
// English below! //

Handleiding buttonmaker

1. Design je eigen button. Dit ontwerp moet rond de 4,8 cm
zijn. Maak geen ontwerp langs de randjes! Dit verdwijnt
bij het drukken.

2. Print je ontwerp en maak er rondjes van met onze
speciale ‘paper fuel illustrations’ apparaat. Deze is
officieel iets te groot

3. Zet the button maker voor je neer, met de grote stalen
hendel met zwart handvat recht naar je toe.

4. Zorg dat het
buttonbakje links
van de stalen
hendel zit.

5. Doe de button, je opdruk en een plastic cover in het
buttonbakje. De opdruk zou net over de rand van de
button moeten komen.

6. Schuif het bakje onder de stalen hendel.
7. Druk de stalen hendel naar beneden.
8. Het bakje zou nu leeg moeten zijn.
9. Leg het deel met de speld nu in het rechterbakje. Zorg dat de speld

onderop ligt.
10. Druk nog een keer de stalen hendel in.
11.Je hebt een button!



Manual button-maker

1. Design your own button: the design should be around
4.8 cm. Don’t put your design on the edges! This will
disappear.

2. Print your design and make it into rounds with our
special paper fuel illustrations machine.

3. Place the button maker in front of you, with the large
steel lever with black handle facing straight towards you.

4. Make sure the
button tray is to the
left of the steel
handle.

5. Put the button, your print and a plastic piece in the
button tray. The imprint should come just over the edge
of the button.

6. Slide the tray under the steel lever.
7. Push the steel lever down.
8. The tray should now be empty.
9. Now place the part with the pin in the right-hand tray. Make sure the pin is

at the bottom.
10. Push the steel lever one more time.
11.You have a button!


