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Resumo 

A prensa térmica é uma máquina projetada para estampar um desenho ou gráfico sobre um 

substrato, tal como uma camiseta, com a aplicação de calor e pressão durante um período de 

tempo predeterminado. Embora as prensas térmicas sejam muitas vezes utilizadas para aplicar 

desenhos a tecidos, elas também podem ser usadas para estampar projetos em canecas, 

pratos, quebra-cabeças e outros produtos. 

O motivo é estampado em tinta de sublimação em papel de sublimação que permite que o 

motivo seja transferido. Você pode obter alguns motivos altamente eficazes e grandes efeitos 

usando essa técnica. 

  



EQUIPAMENTOS RELACIONADOS 

 

Legenda (O PROCESSO DA PRENSA TÉRMICA – câmera – scanner – computador - papel de 

sublimação – impressora –CISS -máquina de prensa de canecas - máquina de prensa de 

camisetas - máquina de prensa de placas - caneca de sublimação - espelho de maquiagem - 

mouse pad – camiseta - prato de sublimação. 

1) Câmara ou Scanner 

Você deve usar a câmera ou scanner para obter a imagem em primeiro lugar, também pode 

encontrar imagens no computador diretamente. 

2) Computador 

Você deve usar computador com processamento de fotos para processar a foto com o 

tamanho adequado, cor e forma. 

3) Tinta 

Para caneca, prato, placa de metal, você deve usar a tinta de sublimação de transferência, a 

tinta especial para prensa térmica. Para camiseta, você pode usar tinta corante normal. 

4) Sistema Contínuo de Tinta (CISS) 

Se usar a tinta de sublimação de transferência, você deve usar o sistema contínuo de tinta 

separado. 

5) Impressora 

Em geral você deve usar apenas a impressora de tinta a jato EPSON, como a R230 ou a R290 

impressão. Para impressão de caneca, configuração detalhada para impressão, veja como 



abaixo:

 

6) Papel 

Para caneca, prato, placa de metal e assim por diante, você deve usar o papel de transferência 

de calor. 

A imagem deve ser espelhada. 

Para camiseta clara, utilize o papel de transferência de camiseta claro. 

A imagem deve ser espelhada. 

Para camiseta escura, use o papel de transferência de camiseta escuro. 

A imagem não deve ser espelhada, basta ser normal. 

7) Máquina 

Existem séries de máquinas da prensa térmica e para diferentes produtos de sublimação: 

prensa de caneca, prensa de prato, prensa de boné, prensa de camiseta, prensa em conjunto e 

assim por diante. A operação de todas as máquinas é quase a mesma, apenas a temperatura e 

o tempo de aquecimento pode ser diferente. 

  



PREPARAÇÃO BÁSICA ANTES DE USAR 

1. 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 de 

proteção confiável para o núcleo superior. 

2. Quando você substituir as peças queimadas da prensa térmica, é essencial primeiro fechar e 

prender totalmente a tomada de atrelagem. Quando a substituição da parte superior da 

prensa térmica ainda estiver sob a condição de alta temperatura, favor usar a luva de 

isolamento térmico. 

3. No processo de utilização, evitar que as peças de aquecimento fiquem aquecendo por muito 

tempo, se não desligar a alimentação, por favor ponha um artigo de prensa térmica especial 

(produto residual, em seguida, pode usar repetidamente) na máquina para evitar danos de 

queimada no ar. Atenção: não deixe que a parte aguda dos objetos da prensa térmica criem o 

dano a cada bloco de aquecimento. 

4. No processo de utilização, evitar que o corpo humano toque nas peças térmicas, impedindo 

queimaduras. 

5. No processo de utilização, evite que o corpo humano toque a mola de pressão, impedindo a 

possibilidade de danos ao corpo humano. 

6. Quando você pressiona para baixo com a mão, se você sentir que a pressão está alta e 

dificuldade de pressionar para baixo, por favor ajuste as subidas e descidas ajustando a alça 

para levantar o nariz, reduz a mola de pressão para reduzir a quantidade, caso contrário, irá 

prejudicar a força mecânica da máquina. 

7. Não permita o menor toque na máquina de ninguém, mesmo se a máquina não está sendo 

utilizada!!! 

8. Quando você altera um outro componente de aquecimento, você deve desligar primeiro, 

em seguida, desligue o plugue da tomada na caixa de controle e insira outro plugue na tomada 

da caixa de controle. 

9. Recuse o uso de almofada de placa de aquecimento para aquecer outros produtos, a 

almofada de placa de aquecimento é limitada apenas à aplicação de aquecimento em bandeja 

de porcelana!!!!!!!! 

  



AJUSTE PARA O MEDIDOR DE CONTROLE 

Para configuração da caixa de controle normal 

 

 

 

1 REDEFINIR 

2 LIGAR 

3 SUBSTRATO 

4 TECLA DE MODO 

5 TECLA ADICIONAR 

6 TECLA EXECUTAR 

7 SOQUETE PARA 

ALMOFADA 

 

 

 

 

 

1) Temperatura inicial: pressione a tecla MODO uma vez, a luz de aviso do conjunto será acesa, 

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

2) Temperatura máxima: Pressione a tecla MODO pela segunda vez, a luz de indicação de 

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

máxima. 

3) Temperatura máxima da prensa térmica: Pressione a tecla MODO pela terceira vez, a luz de 

indicação de tempo será acesa, pressione a tecla “←” ou a tecla “→” para definir o tempo 

máximo da prensa térmica. 

4) Modo de Execução: Pressione o botão MODO pela quarta vez, a máquina vai entrar em 

estado de prontidão. 

  



Instrução de operação da caixa de controle da tela touch screen 

O controlador de máquina inteligente multi-função de transferência de calor tradicional tem 

muitos botões de operação, controla a temperatura e o tempo de toda a necessidade de 

operação manual, por isso não pode controlar a exatamente o tempo e temperatura, também 

aumenta a intensidade de trabalho dos trabalhadores. 

Esta série de máquina de impressão de tela touch screen inteligente com um dispositivo de 

controle de temperatura, dispositivo de tempo, dispositivo de equipamento técnico, 

dispositivo de classificação de material; dispositivo de controle de imagem. Através da tela 

touch screen, a operação será mais simples, simplificando muito o processo de impressão 

 

Iniciando 

Ligue o aparelho, pressione a tecla Home para entrar 

no menu de escolha de idioma. Escolha o idioma que 

você usa, entre no menu de escolha de produtos. 

Escolha o produto que você vai fazer, existem três 

opções no menu: 

1. Trabalho; 2. Auto-verificação; 3. Descrição do 

produto. 

Clique no nome apropriado para a função 

correspondente. Clicando no canto superior esquerdo 

da tela  para retornar ao menu principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Menu principal 

1. Trabalho 

2. Auto verificação 

3. Instrução 

 

Trabalho 

Selecione “trabalho” no menu principal, definir a 

interface irá introduzir a definição dos parâmetros de 

produtos. As cinco palavras no canto inferior esquerdo 

da tela são os nomes de produtos específicos, de 

acordo com a necessidade clique no nome do produto. 

Três parâmetros, na parte superior da tela: são a 

temperatura, o tempo e a quantidade. 

 

Temperatura - Tempo - Quantidade – Camiseta – Prato 

– Boné – Pedra – Caneca - Confirmar 

De acordo com os diferentes produtos, programe a 

temperatura e o tempo, com base no estampado real, 

modifique os parâmetros de quantidade. Clique na 

região digital azul, e, em seguida, clique no canto 

inferior direito do teclado digital para modificar os 

valores necessários de acordo com a necessidade real. 

Depois de mudar selecione OK para entrar na interface 

do produto correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 A primeira linha da interface de operação é o nome do 

produto; 

2.2 A segunda linha é a exibição da temperatura, que controla 

o elemento de aquecimento para a temperatura real, quando a 

temperatura sobe para a temperatura definida, em seguida, 

para de subir, e mantém o estado de temperatura constante. 

2.3 A terceira linha são os tempos de execução. Quando a 

temperatura atinge a temperatura constante, por acionamento 

de tempo começará a contagem decrescente, em seguida, a 

contagem decrescente para zero irá soar o alarme. 

2.4 A quarta linha, indicar a quantidade de produto que foi 

concluído 

 

 

Auto verificação 

Escolha “auto verificação” no menu principal, o primeiro é o 

tempo total de operação da máquina; as linhas são seguintes 

impressas para cada produto que corresponde ao número de. 

Clique em uma página tela de virada em branco. Clique na seta 

de retorno para retornar ao menu principal. 

 

 

 

Sobre 

No menu principal, selecione “Sobre”, será exibida a 

versão atual do software. 

Processo de operação 

No menu principal, selecione “trabalho” → selecione o 

nome do produto → selecione os parâmetros que 

necessitem de revisão → parâmetros de entrada → 

clique em “confirmação” para confirmar os parâmetros 

e, em seguida, ir para a próxima etapa → espera de 

temperatura para a temperatura configurada → 

pressionar alça (ou clique em “confirmar”) → esperar a 

contagem regressiva terminar quando ouvir o alarme, 

levantar a alça, clicar na seta de retorno para voltar à 

etapa anterior 

Quando desligado automaticamente você pode abrir pressionando a tecla H.  



Máquina de Sublimação 38x38 cm 

Modelo NMS381 / NMS382 

Produto de transferência Camiseta, placa de cerâmica. 

Tensão 110 ou 220 V 

Tamanho de transferência 38x38 cm 

Potência 1800W 

Faixa de temperatura 0 a 200°C 

Faixa de tempo 0 a 999S 

 

Design de alta pressão, tamanho da placa 38 * 38cm maior do que a máquina de conjunto, 

pode estampar em produtos maiores. 

  



PRINCIPAIS CAUSAS DE PROBLEMA DE IMAGEM 

 

A. A cor da imagem é baixa: temperatura ou força desigual, ou tempo curto. 

B. Imagem não está clara: espalhamento de tinta causado por tempo de aquecimento 

ultrapassado. 

C. Sem brilho na superfície: acima da força mais alta ou acima de alta temperatura. 

D. Parte da imagem está embaçada: força de pressão insuficiente ou irregular. 

E. Imagem com cicatriz: acima de alta temperatura. 

F. A cor da imagem é baixa ou profunda: força desigual. 

G. Furou o papel: acima de alta temperatura ou o revestimento dos produtos da prensa 

térmica não estão adequados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE GARANTIA 

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

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de 3 meses.  

3. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se restringe exclusivamente à 

substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do produto. 

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não será concedida. 

 

Regras gerais 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 poderão assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. São 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: 

 

1. Óleo lubrificante, graxa, gás, etc.; 

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

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Peças que requerem manutenção corriqueira; 

6. Peças de desgaste natural; 

7. 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; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado; 

9. Substituição do equipamento, ou conjuntos; 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão da movimentação, transporte ou 

estocagem; 

11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de componentes ou acessórios não 

recomendados pela NTS do Brasil. 

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: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente  

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

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

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

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

7. O prazo de validade estiver expirado. 

8. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima pode não ser aplicáveis para o 

equipamento adquirido. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.naganoprodutos.com.br 

vendas@naganoprodutos.com.br 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 


