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TERVETULOA TÄYTETTYJEN ILMAPALLOJEN MAAILMAAN
Stuff-A-Loons on uusi, hauska tapa täyttää ilmapalloja!
TÄYTÄ KOKO MAAILMA – erikoisvalmisteisia ilmapalloja,
joista voit tehdä omia täytettyjä ilmapalloja.
Tee upea ilmapallo itsellesi tai anna se lahjaksi. Mukana
tulevalla Maker Stationilla voit täyttää ilmapallon millä
tahansa. Puhalla se, sulje se ja koristele se. Tee
Stuff-A-Loons jokaiseen tilanteeseen – juhlaan tai vain
huvin vuoksi.

Harjoittele ensin tyhjällä Stuff-A-Loons -ilmapallolla.
Luo täysin uusia kuvia sekoittamalla Maker Stationin
mukana tulevia tarvikkeita keskenään, tai : Täytä ne
omilla hauskoilla jutuillasi! NIIN KAUAN KUIN SE ON
SINUSTA HAUSKAA!
Lue käyttöohje ennen Maker Stationin käyttöä.
POISTA PAKKAUS ENNEN TUOTTEEN ANTAMISTA LAPSELLE.
SÄILYTÄ PAKKAUS, JOTTA VOIT LUKEA SIINÄ OLEVIA OHJEITA
MYÖHEMMIN.
Suosittelemme, että aikuinen auttaa lapsia ja aina
stuff-A-Loons Maker Stationin ensimmäisellä käyttökerralla.
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1 Kiinnitä läpinäkyvä kupu Maker Stationin päälle ja

kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se lukkiutuu.
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2 Varmista, että sininen rengas on paikallaan ja laita sen jälkeen

ilmapallo läpinäkyvän kuvun päälle. Kallista varoen ilmapallon
aukkoa läpinäkyvän kuvun reunan päälle.
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3 Aloita pumppaaminen, ja ilmapalloa
puhalletaan kuvun sisällä. Jatka pumppaamista, kunnes ilmapallo täyttää kammion.
Jos ilmapallo ei täyty, sinun on tarkistettava, että
kupu ruuvattu kiinni ja suljettu tiiviisti.
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Vinkki! Jos tämä on ensimmäinen yrityksesi, voit aloittaa testi-ilmapallolla
ILMAN täytettä ja siirtyä suoraan kohtaan 5. Kun olet oppinut menetelmän,
voit palata takaisin ja lisätä täytteen.

4 Ja nyt pidämme todella hauskaa ja koristamme! Valitse ilmapalloon
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suosikkitäytteesi. ÄLÄ käytä teräviä esineitä, jotka voivat vahingoittaa
ilmapalloa. Voit valita mukana tulevan täytteen tai olla luova ja valita oman
täytteesi. Hae inspiraatiota osoitteesta www.stuffaloons.com.
Jos haluat esimerkiksi laittaa nallen ilmapallon pohjaan tai haluat sen
riippuvan yläosasta, voit solmia langan tai nauhan sen ympärille. Laita nalle
ilmapalloon ja anna langan tai nauhan työntyä ulos yläosasta. Kun ilmapallo
on täyteen puhallettu, vetämällä lankaa tai nauhaa voit sijoittaa esineen
haluamaasi paikkaan ja sulkea sen jälkeen ilmapallon kiinnikkeellä.
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Laita vaaleanpunainen korkki varoen ilmapallon kammion
aukkoon. Varmista sen oikea suunta, äläkä pudota sitä
ilmapallon sisään!

6
Aseta vaaleanpunainen korkki kammion päälle. Laita
peukalosi korkin loveen ja pidä sitä
vaakasuorassa. Nosta nyt varoen, mutta
tukevalla otteella sininen rengas korkin päälle. Ilmapallon aukon
reuna kelautuu ylös ja tarttuu korkin uraan, jotta se on kunnolla
kiinnitetty. Se ei saa päästää ilmaa ulos. Jos kadotat sinisen
renkaan, kelaa ilmapallon aukon reuna reunan yli, jotta korkki
lukkiutuu paikalleen.
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Kierrä kupua vastapäivään ja irrota se.
Ota Stuff-A-Loon ulos, ja laita se pumpun
päälle.

8 Pumppaa ilmapallo halutun kokoiseksi. Vedä
pumppua koko ajan ja paina se kokonaan alas.
VAROITUS – ÄLÄ pumppaa ilmapalloon liikaa
ilmaa! Pyydä apua aikuiselta ja purista
ilmapalloa varoen varmistaaksesi, ettei se
puhkea. Lopeta pumppaaminen, ennen kuin
ilmapallosta tulee liian kova!
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Ilmapallosi on nyt valmis ja voidaan
sulkea. Vedä korkki varoen pois ilmapallosta
“venyttääksesi” kaulan ja kierrä sitä kerran
ympäri. ÄLÄ VEDÄ KORKKIA ULOS! Pyydä
aikuisen apua, jos se tuntuu vaikealta.
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Aseta erikoiskiinnike ilmapallon "kaulan"
ympärille samalla kiertäen, ja sulje se
napsauttamalla. Voit sulkea ilmapallon myös
sitomalla nauhan tiukasti sen ympärille.
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Nyt ilmapallo on suljettu ja käyttövalmis. Voit
varoen ottaa korkin ulos ja aloittaa ulkopuolen
koristelun, esim. kiharretuilla nauhoilla ja narulla,
josta se voi riippua. Valitse mukana tulevat
tarvikkeet tai käytä omiasi – voit vapaasti valita
haluamasi.
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Stuff-A-Loons Maker Stationia saa käyttää
vain Stuff-A-Loons -ilmapallojen kanssa.

Manufactured by ©2020 BOTI Global Ltd., Unit 404A-5,
4/F/ Tower I, South Seas Centre 75 Mody Road, TST,
Kowloon, Hong Kong. www.bot-i.com.
questions@bot-i.com.

VAROITUS! Tukehtumisvaara. Pieniä osia. Ei sovellu alle
3-vuotiaille lapsille. Alle 8-vuotiaat lapset voivat tukehtua ilmapalloihin, jotka
ovat puhjenneet tai joita ei ole puhallettu. Edellyttää aikuisen läsnäoloa. Säilytä
tyhjiä ilmapalloja poissa lasten ulottuvilta. Heitä puhjenneet ilmapallot pois
välittömästi. Ilmapallot on valmistettu luonnonmukaisesta lateksikumista. Älä
pidä niitä silmien korvien tai kasvojen lähellä. Ne voivat vahingoittaa silmiä tai
kuuloa.

Valmistettu Kiinassa

NOUDATTAA STANDARDEJA ASTM 963 JA EN71.

Verkkosivustostamme löydät monia
hauskoja vinkkejä!
www.stuffaloons.com
VAROITUS: ÄLÄ TÄYTÄ
ILMAPALLOJA PUHALTAMALLA,
VAIN ILMAPALLOPUMPULLA!
PIENET OSAT VOIVAT
KIINNITTYÄ NIEULUUN!
Tuote: STUFF-A-LOONS-MAKER STATION
Tuotenumero: 36620
Ikäryhmä 8+

VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA.
Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.
Tukehtumisvaara (pieniä osia). Poista pakkaus
ennen tuotteen antamista lapselle. Noudata
varovaisuutta, jos ostat tuotteen lapselle, jonka
ikä on alle suositellun ikäryhmän. Tuotetiedot,
värit tai sisältö voivat erota kuvasta.
TÄRKEÄÄ: Säilytä pakkaus/ohje, siinä on
tietoa, josta voi myöhemmin olla apua.
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