
 

 
 

 پاسخ سریع سواالت متداول

 

 ؟کرد چاپ خانه در را سرامیکی لیوان نچگونه می توا

 ؟کنید می روی لیوان های سرامیکی چاپ چگونه

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

 ؟می کنید Decal را لیوان هچگون

 ؟کنم پچا عکس هچگون

 ؟کرد منتقل یسرامیک لیوان به را عکس چگونه می توان

 ؟کنیم می درست لیوان سفارشی چگونه یک

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

 کنید؟ استفاده انتقال سابلیمیشن چند بار می توانید از

 ساخت لیوان عکس در خانه 1روش 

 .کنید انتخاب را نلیوا

 .کنید پیدا استفاده برای عکسی
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 .کنید بررسی را عکس اندازه

 .کنید چاپ انتقال کاغذ از استفاده با را عکس

 .کاغذ را با پوشش اکریلیک شفاف اسپری کنید

 .در آب خیس کنیدتصویر را برش دهید و آن را 

 .تصویر را اعمال کنید و بگذارید خشک شود

 .بشویید را لیوان

 

 ؟کنید می روی لیوان های سرامیکی چاپ چگونه

 .شود متناسب شما لیوان سرامیک گرافیک خود را برش دهید تا با

 بپیچید. اطمینان حاصل کنید که کاغذ لیوان دور محکم را کاغذ. برگردد لیوان لاکنون کاغذ انتقال را بچرخانید تا تصویر به داخ

 .کنید ثابت چاپ انتقال انتهای در حرارت برابر در مقاوم نوار با را انتقال کاغذ. است شده داده فشار لیوان محکم به سطح

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



 

 
 

 نتایج به سابلیمیشن با مدت دراز در. نیست دوام با سابلیمیشن این به اندازهبله، می توانید. محصوالت عالی تولید می کند اما 

 .است سرامیکی نلیوا چاپ یبرا روش بهترین سابلیمیشن مطمئناً. رسید خواهید بیشتری سود و بهتر

 می کنید؟ Decalچگونه لیوان را 

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

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

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

 کنم؟ عکس چاپ چگونه

را پایین نگه داشته و روی تصاویر کلیک کنید. سپس  Ctrl کلید کنید، چاپ روی لیوان اهیدخو می که هایی عکس برای انتخاب

Ctrl – P  را فشار دهید تا گزینه های چاپ شما ظاهر شود. منویPrint  شامل گزینه هایی برای چاپگر، اندازه کاغذ ، تعداد

 .است چاپ حنسخه و طر

 

 چگونه می توان عکس را به لیوان سرامیکی منتقل کرد؟

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/


 

 
 

 چگونه یک لیوان سفارشی درست می کنیم؟

 لیوان های شخصی

 .ازه دهید خشک شوداج و کنید پاک کامال را خود های فنجان یا ها لیوان

 کخش بگذار. کنید تزئین دارید دوست که طرحی یا الگوی هر به شارپی روغن رنگ نشانگرهای از استفاده با را خود های لیوان

 .شود

 .درجه گرم کنید 350فر خود را با دمای 

 .بپزید فر در دقیقه 30 مدت به را ها لیوان

 د.بشویی همیشه مثل و ببرید لذت لیوان از نوشیدن

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

 باشید داشته توجه حتما. است شده یطراح معمولی چاپگرهای جوهر افشان در استفاده برای افشان جوهر برای لانتقا کاغذ

 جوهر حرارتی کاغذ. کنید استفاده چاپگر جوهر افشان و جوهر مخصوص به همراه مخصوص کاغذ از سابلیمیشن چاپ برای

 .شوند منتقل جسم به تصعید اثر در که ندارد را قابلیت این ها جوهر باقی. کند می منتقل خام محصوالت یا لیوان به را خود

 چند بار می توانید از انتقال سابلیمیشن استفاده کنید؟

 .کرد استفاده سابلیمیشن انتقال کاغذ از دوباره توان نمی انتقال، پچا پس از

 hamedprint آنالین خدمات دهنده ارائه: 

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت روی 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

 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
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