imagepac stampmaker
Ajustando a máquina

2

1
Remova a
base
plástica

Tire o plástico
auto-adesivo
da parte
inferior
da máquina
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Preparando seu negativo

1
Texto em branco
e fundo preto

4

Artes e textos
devem ser
escritos em
branco e fundo
proporcional
ao tamanho do
negativo.
Programas do
Word como
Corel Draw podem
ser usados.

Faça os
negativos
proporcionais
ao tamanho
dos sachets
usados:
A8 no tamanho
de 48 x 64mm
A7no tamanho
de 103 x 65mm
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a)

b)
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Para logos ou
figuras:
a) cinza
b) Aumente o
contraste &
reduza o
brilho
para deixar
a arte em
preto e branco
somente.

Escreva seu
texto
centralizando
2mm das
bordas.

c)

d)

6

Insira as 4
lâmpadas nos
bocais e
pressione-as
firmemente;
monte
novamente a
base plástica.

c) converta para
1-bit
arquivo
Preto&Branco
e d) inverta os
brancos e pretos
No Corel Draw
não esqueça de
trocar a Paleta
de cores de CMYK
para RBG
na opção avançada
em propriedade
de objeto
Verifique seu
negativo contra
luz para certificar
que o mesmo
não passa luz.
Cuidado: o
mesmo negativo
em impressora
a jato de tinta
perdea qualidade
se usado
repetidamente

Imprimindo seu negativo

1

Use apenas
a folha de
políester
especial
imageblack,
outras folhas
comuns não
irão funcionar.
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Para saber qual
lado correto
da folha, molhe
o indicador na
água
e pressione-o
no canto da folha.
O lado da folha
que apresentar
«grudendo»
é o lado correto.

3

Use somente
impressora HP
à jato de tinta
recomendada
por seu
distribuidor.
Impressoras
a laser não
funcionarão.

Dicas

1

Caso duas das
lâmpadas não
funcionarem,
pressione
firmemente
para encaixá-las
no bocais.

2

Tempo em
excesso:
a) Negativo
passa luz.
b) Primeiro tempo
de exposição
foi maior que
3 segundos.

3

Pouco tempo
a) Menos que 3
segundos o
primeiro
tempo de
exposição.
b) Lâmpadas
não aquecidas.
Aquecê-las antes
de usar a máquina.

