Handleiding Balloontime 50
Lees de handleiding aandachtig door om er zeker van te zijn het maximale uit
de balloontime te halen.
Als u het maximale aantal ballonnen wilt krijgen moet u eerst de ballonnen oprekken door ze eerst te vullen
met lucht, vervolgens de lucht eruit en vullen met de helium tank. Hierdoor zijn ze opgerekt en kunt u meer
ballonnen vullen met Helium.
Dit omdat Helium een zeer vluchtig en lichte gasvorm is. Als het helium gas de ballon moet oprekken zal u
veel meer gas per ballon nodig hebben voor hetzelfde resultaat, waardoor u minder ballonnen kunt vullen.
Als u deze instructie goed uitvoert kunt u zeker het aangegeven aantal ballonnen vullen en meer. Zou u ze
rechtstreeks vullen dan zult u niet het aangegeven aantal ballonnen kunnen vullen.
Vul de ballonnen niet een dag van te voren! Reden hiervoor is omdat het Helium via het latex langzaam
ontsnapt en +/- 10 uur – 12 kunnen blijven zweven. (afhankelijk van de temperatuur)
Hoe te vullen:
LET OP: Voer onderstaande enkel nadat u bovenstaand hebt uitgevoerd.
** Plaats de tank verticaal en draai het kraantje welke aan de bovenzijde van de tank zit geheel open.
(In de richting van het tuitje)
** Plaats een ballon over het zwarte vul/spruitstuk en houd deze goed vast.
** Buig nu het spruitstuk lichtjes naar boven of beneden en de ballon zal zich vullen met helium.
** Houd u rekening met de aangegeven maatvoeringen op de doos om het aantal gewenste ballonnen te
verkrijgen. Nl: Hoe groter de ballonnen hoe minder er gevuld kunnen worden.
** Leg vervolgens een knoop in de ballon en bevestig het bijgeleverde lint aan de ballon.
Tip:
Als u ter versiering de ballonnen op tafeltjes wilt plaatsen kunt u het lint in verschillende lengtes maken met
ong. 15cm tot 20cm verschil en vervolgens deze aan een verzwaard object vastmaken. Met 3 à 4 ballonnen
per tafel zult u een zeer gezellig effect maken.
Hergebruik:
U kunt de tank meerdere keren gebruiken tot de tank leeg is.
Als de tank leeg is kunt u deze NIET meer vullen!!!

