
A CSOMAG TARTALMA
• 1x meglepetés torta 
állvány

ALKATRÉSZEK
1. Tortaállvány
2. Ajándékcsomag
3. Tányér
4. Kioldógyűrű

UTASÍTÁS

MEGLEPETÉS TORTA ÁLLVÁNY

UTASÍTÁS

HOGYAN KELL ÖSSZERAKNI

UTASÍTÁS

Leírás
• Név: Tortaállvány.
• Anyag: műanyag.
• Az ajándékcsomag mérete: 150x80mm.
• Súlyhatár: 0,5 kg.
• Szín: fehér.
• Újrafelhasználható.
• Kézzel mosható.

FIGYELEM

GARANCIA

KAPCSOLAT

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A jótállást 
a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia területén 
igényelheti, kérve a nem megfelelő termék ingyenes cseréjét vagy 
értékének visszatérítését.
Küldjön e-mailt a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A 
termék eltarthatósága 24 hónap a termék átvételétől számítva.

• NE takarja le a közepét fondanttal vagy sütemény darabbal. 
Az ajándékcsomag NEM fog átmenni rajta. 
• A süteménynek szobahőmérsékleten vagy ahhoz közeli 
hőmérsékleten kell lennie, mielőtt aktiválja a ravaszt. Az 
ajándékcsomagolás nem fogja áttörni a hideg vagy fagyasztott 
cukormázat/süteményt. 
• Ne használjon csiszolócukrot, szórót vagy más apró tárgyat a 
középpont lefedéséhez. Ezek elakadhatnak az ajándékcsoma-
golásban. 
• Az állványt ne használja forgóasztalként. A forgó állvány 
meghibásodást okozhat.

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

HOGYAN KELL HASZNÁLNI

Használhat hozzá boltban vásárolt süteményt vagy házilag készítettet, és 
meglepheti ezzel is szeretteit. Legyen szó születésnapi ajándékról, 
babaváró bulin a kisbaba nemének felfedésről vagy bármilyen más 
ünneplésről.
Fedje le az ajándékcsomag tetejét valami könnyűvel, például tejszínhab-
bal és néhány szórással. Ne fedje fondanttal vagy bármi mással, ami túl 
nehéz vagy túl kemény lehet, különben az ajándék nem pattan ki a 
helyéről.

Helyezze a tányért az állványra a kívánt magasságba (2 lehetőség van, 
az egyik magasabb, a másik alacsonyabb). Vágjon a torta közepére egy 
akkora lyukat, mint az állványcső, majd tegye a tortát a tányérra. Rejtse 
el ajándékait az ajándékcsomagolásba, zárja le szorosan a fedelet, majd 
tegye be a tortaállvány csövébe. A fém zsinór húzása közben nyomja 
tovább az ajándékcsomagot, amíg „kattanást” nem hall.

1.

2.

3.

4.


