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Благодаря Ви, че  избрахте 

експонатора Imagepac Stampmaker.

За да Ви помогнем да изработите 

своя първи печат, моля следвайте 

трите видео урока, качени на диска, 

и ползвайте инструкциите. Преди да 

започнете, моля проверете дали 

имате всички необходими продукти 

за изработването на Вашия печат. 

Съхранявайте своите пакетчета с 

фотополимер на тъмно до 

използването им.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1. UV Imagepac Експонатор

2.Магнитна скоба  max A7

3.Маска A8

4.Консумативи (съхранявайте ги на тъмно)

4 Пакетчета с фотополимер среден размер/ A7 
4 Пакетчета с фотополимер малък размер/A8

5.Тестов негатив

6.Чист пластмасов съд

7.Четка

8.Таймер

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУМАТИВИ: 

• Фолийна плака А4 /за печат на изображението на печата/

• Тонер за повишаване на плътността след отпечатването /Density спрей/

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

Лазерен  принтер

Ножици

Мивка или съд с топла вода

Измиващ препарат (препарат за съдове) 

Автоматичен или ръчен печат



A8

47 mm

62  mm

A7

62 mm

100 mm 

1. ИЗРАБОТКА НА НЕГАТИВ

1. Моля, изработете Вашия първи печат и негатив, следвайки трите

видео  урока от диска. Лазерният принтер трябва да бъде настроен на

варианта за най-тъмен печат.  Тъмната част от негатива трябва да бъде

черна и непрозрачна.  Моля, съхранявайте Вашите  imagepac пакетчета

с фотополимер  на тъмно до момента на тяхното използване.

2. Изберете пакетче с фотополимер A7 или A8, така че да

съответстват най-добре на Вашия печат или размер на печата.

Негативът трябва да покрие цялото пакетче и дизайнът трябва да е на

разстояние 3 mm от края на негатива. Шаблони с 3 размера за негативи

можете да намерите на диска. “A7 A8 А9 Word Template”.

3. Създайте негатив в черно и бяло (еднобитов файл). За да

направите това, можете да използвате софтуер като Imagepac, MS

Word, Corel, Photoscape и др. Повече информация можете да намерите

на диска – “Create your negative”/ “Създайте Ваш негатив”.

Пример: Направете негатив, използвайки Corel Draw.

1. Отворете файла с клишето.
2. От главната лента с инструменти изберете „Rectangle tool“ и начертайте
правоъгълник - оцветете в бял цвят.
3. Поставете правоъгълника под печата, като го маркирате и с десен бутон
на мишката натискате „order”; “to back of layer”.
4. Селектирайте всички обекти.
5. В меню „Effects”; „Transform”; Invert - обръщаме черния цвят в бял.

Размери на пакетчетата

Imageblack. Печатайте 

негатива върху 

фолийната плака А4.

Отпечатайте негатив.

Не забравяйте, че можете да направите повече от един печат с едно 

пакетче. За повече информация относно негативите, лазерните 

принтери и как работят негативите, прочетете документа “create  your 

negative”.

СЪВЕТ
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1. ЕКСПОНИРАНЕ
1. Отворете скобата чрез натискане на един от

ъглите, за да разделите двете части. Разположете

компонентите, както е показано на илюстрация 1 за

пакетче А8. За пакетчета А7, моля Вижте илюстрация 2.

2. Проверете дали компонентите са сглобени в

правилния ред - негативът да е с четимата страна

нагоре и пакетчето да е с четимата страна нагоре.

3. Затворете скобата и натиснете в средата здраво

надолу, за да се разпредели равномерно

фотополимера в пакетчето.

4. Настройте таймера на  времената,  отбелязани на

кутийката с фотополимера Ви.

5. Поставете скобата в UV експонатора с полимера

нагоре „ 8 сек.” /времето е примерно/. (илюстрация 3)

6.    Извадете скобата.  Обърнете я с негатива нагоре,

поставете я в експонатора, активирайте таймера и

експонирайте 1 мин. 40 сек./времето е примерно/.

(Вижте и илюстрация 4.)

7. След 100 секунди  /времето е примерно/ изключете

експонатора.

Включете и затоплете за 1 мин.

Ред на компонентите за А8 

Капак на скобата

с етикет 6 сек.

Пакетче с фотополимер

(поставя се с надписа 

“imagepac”нагоре)

Маска

Негатив

(четима страна нагоре)

Капак от скобата с 

вдлъбнатина и

и етикет 100 сек.

Затворете скобата и натиснете 

в средата здраво надолу, за 

да се разпредели равномерно 

фотополимера в пакетчето.

Ред на компонентите за А7

Капак на скобата

с етикет 6 сек.

Пакетче с фотополимер

(поставя се с надписа 

“imagepac”нагоре)

Негатив

(четима страна нагоре)

Капак от скобата 

с вдлъбнатина 

и етикет 100 сек.

Затворете скобата и 

натиснете в средата 

здраво надолу, 

за да се разпредели 

равномерно 

фотополимера в пакетчето.

Първо включете и затоплете 
за 1 мин. Експонирайте 6 сек.

“imagepac”

с четимата страна нагоре!!

Обърнете скобата обратно.

Второ – Експонирайте 100 сек.

Съхранявайте своите пакетчета с фотополимер на тъмно до 

използването им.

Негативът трябва да покрие цялото пакетче /А7 или А8/.

СЪВЕТ



3. Измиване
и изрязване

1. След като изтекат 100-те секунди,

изключете UV експонатора, извадете
скобата, отворете я и извадете пакетчето.

2. Изрежете по краищата

непосредствено до ръба.

3. Отлепете освободения полиетиленов

лист  и го изхвърлете. Другият
полиетиленов лист е залепнал за печата,
не го отлепвайте.

4. Използвайки топла вода, измиващ

препарат (препарат за съдове) и четката,
измийте печата, докато отстраните течния
фотополимер от него.

5. Изплакнете добре с вода.

4. Втвърдяване

1. Поставете Вашия печат в

пластмасовия съд  и го покрийте изцяло с
вода.

2. Поставете съда в експонатора и го

експонирайте на светлина за 2 минути.

3. След 2 минути изключете

експонатора, извадете печата от водата и
го изсушете.

СЪВЕТ

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ПЕЧАТЪТ Е ЧИСТ И НЕ Е 

ОСТАНАЛ ТЕЧЕН ФОТОПОЛИМЕР. 

ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА 

ПОЧИСТВАНЕТО НА МАЛКИТЕ СИМВОЛИ.

1. Изрязване по размер.

2. Поставете на самонамастиляващ

печат  или пластмасова/дървена
дръжка*.

5. Монтаж

*Необходимо Ви е двойно 

залепващо фолио или 

подобен продукт, за да 

монтирате печата на 

пластмасова/дървена дръжка.

ВАРНА, тел./факс: 052 / 509 695, e-mail: office@dilcom.com

СОФИЯ, тел./факс: 02 / 971 40 35, e-mail: sofia@dilcom.com

ПЛОВДИВ, тел./факс: 032 / 398 940, e-mail: plovdiv@dilcom.com

ЗА КОНСУЛТАЦИИ: 0885 047 949; 0885 115 007; 0882 666 268ЧАСТ ОТ ГРУПАТА НА ДИЛКОМ


