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Instrukcja

Włóż obiekt do nagrzanego piekarnika i wypiekaj go w temperaturze 220-240, przez 
15-20 minut. Gdy obiekt z płaskiej formy stanie sie obiektem przestrzennym, 
ostrożnie, za pomocą specjalnej rękawicy, wyciągnij go z piekarnika. 
UWAŻAJ! JEST BARDZO GORĄCY!
Odłóż go w bezpieczne miejsce poza zasiegiem dzieci aż do wystygnięcia. 
Za pomocą imbusa odkręć zatyczkę / wentyl. 
Wybierz sposób mocowania – A) śrubę, B) magnes: 
Wywierć otwór w ścianie -> zamontuj kołek rozporowy -> wkręć dwugwint 
-> obrotowym ruchem przymocuj serce.
Do otworu, w którym był przymocowany wentyl, wkręć załączony magnes 
-> przymocuj magnes do metalowej powłoki.
Opakowanie wyrzuć do kosza z zachowaniem zasad recyklingu. 

UWAGI:

Z uwagi na niebezpieczeństwo poparzenia, proces wypiekania może być realizowany    
wyłącznie pod kontrolą osoby pełnoletniej.
Obiekt może być wypiekany WYŁĄCZNIE w piekarniku, w stałych, kontrolowanych 
warunkach, zgodnie z podanymi parametrami. Proces można przyspieszyć mocno 
nagrzewając piekarnik przed włożeniem do niego obiektu. Kategorycznie 
ZABRONIONE jest wypiekanie obiektu na otwartym ogniu lub w kuchence 
mikrofalowej.
Zbyt długie poddawanie obiektu wysokiej temperaturze może spowodować
przebarwienia.

Manual

Insert the object into the preheated oven and bake it at 240 for 15 minutes.
When an object from a flat form becomes a 3D spatial object, carefully, using 
a special glove, pull it out of the oven. LOOK OUT! IT WILL BE EXTREMLY HOT!
Put it in a safe place, out of reach of children until it cools.
Using a hex key, unscrew the plug on the back of the object.
Select mounting method – A) wall mount, B) magnet:
drill a hole into the wall -> put the wall plug into the hole -> screw in 
the double-threaded bolt -> fasten the heart with a twisting motion.
screw the object onto remaining part of the thread protruding from the wall
-> screw the attached magnet into the hole in which the plug was placed and locate it
on the metal surface.
Throw the packaging into the trash in accordance with the recycling rules – ZIETA
packaging is recyclable, environmentally friendly.

WARNING:

Due to the risk of burns, baking can only be carried out under the supervision of 
an adult.
The object can be baked ONLY in the oven, in constant, controlled conditions, in
accordance with the given parameters. The process can be accelerated by strongly
preheating the oven before inserting the object. Baking the object on an open fire 
or in a microwave oven is strictly prohibited.
Subjecting the object to high temperatures for too long may cause discoloration.
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zobacz proces wypiekania:

zieta.pl

see baking process:

zieta.pl


