NAVODILA

NAVODILA

NAVODILA

Surprise cake stand
PAKET VKLJUČUJE
• 1x Stojalo za torto
presenečenja
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• Ime: Stojalo za torte.
• Material: Plastika.
• Velikost darilnega kozarca: 150 x 80 mm.
• Omejitev teže: 0,5 kg.
• Barva: bela.
• Za večkratno uporabo.
• Ročno pralno.

OPOZORILO
DELI
1. Stojalo za torto
2. Darilni kozarec
3. Krožnik
4. Sprostitveni obroč

KAKO SESTAVITI
Krožnik postavite na stojalo za torto na želeno višino (imate 2 možnosti,
ena višja, druga pa nižja). Na sredini torte izrežite luknjo, široko kot
stojalo, nato pa torto položite na krožnik. Skrijte darila v darilni kozarec,
zaprite s pokrovom in nato vstavite v cev stojala za torto. Medtem ko
vlečete kovinsko vrvico, nenehno potiskajte darilni kozarec, dokler ne
zaslišite »klika«.

KAKO UPORABITI
Lahko uporabite torto kupljeno v trgovini ali narejeno doma in presenetite svojo ljubljeno osebo. Pa naj gre za darilo za rojstni dan, razkritje spola ali kakšno drugo praznovanje.
Vrh darilnega kozarca pokrijemo z nečim lahkim, na primer stepeno
smetano. Ne pokrivajte s fondantom ali s čimerkoli, kar bi bilo lahko
pretežko ali preveč trdo saj darilo ne bo izstopilo.

• Sredine NE prekrivajte s fondantom. Darilni kozarec se NE bo
prebil.
• Torta mora biti pri sobni temperaturi ali blizu nje. Darilni
kozarec se ne more prebiti skozi mrzlo ali zamrznjeno torto.
• Za pokrivanje središča ne uporabljajte sladkorja v prahu, mrvic
ali drugih manjših predmetov. Ti lahko zagozdijo darilni kozarec.
• Stojala ne smete uporabljati kot vrtljio stojalo, saj lahko
povzroči okvaro.

GARANCIJA
Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko
zahtevate pri D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija
in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo vrednosti neprimernega
izdelka.
Pošljite nam e-pošto s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek ima
rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

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

