JÄTTIPALLOJEN TÄYTTÖOHJE (HELIUM)
Jättipalloja täyttäessä on varattava riittävästi tyhjää tilaa täyttöpisteen ympärille. Pullo on tuettava hyvin, jottei
se pääse kaatumaan. Täytä jättipallot mieluiten sisätiloissa, koska ulkona tuuli hankaloittaa niiden täyttöä. Jos
mahdollista niin pyydä toista henkilö avustamaan täytössä. Ulkona jättipalloja asentaessa huomioitava ympäristö
(rakennukset, puusto, tiet, sähkölinjat...). Älä asenna jättipalloja paikkaan jossa teräviä esineitä lähistöllä. Kovalla
tuulella pallo voi liikkua narunsa verran mihin tahansa suuntaan!
PALLON TÄYTTÖ:
1. Kiinnitä täyttölaite heliumpulloon ja aukaise pullon pääventtiili (kuva 1).
2. Aseta pallon suu täyttölaitteeseen ja pidä se tiiviisti kiinni, jottei heliumkaasua pääse virtaamaan ohi pallosta.
Paina täyttölaitteen suulaketta (sininen muoviosa täyttölaitteen päässä) alaspäin, jolloin kaasu alkaa
virtaamaan (kuva 2).
3. Jatka täyttöä palloa, kunnes haluttu koko on saavutettu (kuva 3). Helpoiten pallon koon saa mitattua pistämällä
esim. kahden tuolin selkänojat vastakkain ja mittaamalla niiden etäisyydeksi toisistaan täytettävän pallon
halkaisijan ja vähentämällä tästä noin 10%. Pallo on tällöin kestävämpi ja vältytään sen hajoamiselta.
Alla suositeltavat täyttömitat jättipalloille:
- 60 cm pallo täytettynä
= 54 cm (lentoaika sisätiloissa 2 vrk)
- 80 cm pallo täytettynä
= 72 cm (lentoaika sisätiloissa 3 vrk)
- 90 cm pallo täytettynä
= 81 cm (lentoaika sisätiloissa 3-4 vrk)
- 120 cm pallo täytettynä
= 108 cm (lentoaika sisätiloissa 5 vrk)
- 170 cm pallo täytettynä
= 150 cm (lentoaika sisätiloissa 7 vrk)
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PALLON SULKEMINEN SULKIJALLA
Jättipallojen mukana toimitetaan sulkijat (valkoinen/läpinäkyvä muoviosa) jättipallojen sulkemiseen ilman
solmimista. Sulkijat mahdollistavat jättipallojen helpon sulkemisen sekä mahdollisen uudelleenkäytön.
Uudelleen käytettäessä huomioitava, että kertaalleen venytetty lateksi haihduttaa heliumia huomattavasti
nopeammin, jolloin sen lentoaika on lyhyempi!
1. Kiinnitä sulkija asettamalla pallon kaula sulkijan leukojen väliin. Venytä hieman kaulaa, jotta saat kaulan
mahdollisimman rypyttömäksi (kuva 4).
2. Purista sulkijan leuat yhteen jolloin ne lukkiutuvat (kuva 5).
3. Sisätiloissa sido naru sulkijassa olevaan kiinnityslenkkiin. Ulkona sido naru pallon kaulaan (kuva 6)! Ulkona
tuuli ja pakkanen kohdistavat sulkijaan rasitusta, joka voi hajoittaa sen. Kun naru on sidottu pallon kaulaan
niin pallo ei pääse sulkijan hajotessa karkaamaan.
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