Käyttöohje Ki-Sign tekstiilifolioille:
1. Leikkaa haluamasi kuva. Voit piirtää foliolle tussilla tai liimata esimerkiksi tulostetun kuvan ja
leikata ääriviivoja myöten.
2. Säädä rauta kahdelle pisteelle (150 °C).
3. Aseta folion palat haluamallesi pinnalle oikein päin eli muovikalvo ylöspäin.
4. Silitä noin 30 sekuntia kuvion päältä liikuttamatta rautaa. Käytä raudan ja folion välissä leivintai talouspaperia. Tarkista, että folio on kiinnittynyt joka puolelta.
5. Silityksen jälkeen anna työn hieman jäähtyä, jonka jälkeen irrota muovikalvo.
6. Voit silittää kuviot folion päällä olevan muovikalvon kanssa tai ilman sitä.
7. Jos laitat folioita päällekkäin, muista ottaa kalvo pois alemmasta kuviosta ennen kuin laitat
toisen
kuvion sen päälle.
8. Kiinnityksen jälkeen tuote kestää 40 °C:n konepesun nurinpäin käännettynä (ei kuivausrumpua).
Foliot soveltuvat luonnonmateriaalien (mm. puuvillan, pellavan, viskoosin ja myös kartongin) sekä muiden lämpöä
kestävien materiaalien koristeluun. Voit koristella t-paidat, topit, hupparit, koristetyynyt, farkut ym. Tekstiilifolioita voi
käyttää myös vaatteeseen tulleen reiän "paikkaamiseen".

Tekstiilistrassit:
1. Säädä rauta kahdelle pisteelle (150 °C).
2. Aseta strassit oikein päin haluamallesi pinnalle.
3. Laita päälle leivin- tai talouspaperi ja silitä n. 30 sekuntia, kunnes strassit ovat kiinnittyneet.
4. Kiinnityksen jälkeen tuote kestää 40 °C:n konepesun (ei kuivausrumpua).
Silitysraudalla voi koristella lämpöä kestäviä tuotteita, mutta strassien kiinnityslaitteella voi koristella myös kenkiä,
laukkuja, vöitä, kännykänkuoria ym.

Valmiit strassikuviot:
1. Poista huolellisesti valkoinen kalvo, joka on strassikuvion takapuolella.
2. Asettele läpinäkyvä kalvo kankaan päälle, siihen kohtaan mihin haluat strassikuvion. Laita vielä
suojaksi leivin- tai talouspaperia kalvon päälle ennen silittämistä.
3. Säädä rauta kahdelle pisteelle (150 °C) ja silitä kuvion päältä noin minuutin ajan yhtäjaksoisesti.
Huomioithan, jos raudassasi on höyryreikiä, niin tulee sinun liikutella rautaa, jotta jokainen
strassi kuumenee tarpeeksi ja näinollen kiinnittyy hyvin.
4. Poista läpinäkyvä kalvo, kun se on jäähtynyt.
5. Voit varmistaa hyvän kiinnittymisen silittämällä vielä kertaalleen joko kuvion päältä tai kankaan
nurjalta puolelta leivin- tai talouspaperin läpi.

Kiinnitysohje valmiille kuvioille:
1. Leikkaa levystä haluamasi kuvio irti.
2. Aseta se tekstiilille "väärinpäin" eli levyn takapuoli ylöspäin.
3. Säädä rauta kolmelle pisteelle ja silitä kuviota talous- tai leivinpaperin läpi n. 30 sekuntia.
4. Anna työn jäähtyä ja irrota paperi varovasti.
5. Jos huomaat, että jokin kohta ei ole tarttunut kunnolla, älä irrota paperia kokonaan vaan silitä uudestaan.
6. Kiinnityksen jälkeen tuote kestää 30 °C:n konepesun nurinpäin käännettynä (ei kuivausrumpua).
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