Návod k použití Balloon Time
Nafukování balonků se sadou Balloon Time je tak jednoduché, že Vám s ním mohou
pomoci i Vaše děti. Jediné, co k nafukovaní balonků budete potřebovat je:



balonková sada Balloon Time
malé nůžky

Krok jedna:
V horní části sady naleznete označení "PULL". Zatáhnutím za perforovaný pásek
oddělíte vrchní část krabice a vytvoříte tak odklápěcí víko, do něhož pak můžete
pohodlně vysypat všechny balonky pro snadnější manipulaci.
Krok dva:
Na heliové sadě naleznete zelený ventil. Otočením ventilu proti směru hodinových
ručiček připravíte helium k plnění balonků.
Krok tři:
Uchopte balonek a nasaďte jej na plnicí trysku tak, aby bylo hrdlo balonku dobře
utěsněné a zabránilo se tak nechtěnému unikání hélia. Konec balonku na trysce pak
uchopte mezi palec a ukazováček. Jemným stlačením trysky směrem dolů pak spustíte
plnění balonků. Balonky nafukujte do průměru 23 cm.
Krok čtyři:
Při dosáhnutí požadovaného rozměru balonků uvolněte tlak na trysce a balonek stáhněte
z trysky. Balonek přitom pevně držte, aby nedocházelo k unikání hélia.
Krok pět:
Nafouknutý balonek dobře zauzlujte a konec převažte provázkem libovolné délky.
Provázek Vám umožní jednoduchou manipulaci s balonkem a zároveň prodlouží
životnost nafouknutého balonku.
Krok šest:
Po nafouknutí požadovaného množství balonků otočte zeleným ventilem po směru
hodinových ručiček, helium tak opět znovu utěsníte v nádobě. Zbývající hélium i balonky
tak můžete uschovat na další párty.

Helium party sada s náplní na 30 (50) balonků + 30 (50) balonků mix barev

Balloontime helium party sada obsahuje: jednorázovou láhev s heliem, 30 x ks balónků Belbal 9" / 22,9 cm
/ mix barev, 30 x ks rychlovazače - provázky na balónky s heliem, napouštěcí ventil a návod na použití.
Heliová láhev je bez balónků. V balení je jednorázová láhev s heliem, láhev má plnicí ventil. Český návod
na použití.
Fyzikální zákony a helium - to je pár informací, které Vám nesmí uniknout:
Helium se totiž vlivem tepla rozpíná a naopak vlivem chladu smrskává. A pokud neznáme tuto základní vlastnost helia, můžeme
si na naší party zadělat na pořádný problém. Představte si situaci, že připravujete garden party a výzdobu si chcete udělat
dopoledne. Přičemž samotná party začíná kolem druhé. V létě jsou teplotní rozdíly mezi ránem a odpolednem docela výrazné.
Takže v případě, že Vaše balónky nafouknete na maximum hned dopoledne, tak riskujete v odpoledním teplejším počasím jejich
prasknutí. Helium se totiž vlivem tepla začne rozpínat, a pokud je balónek nafouknutý na maximum, tak helium nemá další
prostor pro svoje rozpínání a jednoduše balónek praskne. To se týká hlavně foliových balonků. Jsou totiž pevnější a helium téměř
vůbec svým povrchem nepropouští.
Latexové (obyčejné gumové) balonky mají póry, kterými průběžně helium propouští. Teplem se tyto póry ještě zvětší, takže
budou helium propouštět více a doba létání se bude zkracovat. Doporučujeme tedy tyto balonky umístit raději do stínu.

Tlaková lahev vodního objemu 12,1 l obsahuje 0,25 m3 (250 l) stlačeného helia a 18bar.
Z lahve helia pro 30ks balónků nafouknete tyto latexové balónky:
30 x ks balónků - průměr 23cm
16 x ks balónků - průměr 28cm
8 x ks balónků - průměr 36cm
Z lahve helia pro 30 balónků nafouknete tyto foliové balónky:
16 x ks balónky foliové srdíčka - průměr 46cm
15 x ks balónků foliový kruh - průměr 46cm
15 x ks balónků foliová hvězda - průměr 46cm
Uvedeného počtu naplněných balonků dosáhnete pouze při správném plnění (když nedojde k žádné ztrátě
plynu)!
Rozměry: 25 x 25 x 43 cm, hmotnost 3,5 kg.
Láhev s héliem je pro jedno použití a je nevratná.

