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(Somente para impressoras jato de tinta.)
Usando este kit, você pode criar adesivos personalizados impressos com a sua impressora de tinta a jato.
Afixe a folha laminada para melhorar a resistência à água.
Quando anexado à resina ou plástico, o adesivo pode ser removido e reutilizado.

 AVISO
• Quando descolar adesivos com o levantador, não coloque a mão ou dedos no caminho de corte, caso contrário, lesões podem 

ocorrer se o levantador deslizar.
• Não utilize o levantador de qualquer forma que não seja como pretendido.

● Dependendo do material ao qual o adesivo de impressão está anexado, ele pode não se descolar bem.
● Não use ao ar livre.
● Para obter instruções detalhadas sobre a utilização da máquina de corte, consulte o manual de operações fornecido com ele.
● Não dobre ou curve o adesivo imprimível ou folha laminada.
● Não armazene em um local exposto à luz solar direta, altas temperaturas ou alta umidade.
● Se os adesivos forem expostos à luz solar direta, as cores de tinta podem desaparecer ou o material a que eles estão anexados 

pode amarelar.
● A afixação da folha laminada proporciona resistência à água; no entanto, se o adesivo estiver imerso em água por um longo 

período de tempo, a água pode infiltrar-se dos lados, fazendo com que a tinta escorra ou com que a etiqueta descole.
● Não permita que o adesivo imprimível entre em contato direto com alimentos, etc., já que a tinta impressa pode ser transferida.
● Não utilize num ambiente com uma temperatura extremamente baixa ou muito alta.
● O conteúdo deste documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.
● As telas neste manual são somente para fins ilustrativos e podem diferir das telas reais.
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Depois de comprar esse kit, verifique o conteúdo.

*1 Estes acessórios são consumíveis. Depois de ter utilizado todos eles, compre CAPSS1 (conjunto contendo adesivos para impressão e 
folhas de laminado). Para adquirir opções, entre em contato com o revendedor onde este kit foi comprado.

*2 Este acessório é usado para liberar ou levantar adesivos do forro, e não para o corte.

Acessórios

A B C

D E F

Nome

A Etiqueta adesiva imprimível*1 A4 8,3" × 11,7" (210 mm × 297 mm)

B Folha laminada*1 A4 8,3" × 11,7" (210 mm × 297 mm)

C Raspador

D Levantador*2

E Cartão de ativação para a função de etiqueta adesiva imprimível do CanvasWorkspace

F Folheto
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Utilize o CanvasWorkspace para preparar uma imagem de impressão para etiqueta adesiva imprimível. O CanvasWorkspace tem 
uma grande variedade de imagens de gabaritos que podem ser impressas imediatamente.

a A partir de um computador, faça o login no 
CanvasWorkspace. 
(http://CanvasWorkspace.Brother.com)
• Os novos usuários devem criar uma conta gratuita.

b Clique em  no canto superior direito da página da 
Web.

c Clique em <Ativação de função premium>.

d Digite o código de ativação no cartão incluso para o 
código de ativação e clique em <Ativar>.

• Raspe a parte prata do cartão e revele o código de ativação.
• As letras maiúsculas “O” e “I” não são usadas no código de 

ativação.
• O código de ativação é válido apenas para uma ID de login 

para o CanvasWorkspace. O mesmo código de ativação não 
pode ser usado de novo.

e Verifique o conteúdo na tela de confirmação de ativação 
e, se não houver nenhum problema, clique em <Ativar>.

Clique em <OK> e a ativação estará concluída.

Ativando a função etiqueta adesiva imprimível no CanvasWorkspace

http://CanvasWorkspace.Brother.com
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Depois de ativar a função Etiqueta adesiva imprimível, clique em  no canto superior direito da tela e selecione Ajuda para a 
função Etiqueta adesiva imprimível para obter detalhes sobre a utilização da função Etiqueta adesiva imprimível. Faça o download 
da imagem de gabarito (arquivo PDF) no CanvasWorkspace e, depois de imprimir a etiqueta, siga as instruções abaixo para recortá-
la usando o modo “Recortar Direto” da máquina de cortar.

a Faça o download dos dados da etiqueta adesiva 
imprimível no CanvasWorkspace.

b Imprima no adesivo imprimível utilizando sua impressora 
de tinta a jato.
• Ao imprimir no adesivo imprimível, deixe margens de pelo 

menos 6 mm (1/4") em ambos os lados do design.
• O lado branco é o lado de impressão.
• Após a impressão, permita que a tinta seque.
• Imprima com o tamanho de papel A4 (8,3 × 11,7 pol. ou 

210 × 297 mm).
• As configurações de impressão recomendadas estão listadas 

abaixo. Estas são para uma impressora Brother, por exemplo.
- Tipo de mídia: papel para jato de tinta
- Qualidade de impressão: foto
- Modo de cor: vívido

Nota

• Uma vez que as configurações do driver de impressora 
para especificar o modo de impressão e papel diferem 
dependendo do fabricante e o modelo da impressora, 
consulte o manual que acompanha a sua impressora.

• Não use com um modelo de impressora incompatível com 
folhas de etiquetas.

• Alimente o adesivo imprimível, um de cada vez, na 
impressora a partir da bandeja de alimentação manual ou 
da parte de trás.

• Se o adesivo imprimível se molhar antes da folha laminada 
ser afixada, a tinta pode ser escorrer.

c Descole a seção de corte do forro da folha laminada.

d Alinhe a folha laminada com o adesivo imprimível.
• Coloque a folha laminada com a ponta descolada em sua 

direção, alinhe o canto de dentro, e em seguida, coloque aos 
poucos a folha laminada no adesivo imprimível. 
Por fim, afixe a parte de onde o forro foi descolado, 
certificando-se de que a poeira não fique presa.

e Com o raspador segurando a borda afixada, descole uma 
pequena quantidade do forro.

f Ao empurrar o raspador para longe de você, afixe 
cuidadosamente a folha laminada, certificando-se que 
nenhuma bolha se forma.
• Envolver tecido em torno do raspador irá impedi-lo de 

arranhar a folha laminada.

Nota

• Se a folha laminada se estender além do adesivo 
imprimível, ela pode aderir à esteira de corte e danificá-la.

Usando a função etiqueta adesiva imprimível

6 mm (1/4")
6 mm
(1/4")
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g Com o suporte voltado para baixo, afixe o adesivo 
laminado a uma folha adesiva de aderência padrão.

h Selecione um padrão de teste (consulte o Manual de 
Operações para a máquina de corte), organize o padrão 
de corte para evitar a imagem impressa, e depois corte o 
padrão de teste.
• Defina o meio-corte como ON (habilitado) na tela de 

configurações. As configurações são especificadas 
apropriadamente quando, ao se pressionar ao redor dos cortes, 
as seções de corte se enrolam para que o apoio amarelo fique 
visível. Esse recurso só é disponibilizado quando o suporte de 
lâmina automática está instalado.

Nota

• Antes de cortar o padrão do adesivo, certifique-se de 
executar o corte de teste.

i Retire o adesivo laminado e verifique se o seu forro não 
foi cortado.
• Se o suporte da folha adesiva for recortado, ajuste a Press. d 

Corte (Meio corte) para diminuir a pressão, de modo que o 
suporte não seja recortado.

j Use o modo “Recortar Direto” para cortar o contorno da 
imagem (consulte o Manual de Operações para a 
máquina de corte).

k Descole o adesivo de recorte da folha de adesivo.
• O adesivo laminado pode ser facilmente descolado se o 

levantador for inserido entre o adesivo e o forro.

l Afixe o adesivo no local desejado.

Nota

• Dependendo do ambiente, o adesivo poderá descolar. 
Além disso, se o adesivo for afixado emuma superfície que 
é áspera, irregular, molhada, ou oleosa (incluindo cera ou 
silicone), o adesivo poderá descolar. Para melhores 
resultados, certifique-se que as superfícies estão secas e 
livres de óleos antes de afixar o adesivo.
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