Ühekordne heeliumiballoon „Balloon Time“
Heeliumiballooni komplekt „Balloon Time“ on mugav viis
täita õhupalle igal ajal ja igas kohas, et muuta tavaline päev
hetkega peoks!
Standardkomplektis sisaldub:
• Ühekordne mugav, kerge ja lihtsalt kasutatav heeliumiballoon
(0,25 m³)
• 30 värvilist lateksõhupalli
• Valge lindikera õhupallide sidumiseks
Ideid kasutamiseks:
• Sobivad ideaalselt sünnipäevapidudele, lõpupidudele, pulma, lastepidudele ja sündmustele, kooli- ja õpilastegevustele ning paljudeks muudeks sündmusteks
teie elus;
• Sobib tubade ja kabinettide, baaride ja restoranide kaunistamiseks, et luua
erinevaid paigaldisi ja fotosessioonidele värvilisi taustasid;
• Saate igal ajal luua kiiresti piduliku õhkkonna ja üllatada oma külalisi!

Kuidas õhupalli täita?
1. Avage roheline ventiil, keerates seda neli täiskeeret
vastupäeva.
2. Asetage õhupall musta värvi otsikule. Hoidke õhupalli
otsikul kinni.
3. Vajutage otsik õrnalt alla, et õhupall täita. Eemaldage
õhupall ja siduge see lindiga kinni.
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Kuidas ventiili ohutult avada?
Heeliumilekke vältimiseks on ventiil tugevasti
kinni keeratud. Avage ventiil väikse käterätiku või lapiga.
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1. Avage roheline ventiil heeliumi vabastamiseks
seda vastupäeva keerates.
2. Kui ventiil on väga tugevasti kinni ja seda ei ole
võimalik lahti keerata, kasutage väikest käterätikut.
Katke roheline ventiil käterätikuga ja keerake seda
vastupäeva.
3. Jätkake ventiili avamist käsitsi.

FAQ
Kas balloon „Balloon Time“ on ohutu?

Jah, järgige kõiki pakendil ja balloonil märgitud
ohutusjuhiseid. Ärge hingake heeliumi sisse ega
pange ballooni mitte ühtegi osa hingamisteedesse.
Hoidke balloon lastele kättesaamatus kohas.
Õhupallid on valmistatud lateksist, mis võivad
põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kui kaua õhupallid täidetud püsivad?

Lateksõhupallid püsivad õhus umbes 5–7 tundi;
fooliumist õhupallid umbes 4 päeva. Seda
mõjutavad kõrge temperatuur, niiskustase ja kõrgus.

Kas ballooni „Balloon Time“ saab heeliumiga
uuesti täita?

Ei, see on ühekordne balloon. Ballooni täitmine
võib põhjustada vigastusi või surma.
Viige balloon käitlusjaama.
Täitke õhupallid 1–2 tundi enne
sündmust.
Sulgege roheline ventiil tugevasti, keerates seda
päripäeva. Hoidke ballooni jahedas kohas.

Kui palju enne sündmust tuleks õhupallid
täita?
Kuidas ballooni säilitada?
Kas heeliumil on säilivusaeg?
Kas balloon on ümbertöödeldav?
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Ei, heeliumil ei ole säilivusaega. Sulgege ventiil
lekete vältimiseks tugevasti.
Jah, ballooni „Balloon Time“ saab ümber
töödelda. Võtke ühendust oma kohaliku
jäätmekäitlusettevõttega.
Tähelepanu! Lugege enne kasutamist
ballooni kasutusjuhendit! Lisateavet
leiate toote maaletoojalt.

