parâmetros

6

Caneca

Alumínio

Moderada / Pressão correta
Temperatura não muito quente.

NotasItem
Inicial

(° C)

110 / 160

FAQS:
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Caneca 
de Vidro

Máxima
(° C)

Tempo
(Seg)

165 / 165 40 / 100

110 / 138 20 / 100165 / 165

110 / 160 40 / 100165 / 165

Moderada / Pressão correta
Temperatura não muito quente.

Temperatura não muito quente.

1. Acima estão os parâmetros de tempo e temperatura são apenas para 
equipamentos feitos por nossas fábricas. Isso pode ser diferente em outros 
produtos.
2. A temperatura está em Celsius.
3. Os parâmetros acima são apenas sugestões baseadas na nossa 
experiência e em condições idéias de utilização de insumos. 
Você pode tentar o melhor para sua própria operação.

A. Se a cor está pouco iluminada: A temperatura está muito baixa, a pressão 
não está balanceada ou o tempo está muito curto.
B. Se a imagem está sem definição: O tempo de impressão está muito longo, 
fazendo a tinta borrar.
C. Se a impressão não está brilhante: A pressão está muito pesada ou a 
temperatura está muito alta.
D. Se impressão está parcialmente sem definição: A pressão daquela área de 
impressão não está balanceada.
E. Se a impressão tem uma mancha: O tempo de impressão está muito longo.
F. Se a impressão tem cores diferente: A pressão não está balanceada ou o 
material utilizado como manta não está balanceado.
G. Se o papel fica derretido: A temperatura está muito alto ou o material 
utilizado como manta não é de boa qualidade. 

NOTAS:
1. Não esquente a máquina sem a caneca nas resistências no caso desta ter 
sofrido avaria. Não toque diretamente os elementos de aquecimento sem 
proteção em caso de qualquer ferida. Se a máquina trabalhar mais de 1,5 
horas, é melhor desligá-la por 20 minutos.
2. Solução de Problemas.
3. Nós recomendamos utilizar a máquina com temperatura abaixo de 220º 
Celsius para prolongar a duração da máquina.
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Descrição:

Prensa de caneca Multifuncional (4 em 1)

Tamanhos de resistência:

A prensa de canecas all-in-one é a prensa mais popular. Com funções 
digitais e de fácil operação as novas máquinas são perfeitas para imprimir 
em canecas. Com as quatro resistências, incluindo peças para todos os 
tamanhos de canecas de 6oz até 22oz, also e também cônicas 12oz and 
17oz, você pode fazer diferentes tamanhos de canecas como preferir. 
Usando essa máquina, você pode fazer canecas cônicas personalizadas 
e canecas retas com o mesmo tempo, apenas substituindo a resistência 
facilmente. Isto lhe proporciona uma nova escolha. Canecas coloridas 
com suas próprias imagens podem atender diferentes necessidades para 
diferentes ocasiões. Não é preciso se preocupar com a troca das 
residências, pois é muito simples e basta desparafusar a peça em 
utilização e instalar a outra, apertando os parafusos. Pronto, está feito.

Φ5-Φ7.5CM PARA XÍCARAS PEQUENAS 5OZ/6OZ GARRAFAS 
Φ8.8-H14.9CM PARA CANECAS CÔNICAS DE 17OZ
Φ9*H9.8CM PARA CANECAS CÔNICAS DE 12OZ
Φ7.5-Φ9.0CM PARA CANECAS DE CERÂMICA DE 11OZ/15OZ

Model No: JTSB05V
Peso Bruto: 11 kg
Embalagem: Caixa de papelão
Medidas: 380mm*360mm*330mm
Cor: Azul e Preto
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Operação do painel e controle

1 2

3 4 5

6 7

1. Limpe a superfície da caneca com lenço de papel; corte a imagem conforme o seu design, 
tamanho de impressão (L <20cm H>9cm). Utilize secador para secar a imagem se o papel 
fotográfico acabou de ser impresso com tinta ou você pode deixar o papel se secar 
naturalmente.
2. Envolva a caneca com a imagem. Centralize a imagem e deixa-a simétrica nos dois lados. 
Prenda o papel com fita adesiva térmica.
3. Coloque a caneca no centro da prensa de canecas horizontalmente, com a alça da caneca 
para cima (você também pode coloca-la fora do centro, como você preferir).
4. Ajuste a rosca de pressão da máquina, nem muito apertada, nem muito frouxa.
5. Ligue a tomada, ligue a máquina.
6. Após operar a máquina você terá uma linda caneca impressa.
7. Se você quiser fazer outra, apenas ligue a prensa. Não precisa de ajustar tempo e 
temperatura novamente, mas ajuste a pressão, tendo certeza de que é a mesma da primeira 
impressão. Depois, pressiona o botão Execute e a luz de indicação ficará vermelha. A 
máquina irá iniciar a sublimação.

Notas Especiais: 
1. Por favor não funcione a máquina sem que tenha canecas dentro.
2. Por favor não funcione a máquina por longos períodos. Desligue alguns minutos para 
esfriar após uma hora de trabalho.
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Instrução de Troca de Acessórios

Resistências compatíveis e canecas correspondentes à esta máquina

O processo de substituição está demonstrado a seguir:
Tenha cuidado ao substituir.

1 2 3

64 5

1.Conecte a tomada.
2. Ligue a máquina.
3. A temperatura no visor está em Celsius.
4. Para escolher a temperatura (figura A) pressiona o botão MODE uma vez. Ajuste a 
temperatura com os botões MAIS e MENOS. A temperatura máxima disponível são 
220 º C. 
5. Pressione o botão MODE pela segunda vez para selecionar a temperatura máxima. 
Normalmente são poucos graus acima da temperatura mínima. Ajuste a temperatura 
com os botões MAIS e MENOS. Aperte o botão MODE pela terceira vez para ajustar o 
tempo de sublimação. Para confirmar a temperatura e tempo pressione o botão MODE 
pela quarta vez.
6. Máquina começará automaticamente a aquecer para a temperatura selecionada. 
Quando a máquina alcança a temperatura ela começará a apitar.
7. Para iniciar a operação de sublimação pressione o botão START uma vez. A 
máquina primeiro irá aquecer até a temperatura máxima e quando isso acontecer o 
cronômetro irá começar.
8. Quando a operação terminar, a máquina irá soar um longo bipe. Então você pode 
parar pressionando o botão START novamente. 
9. Para desconectar uma resistência sempre tenha certeza de que a máquina esteja 
desligada e tenha esfriado. Pressione a trava de segurança do lado esquerdo da 
caixa de controle para liberar o plug. (figura B)
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Instruções da caixa de controle

Operação painel de controle

Display Digital

Menos (-)

Ajuste do Modo

Luz de indicação de temperatura

Luz de indicação de modo

Luz de indicação de Tempo

Fusível

- Botão On/OFF

- Play/Iniciar

Mais (+)

Figura A

Figura B
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