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Lahev helia

Návod k použití

Upozornění:
- Helium nevdechujte, může způsobit udušení. Při zástavě dýchání použít umělé dýchání.
- S heliem smí manipulovat pouze dospělá osoba. Uschovejte mimo dosah dětí.
- S heliem manipulujte v dobře větraných místnostech.
- Helium skladujte pouze v dobře větraných místnostech do teploty 40°C.
-  Až do vyčerpání hélia je lahev pod tlakem. Zabraňte proto tepelnému a mechanickému 

namáhání láhve. Mohlo by dojít k výbuchu.
- Lahev je pouze na jedno použití. Po použití ji znehodnoťte viz odstavec recyklace.

Vytáhněte láhev z kartonu:
Odstraňte papírovou kontrolku a uzávěr povolte otáčením proti směru hodinových ručiček 
(papírová kontrolka by neměla být zničena, roztrhana kontrolka svědčí o dřívějším používání 
lahve).
Konec gumového mini reduktoru zasuňte do nafukovacího otvoru (podržte palcem a ukazo-
váčkem), poté gumový mini reduktor jemně zatlačte dolů - zahájí se plnění. (pro snadnější 
plnění můžete použít např. picí brčko které zasunete do ryby a plníte obdobným způsobem 
s tím, že konec reduktoru zasunete do konce brčka)
Pro ukončení nafouknutí ryby přestaňte tlačit na reduktor.
Z ryby vysuňte reduktor po případě brčko (uschovejte pro další plnění).
Zašroubujte uzávěr ve směru hodinových ručiček.

kalkulace počtu nafouknutí ryb
obsah nádoby 13,38 litrů stlačeného hélia 
objem expandovaného hélia cca 250 litrů (v závislosti na okolních podmínkách)
objem nádoby je určen pro jedno plné nafouknutí a případné doplňování 
Příručka pro recyklaci
Řádně uzavřete hlavní uzávěr.
Odšroubujte a odstraňte gumový mini reduktor pro plnění (ručně nebo 
pomocí klíče).
Otevřete hlavní uzávěr a ujistěte se, že láhev je úplně prázdná.
Znehodnoťte dle postupu viz níže příklopku na tlakové lahvi zabraňující 
další použití (obrázky se nachází na kartonku):
Šroubovákem, kladívkem nebo jiným těžkým nářadím udělejte otvor v 
místě vyobrazeném na obrázku (viz. obr. 1).
Zastrčte šrubovák dovnitř láhve pro zdvihnutí příklopky (viz. obr. 2).
Zvedněte přiklopku úplně.
Ujistěte se, že příklopka je zcela odstraněna (viz. obr. 3).
Lahev je nyní úplně prázdná a připravená na vyhozeni nebo odevzdání 
na určené sběrné místo.
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