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Κωδ: ΓΚΛΑΜ
GLAMOURIZER
Ο πρωτότυπος, µοντέρνος τρόπος να µεταµορφώσετε τα ρούχα σας
Το σετ περιλαµβάνει :
-

1400 πετράδια (280 πετράδια σε 5 χρώµατα)
3 αυτοκόλλητα φύλλα
Περισσότερα από 100 διαφορετικά σχέδια
1 διαφανές φύλλο για να φτιάχνετε δικά σας σχέδια
1 µεταλλικό τσιµπιδάκι
1 πλαστικό πλέγµα

Οδηγίες Χρήσης:

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα πετράδια είναι καθαρή.
2. Χρησιµοποιήστε το µεταλλικό τσιµπιδάκι για να βάλετε τα πετράδια στη θέση τους µε την χρωµατιστή πλευρά προς τα πάνω
και ακολουθώντας το επιλεγµένο σχέδιο. Αυτό το βήµα µπορεί να γίνει µε τρεις διαφορετικούς τρόπους:
α) Μπορείτε να τοποθετήσετε τα πετράδια µε την χρωµατιστή πλευρά απευθείας πάνω στο ύφασµα και να δηµιουργήσετε το
σχέδιο που θέλετε.
β) Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλαστικό πλέγµα για να κάνετε τα δικά σας σχέδια (αυτή η επιλογή προτείνεται για
σχέδια µε ίσιες γραµµές και γεωµετρικά σχήµατα). Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε άλλα σχέδια µε το πλαστικό πλέγµα
τοποθετώντας το σχέδιο κάτω από το πλέγµα.
γ) Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα σχέδια που έρχονται µε το σετ. Σ’ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να τοποθετήσετε το
διαφανές φύλλο πάνω από το σχέδιο της επιλογής σας και µετά να χρησιµοποιήσετε το τσιµπιδάκι για να βάλετε τα πετράδια
στη θέση τους.
3. Αφού βάλετε τα πετράδια στη θέση τους, αφαιρέστε µερικώς ή όλο το προστατευτικό κάλυµµα του αυτοκόλλητου φύλλου
και τοποθετήστε την κολλώδη πλευρά του πάνω από τα πετράδια. Πιέστε σταθερά για να κολλήσουν όλα τα πετράδια πάνω
στο αυτοκόλλητο φύλλο. Η γυαλιστερή πλευρά των πετραδιών θα πρέπει να είναι κολληµένη πάνω στο φύλλο. Θυµηθείτε:
τα αυτοκόλλητα φύλλα µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν.
4. Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο φύλλο πάνω στο ρούχο που θέλετε να διακοσµήσετε µε την κολλώδη πλευρά προς τα κάτω
και ακουµπήστε ένα ζεστό σίδερο πάνω στο πλαστικό για 20 δευτερόλεπτα χωρίς να το κινήσετε.
5. Αφήστε το αυτοκόλλητο φύλλο να κρυώσει και µετά βγάλτε το για να φανεί το σχέδιο πάνω στο ύφασµα. Αν οποιοδήποτε
πετράδι δεν έχει κολλήσει καλά, επαναλάβετε το σιδέρωµα.
Προσοχή:
- Κρατήστε το προϊόν και το ζεστό σίδερο µακριά από παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι το ύφασµα του ρούχου το οποίο θέλετε να διακοσµήσετε µπορεί να σιδερωθεί.
- Μην χρησιµοποιείτε το σίδερο µε τη λειτουργία του ατµού ενεργοποιηµένη.
- Χρησιµοποιήστε το σίδερο µε ρύθµιση µεσαίας θερµοκρασίας.
Συµβουλές αφού χρησιµοποιήσετε το Glamourizer:
- Τα ρούχα που έχουν διακοσµηθεί µε το Glamourizer µπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο. Προτείνουµε να χρησιµοποιήσετε
ένα πρόγραµµα για ευαίσθητα υφάσµατα και να πλύνετε µε κρύο νερό.
- Τα ρούχα που έχουν διακοσµηθεί µε το Glamourizer µπορούν να µπουν στο στεγνωτήριο ρούχων, εφόσον µπορεί να
στεγνωθεί έτσι το ύφασµά τους.
- Σηµαντικό: Αφού πλύνετε στο πλυντήριο και στεγνώσετε στο στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τυχόν
πετράδια από το πλυντήριο και το στεγνωτήριο.
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