
BALENIE OBSAHUJE
• 1x Prekvapujúci stojan 
na tortu

ČASTI
1. Stojan na tortu
2. Darčekový pohár
3. Tanier
4. Uvoľňovací krúžok

INŠTRUKCIE

PREKVAPUJÚCI STOJAN NA TORTU

INŠTRUKCIE

AKO SESTAVIŤ

INŠTRUKCIE

ŠPECIFIKÁCIA
• Názov: Stojan na tortu.
• Materiál: Plast.
• Rozmer darčekovej nádoby: 150x80mm.
• Hmotnostný limit: 0,5 kg.
• Farba: biela.
• Opakovane použiteľné.
• Možné umývať ručne.

UPOZORNENIE

ZÁRUKA

KONTAKT

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku si môžete 
uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Slovinsko a požiadať o bezplatnú výmenu alebo vrátenie hodnoty 
nevhodného výrobku.
• Pošlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. Výrobok 
má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu prijatia výrobku.

• NEZAKRÝVAJTE stred fondánom. Darčeková nádoba 
NEVYSKOČÍ.
• Torta by mala mať izbovú teplotu alebo by mal byť blízka 
izbovej teplote, než sa aktivuje spúšť. Darčeková nádoba 
nemôže preraziť studenú alebo mrazenú polevu/tortu.
• Na zakrytie stredu nepoužívajte posypový cukor, posyp alebo 
iné malé predmety. Môžu upchať darčekový pohár.
• Stojan by nemal byť používaný ako otočný tanier. Otáčanie 
môže spôsobiť jeho poruchu.

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

AKO POUŽIŤ

Môžete použiť tortu kúpený v obchode alebo domáci tortu a prekvapiť tak 
svoju milovanú osobu. Či už ide o narodeninový darček, odhalenie 
pohlavia alebo inú oslavu.
Vrch darčekovej nádoby prikryte niečím ľahkým, napríklad šľahačkou a 
trochou posypu. Nezakrývajte fondánom ani ničím iným, čo by mohlo byť 
príliš ťažké alebo príliš pevné, inak darček nevyskočí.

Položte tanier na stojan na tortu v požadovanej výške (existujú 2 možnos-
ti, jedna vyššia a druhá nižšia). V strede torty vyrežte otvor taký veľký, ako 
je stojanová trubica a potom dajte tortu na tanier. Skryte svoje darčeky do 
darčekovej nádoby, pevne zatvorte vekom a potom vložte do trubice 
stojana na tortu. Pri ťahaní za kovovú šnúru zatlačte darčekovú nádobu 
dovnútra, kým nebudete počuť „cvaknutie“.
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