
VELKOMMEN TIL DE FYLDTE BALLONERS VERDEN

Stu�-A-Loons er en ny og sjov måde at lave fyldte balloner 
på!

HYLD HELE VERDEN – med specialfremstillede balloner, 
som du kan forvandle til dine helt egne, smukke, fyldte 
balloner. 

Lav en �ot ballon til dig selv eller som en gave. Brug den 
medfølgende Maker Station til at fylde hvad som helst i 
ballonen. Pust den op, luk den, og pynt den. Lav 
Stu�-A-Loons til enhver lejlighed – for at fejre nogen eller 
bare for sjov.

Øv dig først med en tom Stu�-A-Loons-ballon. Skab 
helt nye udtryk ved at blande det tilbehør, der følger 
med Maker Station, eller endnu bedre: Fyld dem med 
dit eget tossede indhold! SÅ LÆNGE DU HAR DET 
SJOVT!

Læs brugsanvisningen, inden du bruger Maker Station. 

FJERN AL EMBALLAGE, INDEN PRODUKTET GIVES TIL ET 
BARN. BEHOLD EMBALLAGEN, SÅ DU KAN LÆSE 
INFORMATIONEN SENERE.

Vi anbefaler, at en voksen hjælper mindre børn og altid 
hjælper til ved første brug af Stu�-A-Loons Maker Station.
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 Sæt den transparente kuppel fast på Maker Station,  
               og drej den med uret, indtil den låses fast.

Sørg for, at den blå ring sidder korrekt, og placer derefter en 
ballon på toppen af den transparente kuppel. Kræng forsigtigt 
ballonens åbning ned over kanten af den transparente kuppel.

Begynd at pumpe, så ballonen pustes 
op inde i kuplen. Bliv ved med at pumpe, 

indtil ballonen fylder kammeret. Hvis 
ballonen ikke pustes op, skal du kontrollere om 

kuplen er skruet helt på og lukker tæt. 

Tip! Hvis det er dit første forsøg, kan du starte med en prøveballon UDEN fyld, 
og gå direkte til trin 5. Når du har styr på, hvordan man gør, kan du gå tilbage 
og tilføje fyldet.
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Og så bliver det rigtig sjovt, for nu skal der pyntes! Vælg det fyld, som du 
allerhelst vil have i din ballon. Brug IKKE skarpe genstande, da de kan 
ødelægge ballonen. Du kan enten vælge det medfølgende fyld eller være 
kreativ og vælge dit helt eget fyld. Få inspiration på www.stu�aloons.com.

Hvis du vil sætte fx en lille bamse fast i bunden af ballonen eller få den til at 
hænge ned fra toppen, kan du binde en tråd eller et bånd om den. Læg 
bamsen ind i ballonen, og lad tråden eller båndet stikke ud af toppen. Når 
ballonen er pustet helt op, kan du trække i tråden eller båndet for at placere 
genstanden, hvor du vil have den i ballonen, og derefter lukke ballonen med 
en klemme. 
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       Sæt specialklemmen rundt om ballonens 
"hals", mens den er drejet, og luk den med et klik.  
Du kan også forsegle ballonen ved at binde et 
bånd stramt omkring den.

    Placer den lyserøde 
prop i toppen af kammeret. Sæt 

dine tommel�ngre i proppens indhak, 
og hold den vandret. Løft nu forsigtigt, 

men med et fast greb, den blå ring op over proppen. Kanten af 
ballonens åbning ruller op, og griber fat i rillen i proppen, så den 
sidder godt fast. Der bør ikke trænge luft ud. Hvis du mister den 
blå ring, skal du blot rulle kanten af ballonens åbning op over 
kanten for at låse proppen fast.
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        Pump ballonen op til den ønskede størrelse. 
Sørg for at trække pumpen hele vejen op og 
trykke den helt ned. ADVARSEL – Fyld IKKE 
for meget luft i ballonen! Bed en voksen om 
hjælp, og klem forsigtigt på ballonen for at 
sikre dig, at den ikke sprænger. Stop med at 
pumpe, inden ballonen bliver for hård! 
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Sæt forsigtigt den lyserøde prop ned i ballonens åbning i 
kammeret. Sørg for, at den vender rigtigt, og tab den ikke 
ned i ballonen! 

Drej kuplen mod uret, og tag den af. Tag 
din Stu�-A-Loon ud, og sæt den på 
pumpen.

11        Nu er ballonen lukket og klar til brug. Du kan 
forsigtigt tage proppen ud og gå i gang med at 
dekorere den udvendigt, fx med krøllede bånd 
og en snor, som den kan hænge i. Vælg det 
medfølgende tilbehør, eller brug dit eget – du 
kan frit vælge, hvad du vil. 

       Nu er din ballon klar til at blive forseglet. 
Træk forsigtigt proppen væk fra ballonen for 
at strække "halsen", og vrid den en omgang. 
TRÆK IKKE PROPPEN UD! Bed en voksen om 
hjælp, hvis det er svært.

ADVARSEL: PUST IKKE 
BALLONEN OP MED MUNDEN, 
KUN MED BALLONPUMPEN! 
SMÅ DELE KAN SÆTTE SIG 

FAST I SVÆLGET!

Stu�-A-Loons Maker Station må kun bruges 
sammen med Stu�-A-Loons-balloner.

Fremstillet i Kina
OVERHOLDER SIKKERHEDSKRAVENE I ASTM F963 OG EN71.

Se masser af sjove tips på vores website! 
www.stuffaloons.com

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.
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ADVARSEL!         Kvælningsfare. Små dele. Ikke egnet til 
børn under 3 år. Børn under 8 år kan blive kvalt i balloner, 
som er gået i stykker eller ikke er pustet op. Kræver opsyn 
af en voksen. Opbevar uoppustede balloner utilgængeligt 
for børn.  Smid ødelagte balloner ud med det samme. 
Ballonerne er fremstillet af naturligt latexgummi. Hold dem 
ikke tæt på ørerne eller ansigtet. Det kan forårsage skader 
på syn eller hørelse.

ADVARSEL! KVÆLNINGSFARE.
Ikke egnet til børn under 36 måneder. 
Kvælningsfare (små dele). Fjern al emballage, 
inden produktet gives til et barn. Vær forsigtig, 
hvis du køber produktet til børn, som er under 
vores anbefalede aldersgruppe.  
Produktspecifikationer, farver eller indhold kan 
afvige fra de viste. VIGTIGT: Behold 
emballagen/vejledningen, da den indeholder 
information, som kan være vigtig at have på et 
senere tidspunkt.         

PROXY A/S
Gothersgade 14, 4th Floor DK-1123 
Copenhagen K, Denmark
www.proxyas.com

Vare: STUFF-A-LOONS-MAKER STATION
Artikkelnummer: 36620
Aldersgruppe: fra 8 år 


