
Пакетът включва 
• 1x Поставка за 
изненада за торта

ЧАСТИ
1. Стойка за торта 
2. Капсула за подарък изненада
3. Чиния за торта
4. Пръстен за освобождаване

ИНСТРУКЦИИ

ПОСТАВКА ЗА ИЗНЕНАДА ЗА ТОРТА

ИНСТРУКЦИИ

КАК ДА СГЛОБИТЕ

ИНСТРУКЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Име: Стойка за торта. 
• Материал: Пластмаса. 
• Размер на капсулата за подаръци: 150x80mm. 
• Тегло ограничение: 0,5 кг. 
• Цвят: бял. 
• Многократна употреба. 
• Ръчно миене. 

ВНИМАНИЕ

ГАРАНЦИЯ

ЗА КОНТАКТ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може да 
се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с нов 
напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка на 
продукта. Моля, изпратете ни е-mail с номер и дата на поръчка. 
Срокът на гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на 
продукта.

• НЕ покривайте центъра с фондан - Подаръчната капсула 
НЯМА да изскочи.
• Тортата трябва да бъде на или близо до стайна 
температура преди задействане. Подаръчен буркан не 
може да изскочи от студена или замразена торта. 
• Не използвайте шлифовъчна захар, поръски или други 
малки предмети за покриване на центъра. Те могат да 
запушат Подаръчната капсула. 
• Стойката не трябва да се използва като грамофон. 
Въртящата се стойка може да доведе до неизправност.  

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ 

Можете да използвате с готова , купена торта или домашно 
приготвена такава и да изненадате любимия си човек. 
Независимо дали става въпрос за подарък за рожден ден, 
разкриване на пола на бебето или друго тържествено събитие.
Покрийте горната част на капсулата за подаръци с нещо леко, 
например бита сметана и захарни пръчици за украса. Не 
покривайте с фондан или нещо, което може да е твърде тежко 
или твърде твърдо и да попречи на подаръкът да изскочи.  

Поставете чинията върху стойката за торта на желаната 
височина (има 2 варианта, едната по-висока, а другата по-ниска). 
Направете дупка в средата на тортата толкова голяма, колкото 
капсулата на стойката след това поставете тортата си върху 
чинията. Скрийте подаръците си вътре в капсулата за подаръци, 
затворете с капака плътно след това поставете в тръбата на 
стойката за торта. Докато дърпате металния низ, 
продължавайте да натискате буркана за подаръци вътре, докато 
чуете "щракване". 
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