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Set introductiv cu folii de transfer 
 

 
 Despre setul introductiv cu folii de transfer  

Puteți crea decoruri de înaltă calitate folosind instrumentul de presare pentru aplicarea foliei împreună cu mașina dvs. de tăiat. 

 

 Instrucțiuni de siguranță importante  

AVERTISMENT 
PERICOL DE ÎNECARE. 
• Acest produs conține numeroase piese mici. Acest produs nu este destinat utilizării de către copii, indiferent de vârsta aces tora. Nu 

lăsați produsul la îndemâna copiilor, în caz contrar există riscul producerii înecului sau a altor vătămări.  

ATENȚIE 
ÎNECARE SAU ALTE VĂTĂMĂRI CORPORALE 
• Nu băgați în gură folia de transfer sau lipici din tubul de lipici deoarece există pericolul de înecare sau alte vătămări corporale. 

 

 Precauții  

● Nu introduceți niciun obiect, în afara tubului de lipici sau a instrumentului de presare, în suportul pentru tubul de lipici. 
● Folosiți hârtie cu suprafață netedă. Folia nu poate fi aplicată pe materiale deosebit de absorbante, cum ar fi textile, sau 

dacă acestea au suprafețe extrem de rugoase sau cu tratament de suprafață. 

● Atunci când aplicați folia, folosiți doar hârtie cu o grosime de maxim 0,5 mm. 
● Dacă puterea adezivă a foii de îndepărtare a prafului este diminuată, ștergeți ușor foaia cu o lavetă umedă, pentru a 

îndepărta praful sau murdăria. După ștergerea foii, lăsați-o să se usuce. 

● Dacă folia suplimentară nu mai poate fi lipită pe foaia de îndepărtare a prafului, înlocuiți foaia cu una nouă. 

● Nu îndoiți sau pliați foaia de protecție. 

● Dacă foaia de protecție se murdărește sau se deteriorează, înlocuiți-o cu una nouă, în caz contrar folia nu va fi aplicată corect. 
● Nu depozitați tubul de lipici, folia de transfer sau foaia de îndepărtare a prafului în locații expuse direct la lumina soarelui, la 

temperaturi ridicate sau umiditate crescută. În plus, acoperiți tubul de lipici cu un capac după utilizare. 

● Folosiți în medii cu temperaturi cuprinse între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F). 
● Suportul pentru tăiat de 12” × 24” (305 mm × 610 mm) nu poate fi utilizat. 

● Pentru instrucțiuni detaliate referitoare la mașina de tăiat, consultați manualul de utilizare inclus cu aceasta. 

● Conținutul acestui document poate fi modificat fără nicio notificare. 
● Capturile de ecran din acest manual sunt oferite doar cu scop de exemplificare și pot diferi de ecranele reale. 

RO 
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 Accesorii  

După achiziționarea acestui set, verificați conținutul. 

 
A B C D 

 

 

 
 

 

E F G H 

 

Nume 

A Suportul tubului de lipici 

B Instrument de presare 

C Tub de lipici în formă de creion *1 

D Folii de transfer 3,9” × 7,8" (100 mm × 200 mm) (aur și argint) *1 

E Foaie de protecție 8,6" × 12" (220 mm × 305 mm) *1 

F Foaie de îndepărtare a prafului 1,9” × 2,9” (50 mm × 75 mm) (cu folie de protecție) *1 

G Card de activare pentru accesul la 50 de modele de înfoliere 

H Prospect 

 
*1 Aceste accesorii sunt consumabile. După utilizare, achiziționați CAFTGP1 (lipici în formă de creion pentru setul introductiv cu folii de 

transfer), CAFTSGLD1 (folie de transfer aurie) sau CAFTSSIL1 (folie de transfer argintie). Pentru înlocuirea foii de îndepărtare a prafului, 

achiziționați CASTPS1 (foi pentru ștampile). Pentru înlocuirea foii de protecție, achiziționați CAEBSTS1 (foaie șablon pentru embosare). 

Pentru achiziționarea accesoriilor opționale, contactați distribuitorul de unde ați cumpărat setul.  
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 Activarea funcției de înfoliere  

CanvasWorkspace are o varietate mare de modele de înfoliere care pot fi utilizate imediat. 

 
  

Activarea modelelor de înfoliere în 

CanvasWorkspace 
 

 

1 Conectați-vă la CanvasWorkspace prin intermediul 
unui computer. (http://CanvasWorkspace.Brother.com) 

• Utilizatorii care folosesc serverul pentru prima oară trebuie 
să creeze un cont gratuit. 

2 Apăsați  în colțul din dreapta sus al paginii web. 

 

 
3 Faceți clic pe <Activarea funcției premium>. 

 

4 Introduceți codul de activare de pe cardul de 
activare inclus și apoi faceți clic pe [Activare]. 

 

• Literele cu majuscule „I” și „O” nu sunt utilizate în codul de 

activare. 

• Codul de activare este valabil pentru un singur ID de 

conectare la CanvasWorkspace. Nu puteți folosi din nou 

același cod de activare. 

5 Verificați conținutul ecranului de confirmare a activării 
și, dacă nu sunt probleme, faceți clic pe <Activare>. 

 

 Faceți clic pe <OK> și activarea este finalizată. 

 

În CanvasWorkspace este adăugată o categorie cu modele 
de înfoliere. Pentru detalii privind utilizarea modelelor, 

consultați secțiunea „Ajutor” făcând clic pe . 

Activarea funcției de înfoliere pe mașină 
 

 

1 Apăsați „Funcții premium” pe ecranul de setări. 

 

2 Selectați „ON” - PORNIT - lângă „Activarea setului 
(înfoliere)”. 

* Setarea implicită este „OFF”. 

 

(http:/CanvasWorkspace.Brother.com
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 Preluarea modelului de înfoliere pe mașină  

Pentru instrucțiuni detaliate referitoare la mașina de tăiat, consultați manualul de utilizare inclus cu aceasta. 

1 Atașați materialul (pe care urmează să fie aplicată 

folia) la suportul adeziv cu aderență scăzută, apoi 

încărcați suportul. 

• Dacă utilizați un suport cu aderență ridicată, există riscul ca 

materialul să fie deteriorat în timpul dezlipirii. 

• Atașați materialul astfel încât să nu depășească zona de 
atașare a suportului de tăiere. 

 

 

 

2 Setați comutatorul de elevație de pe partea stângă a 

mașinii în poziția „2”. 

3 Descărcați modelul de folie din CanvasWorkspace. 

• Cu modele deosebit de mici sau complicate, este greu să 

obțineți rezultate optime de înfoliere. 
 

 

 

 
4 Preluați modelul pe mașina de tăiat. 
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5 Apăsați  ca să scanați materialul. Așezați 
modelul astfel încât să nu depășească materialul și 
folia de transfer. 

• Asigurați-vă că modelul este mai mic decât folia (3,9” × 
7,8" (100 mm × 200 mm)). 

 

 

6 Apăsați pe ecranul de editare a obiectelor pentru 

a introduce setările de umplere a modelului și modelul 
de lipire. Dacă nu doriți să umpleți modelul, continuați 
cu 7. 

• Se recomandă utilizarea modelului de umplere „001”. 

• Pentru spațierea liniilor de umplere, se recomandă setările 
implicite. 

• Atunci când aplicați lipici pe linii, reglați setările pentru 

„Linie suplimentară” pentru a crește grosimea liniilor de 

lipici. Pentru pasul liniilor suplimentare de lipici, se 

recomandă setările implicite. Pentru detalii, privind 

specificarea setărilor, consultați „Utilizarea funcțiilor de 

desenare pentru umplerea modelelor/realizarea 

contururilor îngroșate” din manualul de utilizare care 

însoțește mașina. 
 

 

 

7 Selectați „Folie 1 (Lipici)” în ecranul de previzualizare. 

 

 

8 Verificați cantitatea de lipici rămasă în tub. Setați 

valoarea în ecranul de confirmare „Grosimea tubului 

de lipici” în funcție de cantitatea de lipici rămasă. 

• Înainte de a utiliza tubul de lipici, asigurați-vă că ați 

scos bila de rășină de pe vârful tubului. 

 
 
 
 

 

 

9 Apăsați , setați presiunea lipiciului la „0” și apoi 
apăsați tasta „OK”. 

 

 

 

10 Apăsați dintele metalic de pe suportul tubului de 

lipici apoi introduceți tubul de lipici cu capacul scos. 

Eliberați dintele după ce tubul de lipici se fixează în 

poziție astfel încât să fie atașat ferm. Dacă nu auziți 

un sunet de tip clic, tubul nu este introdus in suport 

în mod corect. Mișcați încet tubul în sus și în jos în 

suportul său pentru a vă asigura că este bine fixat. 

• Înainte să introduceți tubul de lipici, asigurați-vă că 
instrumentul de presare nu este atașat la suportul tubului 

de lipici. 

• Aveți grijă să nu pierdeți instrumentul de presare demontat. 

• Efectuați o probă de trasare cu mâna pentru a verifica dacă 

tubul de lipici eliberează cantitatea corectă de lipici. Dacă 

lipiciul este uscat la vârf, acesta se va dizolva în timpul 

probei de trasare. 

• Începeți imediat să aplicați lipici. 

 

   

1
 

2
 

3
 

4
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Model din linie 

 
5 minute sau mai mult 

 

 

 
Model plin 

 
20 minute sau mai mult 

 

11 Apăsați tasta „Start” pentru a începe aplicarea 
lipiciului. 

• Dacă valoarea setată pentru „Dimensiunea tubului de lipici” 
este mare, tubul se poate deplasa mai încet și poate 

produce un sunet de funcționare neobișnuit și strident. 

• În timpul aplicării lipiciului, nu întrerupeți lucrul și nu 

modificați setările, cum ar fi cantitatea de lipici rămasă în 

tub. În caz contrar, există riscul aplicării unor linii mai 

groase. 

• Hârtia se poate rupe dacă presiunea de lipire este prea 

mare. Dacă doriți să utilizați o hârtie subțire, reduceți 

presiunea. 

 

 

 
12 După aplicarea lipiciului, scoateți suportul din 

mașină apoi lăsați lipiciul să se usuce. Aplicarea 

foliei nu poate fi efectuată corect dacă lipiciul nu 

este uscat. 

• Nu opriți mașina și nu mutați modelul pe ecranul LCD. În 

caz contrar, poziția de înfoliere nu va mai respecta 

alinierea. 

• Atunci când verificați dacă lipiciul este uscat, puteți să vă 

raportați la timpul de uscare. Pentru timpii aproximativi de 

uscare, consultați tabelul. Durata necesară uscării lipiciului 

poate crește dacă se folosește o cantitate mare de lipici, 

sau în medii cu umiditate crescută. 

• Nu atingeți suprafața cu lipici. Acest lucru poate conduce la 
reducerea puterii de lipire, existând riscul ca folia să nu se 

lipească. 

• Dacă nu a fost aplicată nicio cantitate de lipici, apăsați , 

apoi ajustați setările pentru „Presiunea lipiciului”. 

• Presiunea de lipire corectă diferă în funcție de 

material. 

• După aplicarea lipiciului, scoateți tubul din suport apoi 

puneți capacul pe tub. 

13 Selectați „Folie 2 (Folie)". 

 

 

 

14 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a așeza folia 

peste model, pe suprafața pe care a fost aplicat lipici. 

Așezați foaia de protecție pe suport, fixați-o în poziție 

cu bandă adezivă disponibilă în comerț etc., apoi 

introduceți suportul în mașină. 

• Așezați cu grijă folia peste suprafața cu lipici cu fața 
colorată/mai lucioasă orientată în sus. 

• Poziționați atent folia astfel încât să nu facă cute. Folia se 

poate rupe dacă încercați să presați cutele după 

poziționarea foliei. 

• Folosiți foaia de protecție pentru a preveni deteriorarea 

foliei. Înainte de a poziționa foaia de protecție, verificați să 

nu existe praf între aceasta și folie. 

• Dacă foaia de protecție nu este ferm atașată atunci când 
introduceți suportul, există riscul deteriorării mașinii. 

Asigurați-vă că ați fixat bine foaia de protecție pe suport cu 

bandă adezivă disponibilă în comerț, etc. 

• Atașați foaia de protecție astfel încât să nu 
depășească zona de atașare a suportului de tăiere. 
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15 Scoateți suportul tubului de lipici din glisieră, apoi 

scoateți tubul de lipici. Atașați instrumentul de 

presare la vârful suportului tubului de lipici și 

introduceți suportul în glisieră. 

 
 

 
16 Apăsați tasta „Start” pentru a aplica folia. 

19 Tamponați în mod repetat partea de sus a foliei cu 

foaia de îndepărtare a prafului pentru a elimina orice 

cantitate în exces. 

• Nu frecați folia cu foaia de îndepărtare a prafului, în caz 
contrar, folia poate fi deteriorată. 

• Pentru depozitare, atașați foaia de îndepărtare a prafului pe 

foaia de depozitare pentru a împiedica pierderea acesteia. 

 
 

 

 

 Depanarea  
 

 
 
 

 
17 Scoateți suportul, apoi dezlipiți foaia de protecție și 

materialul de pe suport. 

• În timp ce dezlipiți folia de transfer, verificați aderența 

acesteia. 

• Dacă folia nu se lipește complet, în loc să dezlipiți în 
întregime folia de transfer, returnați-o în poziția anterioară, 

acoperiți-o din nou cu foaia de protecție, și apoi frecați foaia 

cu un obiect tare. 

 
 

 
 

 

 
 

18 Așezați materialul pe o suprafață plană, apoi dezlipiți 

încet folia de transfer orizontal pe material. 

● Dacă ați aplicat prea mult sau prea puțin lipici, apăsați 

 de pe ecranul „Lipire” și modificați setarea pentru 
„Reglarea cantității de lipici”. 

● Dacă linia este prea groasă, reduceți setarea pentru 
„Reglarea cantității de lipici”. Dacă linia este prea subțire, 
măriți valoarea. 

● Dacă urmele de lipici ies în evidență sau dacă liniile de 
lipici sunt prea groase, reduceți setarea pentru 
„Presiunea lipiciului”. 

● Dacă folia nu se mai lipește deloc, este posibil ca folia de 
transfer să fi fost poziționată pe dos. 

● Dacă folia nu se mai lipește, apăsați  în ecranul de 
aplicare a foliei, apoi reglați setarea pentru „Presiunea 
foliei”. 

 

 

 


