
BALÍČEK OBSAHUJE
• 1x Překvapivý stojan na 
dort

ČÁSTI
1. Stojan na dorty
2. Dárková nádoba
3. Talíř
4. Uvolňovací kroužek

INSTRUKCE

PŘEKVAPIVÝ STOJAN NA DORT

INSTRUKCE

JAK TO POSKLÁDAT

INSTRUKCE

SPECIFIKACE
• Název: stojan na dort.
• Materiál: plast.
• Velikost dárkové nádoby: 150x80mm.
• Hmotnostní limit: 0,5 kg.
• Barva bílá.
• Znovu použitelný.
• Lze prát ručně.

VAROVÁNÍ

ZÁRUKA

KONTAKT

Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu. Záruku můžete 
uplatnit u D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko a 
požádat o bezplatnou výměnu nebo vrácení hodnoty nevhodného 
produktu.
Pošlete nám e-mail s číslem objednávky a datem nákupu. Výrobek má 
trvanlivost 24 měsíců od data převzetí výrobku.

• Nezakrývejte střed fondánem. Dárková nádoba se neprorazí.
• Dort by měl mít pokojovou teplotu nebo by měl být blízký 
pokojové teplotě, než se aktivuje spoušť. Dárková nádoba 
nemůže prorazit studenou nebo zmrazenou polevu/koláč.
• K zakrytí středu nepoužívejte brusný cukr, sypače ani jiné 
malé předměty. Mohlo by dojít k uvíznutí dárkové nádoby.
• Stojan by neměl být používán jako otočný talíř. Otočný stojan 
může způsobit jeho poruchu. 

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

JAK TO POUŽÍVAT

Můžete použít dort zakoupený v obchodě nebo domácí a překvapit 
svého blízkého. Ať už je to dárek k narozeninám, odhalení pohlaví nebo 
jiná oslava.
Zakryjte horní část dárkové nádoby něčím lehkým, například šlehačkou 
a trochou posypu. Nezakrývejte fondánem nebo čímkoli, co by mohlo 
být příliš těžké nebo příliš pevné, jinak dárek nevyskočí. 

Umístěte talíř na stojan na dort v požadované výšce (existují 2 možnos-
ti, jedna vyšší a druhá nižší). Uprostřed dortu vyřízněte otvor tak velký, 
jako je stojanová trubka, a poté dort položte na plech. Skryjte své dárky 
uvnitř dárkové nádoby, pevně uzavřete víkem a poté vložte do trubičky 
stojanu na dort. Při vytahování kovového provázku tlačte dárkovou 
nádobu dovnitř, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
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