
OPAKOWANIE ZAWIERA
• 1x Stojak na tort 
niespodziankę

Części
1. Stojak na tort
2. Słoik na prezent
3. Patera
4. Zawleczka uruchamiająca

INSTRUKCJA

STOJAK NA TORT NIESPODZIANKĘ

INSTRUKCJA

JAK ZŁOŻYĆ

INSTRUKCJA

SPECYFIKACJA
• Nazwa: Stojak na tort.
• Materiał: Tworzywo sztuczne.
• Rozmiar słoika na prezenty: 150x80mm.
• Limit wagi: 0,5 kg.
• Kolor: biały.
• Wielokrotnego użytku.
• Można myć ręcznie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

GWARANCJA

KONTAKT

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz 
ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę lub 
pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.
Wyślij wiadomość e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. Okres 
trwałości produktu wynosi 24 miesiące od daty otrzymania produktu.

• NIE pokrywaj środka kremem. Słoik na prezenty NIE złamie 
się. 
 • Tort musi mieć temperaturę pokojową lub zbliżoną do takowej 
przed pociągnięciem zawleczki. Słoik na prezenty nie przebije 
się przez zimny lub zamrożony lukier/ciasto.  
• Nie używaj pyłku cukrowego, posypki lub innych małych 
obiektów do pokrycia środka. Mogą zablokować słoik. 
 • Stojaka nie można używać jako patery obrotowej. Obracający 
się stojak może spowodować jego nieprawidłowe działanie.

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

SPOSÓB UŻYCIA

Można użyć tortu kupionego w sklepie lub domowej roboty i zaskoczyć 
ukochaną osobę. Niezależnie od tego, czy jest to prezent urodzinowy, 
ujawnienie płci dziecka lub jakiekolwiek inne przyjęcie. 
Pokryj górę słoika na prezenty czymś lekkim, na przykład bitą śmietaną 
posypaną posypką. Nie pokrywaj kremem ani niczym, co może być zbyt 
ciężkie lub twarde, ponieważ prezent nie wyskoczy. 

Umieść paterę na stojaku na tort na pożądanej wysokości (są 2 opcje, 
jedna wyższa i jedna niższa). Wytnij dziurę w środku tortu o wielkości 
tuby, a następnie umieść tort na paterze. Ukryj upominki w słoiku na 
prezenty, zamknij szczelnie pokrywką i umieść w tubie. Ciągnąc za 
metalowy łańcuszek, wpychaj słoik do środka aż usłyszysz kliknięcie.
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