
12. Rozbuška se odpálí v momentě, kdy přiložíte oba dráty na kontakty baterie. Dojde k prasknutí velkého balónu a rozsypání
všeho jeho obsahu na zem.

Druhý konec s dráty odizolujte 
pomocí kleští nebo nůžek.

Pokud je drát moc krátký, lze jej jednoduše prodloužit delším drátem, který se na původní jednoduše namotá. 
Dejte pozor, aby se dráty mezi sebou nedotýkaly. Zabránilo by to odpálení rozbušky. 
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1.  Připravte si vše potřebné pro zhotovení superbalónu:

  • pumpičku
  • velký balón
  • sada malých balónků
  • stuha nebo provázek na zavěšení
  • cca 5 cm lepicí pásky
  • rozbuška
  • 9V baterie
  • Pokud budete potřebovat provádět odpálení z větší vzdálenosti, je třeba ješte
     dostatečné množství drátu (dvoulinky)

2.  Velký, zatím nenafouknutý, balón můžete naplnit barevnými konfetami nebo jinou dekorací, která se při výbuchu rozsype spolu s balónky.

3.  Nafoukněte velký balón pumpičkou na průměr cca 50 cm. Přidržte balón tak, aby vzduch z balonu neunikal.

8.  Pokud Vám z velkého balónu postupně odejde vzduch, podle potřeby jej dofoukněte.

9. Nakonec balón nafoukněte na potřebných 80 až 100 cm a zauzlujte.

10. Odsuňte krytku na rozbušce, pokud je rozbuška krytkou vybavená. Rozbuška má 
tvar sirkové hlavičky a vedou k ní 2 dráty.  Připevněte rozbušku tak, aby se hlavička
přímo dotýkala vnější strany balónu. Lepte ji pomocí lepicí pásky a to v blízkosti
hrdla balonu - to vám umožní táhnout drát z rozbušky spolu se stuhou (provázkem),
na které je balón zavěšen.

Návod na přípravu superbalónu

4. 5. 6. 7.

Nasaďte malý balónek na hrdlo
pumpičky a rychle jej vsuňte do 
velkého balónu tak, aby uniklo
co nejméně vzduchu.

Zapumpujte alespoň 2-3x aby malý
balónek dosáhl velikosti cca 10cm.
Jeho velikost by měla utěsnit hrdlo
velkého balónu.

Vysuňte pumpičku a zauzlujte malý
balónek. Hrdlo velkého balónu by
mělo být v tuto chvíli napnuté 
a utěsněné malým balónkem.

Opět rychle vsuňte balońek připravený
na pumpičce a opakujte bod č. 5. a 6.
(balónek, který utěsňoval hrdlo vlastně
vrazíte do balónu a na jeho místě 
nafukujete nový balónek).

11. Zavěste balón na stuhu nebo provázek a natáhněte odpalovací vedení (drát) do místa, kde budete odpalovat.
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Pokud potřebujete odpálit balóny na vzdálenost větší než 20 m nebo pokud chcete odpálit více balonů najednou, je třeba zapojení 
odzkoušet zkušebním odpalem rozbušek. Pozor, rozbušky jsou jen na jedno použití. Zakupte si proto rezervní rozbušky a pro odpal 
použijte silnější, alespoň 12V baterii. Zkušební odpal neprovádějte s rozbuškami přilepenými na balónech! 
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