
 

 کرد؟ چاپ خانه در را سرامیکی لیوان توان می چگونه سریع: پاسخ

 

 کریستال پچا . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت چاپ . لیوان چاپ

 فرش تابلو چاپ .

 چگونه می توان لیوان با عکس دلخواه و ویژه تبلیغات چاپ کرد؟

 فهرست

o کنید؟ می لیوان های سرامیکی چاپ چگونه روی 

o کنید؟ استفاده ها لیوان روی شرت تی لآیا می توانید از کاغذ انتقا 

o را لیوان چگونه Decal می کنید؟ 

o کنم؟ عکس چاپ چگونه 

o کرد؟ منتقل لیوان سرامیکی به را عکس چگونه می توان 

o کنیم؟ می درست سفارشی لیوان کچگونه ی 

o آیا می توانید از چاپگر معمولی برای انتقال کاغذ استفاده کنید؟ 

o کنید؟ استفاده انتقال تصعید چند بار می توانید از 

 نلیوا چاپ آنالین سفارش

 یجادوئ یا حرارتی لیوان چاپ

 یگالر

 چاپ لیوان عکس دار در خانه

 .کنید تهیه سابلیمیشن خام لیوان

 .کنید پیدا استفاده برای عکسی

https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%be-%da%a9%d8%b1%d8%af-2/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D8%A7%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://www.hamedprint.ir/gallery/


 

 .کنید بررسی را عکس اندازه

 د.کنی چاپ عکس را با استفاده از کاغذ انتقال

 کاغذ را با پوشش اکریلیک شفاف اسپری کنید.

 تصویر را برش دهید و آن را در آب خیس کنید.

 .شود خشک بگذارید و کنید اعمال را تصویر

 .بشویید را لیوان

 

 چگونه می توان روی لیوان های سرامیکی چاپ می کنید؟



 

. برگردد انلیو داخل به تصویر تا بچرخانید را انتقال کاغذ اکنون. شود متناسب شما لیوان سرامیک گرافیک خود را برش دهید تا با

 نوار اب را انتقال کاغذ. است شده داده فشار لیوان لیوان بپیچید. اطمینان حاصل کنید که کاغذ محکم به سطح دور محکم را کاغذ

 .کنید ثابت چاپ انتقال انتهای در حرارت برابر در مقاوم

 آیا می توانید روی لیوان از کاغذ انتقال تی شرت استفاده کنید؟

پرس  و مخصوص کاغذ با توانید می راحتی به و باشد می گو جواب سابلیمیشن بله، می توانیم. کاغذ انتقال برای هر نوع محصول

 .دهید انتقال …و تابلوفرش ،ساعت ،سنگ ،تیشرت ،لیوان به را خود طرح حرارتی

 می کنید؟ Decalچگونه لیوان را 

 نای از اینچ یک تا کنم می چاپ تصویر چندین معموالً من) کنید می چاپ دانبرگر عکس ذکاغ روی را تصویر شما به سادگی

 اعمال و!( دارید احتیاج آب به فقط شما ، بله) دهید قرار آب در داده، برش قیچی از استفاده با را آن ،( ندهم هدر را گرانبها کاغذ

 .دهید قرار روی لیوان را آن آن، زیر سفید کاغذ کشیدن با کنید

 

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/carpet/


 

 چگونه می توانم عکس چاپ کنم؟

 Ctrl – Pرا پایین نگه داشته و روی تصاویر کلیک کنید. سپس  Ctrl کلید کنید، چاپ خواهید می که هایی عکس برای انتخاب

، اندازه کاغذ، تعداد نسخه و شامل گزینه هایی برای چاپگر  Print منوی. شود ظاهر شما چاپ را فشار دهید تا گزینه های

 .است چاپ حطر

 چگونه می توان عکس را به لیوان سرامیکی منتقل کرد؟

 چگونه یک لیوان سفارشی درست می کنیم؟

 .شود خشک دهید اجازه و کنید پاک کامال را خود های بشقاب ای ها لیوان

گوی یا طرحی که دوست دارید تزئین کنید. بگذار خشک شود. ال هر به شارپی روغن رنگ نشانگرهای از استفاده با را خود های لیوان

 همیشه مثل و ببرید لذت لیوان ننوشید از. بپزید فر در دقیقه 30 مدت به را ها لیوان درجه گرم کنید. 350فر خود را با دمای 

 .بشویید

 آیا می توانید از چاپگر معمولی برای انتقال کاغذ استفاده کنید؟

 کدام از که سوال این اگرچه است، شده طراحی افشان جوهر معمول چاپگرهای در استفاده برای وهر افشانج کاغذ انتقال برای

 اما .کنند می کار انتقال کاغذ با افشان جوهر جوهرهای و چاپگرها انواع اکثر. کند می ایجاد سردرگمی اغلب شود استفاده جوهر نوع

 .باشد نمی چاپگر رص خود دارد ولی نیاز به تغییمخصو وکاغذ جوهر به نیاز  چاپ سابلیمیشن برای

 چند بار می توانید از انتقال تصعید استفاده کنید؟

 .کرد استفاده تصعید انتقال کاغذ از دوباره توان نمی انتقال، چاپ زپس ا

 

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت پچا . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور

https://www.hamedprint.ir/
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https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
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https://www.hamedprint.ir/%d9%85%d9%8f%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/designing/
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https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86/


 

 ارسال ام برای را خود آنالین سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/


 
 عکس لیوان تهیه طرز

 واد و روش...طرز تهیه لیوان عکس م pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 ای ارائه...بر PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF ددانلو  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/


 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFها را تزئین کنیم دانلود  چگونه لیوان

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDF دانلود قهوه های یوانل ساخت تاریخچه 

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 
 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

 

 قهوه های لیوان تکامل

 آیا تا به... PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

 

 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ کار و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...

 

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/

