
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• 1x Βάση έκπληξη για 
τούρτα 

ΜΕΡΗ
1. Βάση τούρτας
2. Δοχείο δώρων
3. Πιάτο
4. Δακτύλιος απελευθέρωσης

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΒΑΣΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΤΕ ΜΑΖΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Όνομα: Βάση τούρτας.
• Υλικό: Πλαστικό.
• Μέγεθος δοχείου δώρου: 150x80mm.
• Όριο βάρους: 0,5 κ.
• Χρώμα: Λευκό.
• Επαναχρησιμοποιήσιμο
• Πλένεται στο χέρι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. 
Μπορείτε να διεκδικήσετε την εγγύηση από την D4 WEB d.o.o., 
Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία, ζητώντας δωρεάν 
αντικατάσταση ή επιστροφή της αξίας του ακατάλληλου προϊόντος.
• Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό παραγγελίας και την 
ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από 
την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

• ΜΗΝ καλύπτετε το κέντρο με ζαχαρωτά. Το δοχείο 
δώρου ΔΕΝ θα πεταχτεί.
• Η τούρτα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου ή 
κοντά σε αυτήν πριν ενεργοποιηθεί η σκανδάλη. Το δοχείο 
δώρου δεν μπορεί να πεταχτεί μέσα από κρύα ή παγωμένη 
τούρτα.
• Μη χρησιμοποιείτε ζάχαρη λείανσης, πασπαλίσματα ή 
άλλα μικρά αντικείμενα για να καλύψετε το κέντρο. Αυτά 
μπορεί να μπλοκάρουν το δοχείο δώρου.
• Η βάση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως γυριστό 
τραπέζι. Η περιστρεφόμενη βάση μπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία.

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

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τούρτα που αγοράσατε από το 
κατάστημα ή μια σπιτική και να εκπλήξετε το αγαπημένο σας 
πρόσωπο. Είτε πρόκειται για δώρο γενεθλίων, είτε για αποκάλυψη 
φύλου, είτε για οποιαδήποτε άλλη γιορτή.
Καλύψτε το πάνω μέρος του δοχείου δώρου με κάτι ελαφρύ, για 
παράδειγμα σαντιγί, και πασπαλίστε λίγο. Μην καλύπτετε με 
ζαχαρωτό ή οτιδήποτε μπορεί να είναι πολύ βαρύ ή πολύ σφιχτό, 
αλλιώς το δώρο δεν θα πεταχτεί.

Τοποθετήστε το πιάτο στη βάση της τούρτας στο επιθυμητό ύψος 
(υπάρχουν 2 επιλογές, η μία ψηλότερη και η άλλη χαμηλότερη). 
Κάντε μια τρύπα στη μέση της τούρτας τόσο μεγάλη όσο ο σωλήνας 
στήριξης και στη συνέχεια βάλτε την τούρτα σας στο πιάτο. Κρύψτε 
τα δώρα σας μέσα στο δοχείο δώρων, κλείστε το με το καπάκι 
σφιχτά και μετά βάλτε το στον σωλήνα της βάσης της τούρτας. Ενώ 
τραβάτε τη μεταλλική χορδή, συνεχίστε να σπρώχνετε το βάζο με 
τα δώρα μέσα μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ».
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