Op onze website vindt u diverse demofilms www.hotfixonline.nl
Hoe werkt de Applicator.
Schroef de juiste maat hulpstuk op de applicator en steek de stekker in het stopcontact en
zet het apparaat aan, het op de juiste temperatuur komen van de applicator duurt
ongeveer 2 minuten.
De diverse hulpstukken zijn in een apart zakje toegevoegd.
Om zeker te zijn van de juiste maat, plaats eerst het gekozen hulpstuk koud over de steen
die u wilt aanbrengen.
Leg de applicator op de bijgeleverde houder en zorg dat het snoer recht ligt en zeker niet
het apparaat raakt.
Zorg ook dat de applicator niet met water in aanraking komt en gebruik hem alleen in een
goed geventileerde ruimte.
Let op! De mondstukken en het ijzerstaafje waar je deze inschroeft zijn van metaal en
worden erg heet bij verhitting.
Pak de applicator dus altijd bij de handgreep vast.
Vermijd gebruik door kleine(re) kinderen en zorg bij gebruik van grotere kinderen voor de
aanwezigheid van een oplettende volwassene.
ss6 hulpstukje voor de 2mm steentjes
ss10 hulpstukje voor de 3mm steentjes
ss16 hulpstukje de 4mm steentjes
ss20 hulpstukje de 5 mm steentjes
ss30 hulpstukje de 6mm steentjes
ss34 hulpstukje de 7mm steentjes
Methode met hulpstuk met kuiltje
Plaats de te gebruiken hotfixsteentjes met de lijmkant naar beneden.
Kies de juiste maat hulpstuk met kuiltje en schroef dit op het einde van de tang nu
applicator nog koud is, doe pas daarna de stekker in het stopcontact. Na 2 minuten heeft
de applicator de juiste temperatuur bereikt voor het verhitten van de lijmlaag van de hotfix
steentjes.
Plaats het mondstuk met kuiltje, verticaal, op het steentje, gebruik geen kracht!
Verwarm de steentjes gemiddeld 5 tot 10 seconden, hoe groter de steen hoe langer de
verwarmingstijd.
Laat ze afkoelen en wrijf over de steentjes of ze goed vastzitten.
Werkt u met veel verschillende maten of afwijkende maten en/of vormsteentjes kunt u ook
het platte hulpstukje gebruiken.
Werkt u op een tere stof, zoals zijde, lycra etc. kunt u het beste via de transferfolie de
steen verwarmen.
Verwisselen van de hulpstukjes:
Trek de stekker uit het stopcontact, of gebruik het aan/uit knopje en laat vervolgens de
applicator afkoelen en schroef er een andere maat op.
Gebruik voor alle zekerheid een ovenhandschoen of handdoek.

