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SUPORT DE TORT SURPRIZĂ
PACHETUL INCLUDE
• 1x Suport de tort
surpriză

2.

1.
CAIETUL DE SARCINI

3.
4.

• Nume: "Numele: Suport de tort.
• Material: Plastic.
• Dimensiune borcan cadou: 150x80mm.
• Limita de greutate: 0,5 kg.
• Culoare: alb.
• Reutilizabil.
• Se poate spăla manual.

AVERTISMENT
PIESE
1. Stand de tort
2. Borcan de cadou
3. Farfurie
4. Inel de eliberare

• NU acoperiți centrul cu fondant. Borcanul de cadou NU se va
sparge prin el.
• Tortul trebuie să fie la sau aproape de temperatura camerei
înainte de a activa declanșatorul. Borcanul cadou nu poate
străpunge glazura/prăjitura rece sau înghețată.
• Nu folosiți zahăr pudră, sprinkles sau alte obiecte mici pentru
a acoperi centrul. Acestea pot bloca Borcanul cadou.
• Suportul nu trebuie folosit ca platou rotativ. Rotirea standului
poate cauza funcționarea defectuoasă a acestuia.

CUM SE MONTEAZĂ
Așezați farfuria pe suportul de tort la înălțimea dorită (există 2 opțiuni, una
mai înaltă și cealaltă mai joasă). Tăiați o gaură în mijlocul tortului la fel de
mare ca și tubul suportului, apoi puneți tortul pe farfurie. Ascundeți cadourile în interiorul borcanului de cadouri, închideți cu capacul bine, apoi
puneți-l în tubul suportului de tort. În timp ce trageți de șnurul metalic,
continuați să împingeți borcanul de cadouri înăuntru până când auziți un
"clic".

CUM SE UTILIZEAZĂ
Puteți folosi un tort cumpărat din magazin sau făcut în casă și să vă
surprindeți persoana iubită. Fie că este vorba de un cadou pentru o zi de
naștere, o dezvăluire de sex sau orice altă sărbătoare.
Acoperiți partea de sus a borcanului de cadou cu ceva ușor, de exemplu
frișcă și câțeva fulgi. Să nu acopeiriți cu fondant sau cu ceva care ar
putea fi prea greu sau prea ferm pentru că cadoul nu va ieși afară.

GARANȚIE
Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți
solicita garanția de la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje,
Slovenia, solicitând o înlocuire gratuită sau rambursarea valorii produsului nepotrivit.
- Trimiteți-ne un e-mail cu numărul de comandă și data achiziției. Produsul fas un termen de valabilitate de 24 de luni de la data primirii produsului.

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

