
Cartilha Impressão DTG
F2100



Conteúdo:

Pré-tratamento das camisetas ..................................................................................   

Utilização básica ........................................................................................................  

Selecionar uma impressora e adicionar imagem ...................................................... 

Selecionar cor de base ..............................................................................................  

Definições de impressão ........................................................................................... 

Disposição da imagem ..............................................................................................  

Fazendo alterações usando a substituição de cor ....................................................  

Verificar histórico e calcular custo............................................................................ 

Enviar e imprimir arquivo ......................................................................................... 

Colocar corretamente a T-Shirt na mesa de impressão ........................................... 

Ajuste da altura da plataforma ................................................................................. 

Fixação da tinta ......................................................................................................... 

Manutenção .............................................................................................................. 

Substituição do conjunto de limpeza de cabeçote ..................................................

3

4

5

6

7

8

9

10

10

11

12

13

14 a 16
( Cabeça de impressão / Limpeza da tampa se sucção / Limpeza ao redor do cabeçote de impressão )

17 a 19 
( Unidade de limpeza / Tampa anti-ressecamento / Substituição da almofada de fluxo )



1 – Pré-tratamento das camisetas

Como foi mencionado, para realizar impressões em tecidos de cores escuras é preciso efetuar um pré-tratamento.  
Onde    aplicamos uma solução de Prime, que é necessário para imprimir tinta branca. 
Se a solução de pré-tratamento não for aplicado, a tinta branca não ira aderir, fazendo com que as cores não se 
desenvolvam adequadamente.
Para realizar a aplicação do Primer utilize um borrifador ou uma maquina de pré-tratamento e um rolo de pintura.

Borrife o Prime sobre uma área maior do que a área alvo para impressão, utilize o rolo para uma aplicação uniforme da solução 
de pré-tratamento.  

Fixe a solução de pré-tratamento usando uma prensa térmica. 3
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Para iniciar a configuração do arquivo a ser impresso, 1º abra o software de rip “Garment
Creator” localizado na área de trabalho do seu computador, indicado pela seta azul. 
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1.1- Visão geral do software “Garment Creator” 

1 Barra de menu

2 Área de estado 

3 Barra de ferramentas 

4 Área de pré-visualização

5 Área de definições

6 Definição de tarefas  

2 - Utilização Básica 
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No canto superior esquerdo, selecione a impressora que ira utilizar. Caso 
possua mais de uma impressora.  

Para adicionar uma imagem escolha a opção Abrir ou
caso queira adicionar mais de uma imagem escolha a opção 
Editar > Multi-imagem. 

Escolha a imagem que deseja utilizar e click em Abrir.
• Fique atento na extensão da imagem, o software “Gament Creator” reconhece apenas arquivos no 

formato ( BMP, JPEG, PNG, TIFF ).
• Após a escolha da imagem daremos inicio as configurações de impressão (Cor do tecido e Qualidade 

de impressão).

3 - Selecionar uma Impressora e Adicionar Imagem 
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Primeiro escolha em qual vestuário ira imprimir, se o tecido e clara ou escura. Existem quatro configurações predefinidas.

➢ T-Shirt de Cor Preta (Use vestuário preto)
O consumo de tinta preta pode ser reduzido, pois a mesma não e aplicada nas áreas pretas da imagem. A tinta branca e utilizada, 
fazendo a primeira camada.

➢ T-Shirt de Cor Clara (Normal)
Só e utilizada tinta de cor (CMYK), não a consumo de tinta branca.

➢ T-Shirt de Cor Escura (Normal)
Tanto tinta branca como tinta de cor (CMYK) são utilizadas para imprimir.

➢ T-Shirt de Cor Escura (Branco)
Imprimi utilizando apenas a tinta branca.

4 - Selecionar Cor de Base

Quando o tecido for de cor escura é preciso realizar um pré-tratamento no mesmo, veremos ao 
decorrer da cartilha o procedimento.
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Neste exemplo utilizamos camiseta de cor escura. Para isso escolha em predefinições a opção T-Shirt de Cor Preta (Use vestuário preto).

Continuando em predefinições iremos configurar a forma que a estampa será 
impressa (Qualidade, Velocidade, Densidade de tinta e Definições de cor). 

2
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1 Básico: Serve para ajustar a qualidade da impressão, selecione 
uma resolução que equilibre a qualidade com a velocidade.
O padrão para uso é ( 8 Pass – 1440x720 dpi), já obtém uma ótima 
qualidade.

Densidade de Tinta: Ajusta a densidade da tinta para a T-Shirt na qual 
ira imprimir. Ajuste feito a base de testes gerado pelo próprio software.

2

Gestão de Branco: Esta opção só aparece quando selecionamos T-Shirt
Escura ou Preta, serve para gerenciar o uso do branco. Geralmente só 
utilizamos o campo “Reduzir Área Branca”, faz com que a base branca não 
se estenda para além das margens da imagem. Recomendado usar o valor 
acima de 2.

3

Definições de Cor: Ajusta individualmente as definições de cor, como
Brilho, Saturação e o Contraste da forma que for mais adequada. 
Recomendado usar no Contraste o valor de 30.

4

5 - Definições de Impressão
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Caso queira salvar a configuração para usar futuramente, basta 
selecionar o botão de “ + ” localizado a direita da tela, escolher o 
nome do perfil e finalizar no OK. 

6 - Disposição da Imagem 

Define como quer dispor e imprimir as imagens na T-Shirt. A moldura azul localizada na pré-visualização indica a área total de impressão.
Selecione “Definições de Esquema” no canto superior direito, para ter acesso as propriedades de configuração. 
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1 Alinhamento da imagem na área de impressão.

2 Determina o tamanho da mesa de impressão, padrão que acompanha o equipamento e o 
tamanho M.

3 Caso queira mudar a posição da imagem através de valores exatos.

4 Quando quiser ampliar e reduzir uma imagem, ou ajustar ao tamanho do rolo.  

5 Quando quiser rodar ou inverter uma imagem 

Para salvar a configuração
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7 - Fazendo Alterações Usando a Substituição de Cor

Selecione o tipo de substituição que ira usar:

• Transparente – A área selecionada fica transparente.
• Branco – A área selecionada e alterada para a cor branca.
• Cor – A área selecionada e substituída pela cor definida pelo usuário. 

Se selecionar a opção Apenas Área Circundante, somente a área que foi selecionada sofrera a alteração. Se desmarca afetara todas as 
cores iguais a cor a qual selecionou.

Ao definir um valor em Tolerância de Cor, as cores dentro do intervalo serão substituídas. 

Exemplo usando a opção Transparente, selecionando e 
removendo o fundo branco da imagem.

Se quiser devolver a cor original, basta ir no histórico de substituição e 
selecionar a linha da cor que pretende devolver e clicar no “ - ”, localizado 
no canto inferior direito.
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Quando a impressora terminar de receber a tarefa e a T-Shirt tiver corretamente colocada na mesa, 
pressione o botão          para dar inicio a impressão.  

Você pode verificar tarefas que foram enviadas ou exportadas para impressão, entrando em Histórico . Como também realizar uma 
estimativa simples dos custos clicando em Calcular       , localizados na Barra de Fermentas.

9 - Enviar e imprimir arquivo 

Concluído as definições do arquivo, especifique a quantidade de copias na parte 
inferior direita e clique no botão Imprimir e espere ate concluir a tarefa.

Visão histórico Visão calcular

8 - Verificar Histórico e Calcular Custo 
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10 - Colocar corretamente a T-Shirt na mesa de impressão

1. Coloque a camiseta de forma que os ombros estejam para a frente da impressora.

2. Puxe cuidadosamente a camiseta sobre as bordas para alisá-la.

3. Coloque o quadro da plataforma.

4. Puxe as margens da camiseta para remover qualquer folga.

5. Acomode a camiseta em volta da plataforma para que não caia sobre a base móvel.
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11 - Ajuste da altura da plataforma

Se a superfície móvel estiver longe demais do cabeçote de impressão, a qualidade pode diminuir e também causa acumulo 
excessivo de respingo de tinta dentro da impressora. 
Esse ajuste e feito de acordo com a espessura do material usado, para fazer a verificação coloque o material na base móvel e no 
painel da maquina clique em     . Observe a mensagem no visor LCD, caso exiba a mensagem de Erro Altura Plataforma fazer 
procedimento a seguir.

1. Gire a alavanca de fixação embaixo da plataforma, para soltá-la.

2. Gire a alavanca de ajuste de altura para ajustar a altura da plataforma.

3. Gire a alavanca de fixação conforme mostrado para apertar e prender a alavanca de ajuste da altura.

4. Realize o teste novamente apertando     .
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12 – Fixação da tinta

Após imprimir em uma camiseta, você deve fixar a tinta usando uma prensa térmica, túnel de calor ou flashcure. Se a tinta não for 
bem fixada, as cores podem sair durante a lavagem ou quando esfregadas. 
As condições ideais variam dependendo do tipo de prensa térmica usada e da qualidade de tinta.
Aconselhável que insira uma folha resistente ao calor (papel de silicone ou fluororesina) entre o tecido e o elemento aquecedor.
Use os valores abaixo apenas como referência. 

Temperatura Tempo

160 °C 2 x 45 / 90 segundos
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13 – Manutenção

A - Cabeça de impressão 
E preciso fazer a manutenção da cabeça, se notar que a qualidade de impressão decaiu ou possuem falhas. Para verificar se á falhas 
coloque uma folha A4 no centro da plataforma de impressão e prenda com uma fita adesiva.

1. Aperte o botão Manutenção       > Verificar jatos e pressione o botão OK.
Verifique o padrão impresso.

Jatos limpos Jatos com falhas 

B - Limpeza da tampa se sucção
Limpe a tampa de sucção quando aparecer uma mensagem no visor LCD ou quando a limpeza dos jatos não for eficaz. 

2. Para limpar aperte o botão Manutenção > Limpeza, existe duas opções de limpeza:
- Jatos selecionados: Seleciona apenas a cor que apresenta a falha, pode ser selecionado mais de uma cor.
- Todos os jatos: Limpeza de todas as cores.

Escolha qual será usada e pressione o botão OK.
Realize o passo 1 e 2, ate obter um bom resultado.

Atenção, não continue usando a impressora sem realizar a limpeza da tampa de sucção, os jatos de tinta podem entupir.
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1. Aperte o botão Manutenção >  Limpeza de Caps >  Sim e pressione o botão OK.

2. Abra a tampa da impressora.

3. Remova o acumulo de tinta residual com a pinça plástica fornecida com o equipamento.

4. Limpe dentro da tampa usando o cotonete de limpeza fino umedecido na solução de limpeza de tinta.

5. Limpe fora da tampa usando o cotonete de limpeza grande umedecido na solução de limpeza de tinta. 

6. Feche a tampa da impressora.

7. Pressione o botão OK. 

8.      Realize uma verificação dos jatos. 
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C - Limpeza ao redor do cabeçote de impressão
Limpe ao redor do cabeçote de impressão para remover qualquer fiapo ou fibra que tenha acumulado.

1. Aperte o botão Manutenção >  Limpar cabeça à volta  >  Sim e pressione o botão OK.

2. Abra a tampa da impressora.

3. Limpe as bordas da superfície do jato.

4. Feche a tampa da impressora.

5. Pressione o botão OK. 

6. Realize uma verificação dos jatos. 
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14 - Substituição do conjunto de limpeza de cabeçote.

1. Aperte o botão Manutenção >  Conj. Limpeza Cab. >  Sim e pressione o botão OK.
2. Substitua as peças do conjunto de limpeza de cabeçote na seguinte ordem:

• Unidade de limpeza
• Tampas anti-ressecamento
• Almofada de fluxo

A - Unidade de limpeza. 

1. Abra a tampa da impressora.

2. Coloque os dedos no recuo atrás da unidade de limpeza e levante.

3. Segure a unidade de limpeza e retire-a da impressora.

4. Coloque a nova unidade de limpeza na impressora.

5. Pressione a unidade de limpeza para baixo até ouvi-la clicar.
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B - Tampa anti-ressecamento. 

1. Remova a tampa da nova tampa anti-ressecamento.

2. Puxe a alavanca na sua direção, como e levante a tampa anti-ressecamento.

3. Puxe a alavanca e coloque os buracos da tampa anti-ressecamento sobre os pinos na impressora.

4. Feche a tampa da impressora.

5. Pressione o botão OK.

6. Selecione Sim, e pressione o botão OK.

7. Pressione o botão OK novamente para mover o cabeçote de impressão para a posição de substituição de almofada de fluxo.
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C - Substituição da almofada de fluxo.
Substitua a almofada de fluxo após substituir a unidade de limpeza e tampas anti-ressecamento incluídas no conjunto de limpeza 
de cabeçote.

1. Abra a tampa da impressora.

2. Segure a almofada de descarga pela lingueta e suspenda-a com cuidado.

3. Segure a almofada de fluxo inclinada e espere até que a tinta residual pare de pingar no receptáculo abaixo dela.

4. Insira a nova almofada e pressione a lingueta para baixo.

5. Feche a tampa da impressora.

6. Pressione o botão OK.
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