
STATUS - IZVIRNI PRIPOMOČKI     SI 

 

V Statusu načrtujemo in izvajamo ves življenjski cikel izdelkov – od razvoja, izdelave, tržnega komuniciranja in prodaje do servisnega 
centra. Uporabniki ste prva in zadnja kontrolna točka, izdelke poskušamo prilagoditi vašim željam. Trudimo se, da so pripomočki z 
blagovno znamko Status – izvirni hišni pripomočki kakovostni, učinkoviti in enostavni za uporabo. V ponudbi najdete izdelke za 
shranjevanje živil v vakuumu in brez vakuuma, pripomočke za kuhanje in pripravo hrane ter izdelke za dom. Ponudbo nenehno 
dopolnjujemo. Vabljeni tudi v Statusovo prodajalno v Metliki, Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika. 
  
Dodatne informacije: 080 18 38, info@status.si, www.status.si 
 

STATUS KLIKI VAKUUMSKI ZAMAŠEK UNIVERSAL VACUUM PIN, 

11-DELNI SET   

Navodila za uporabo 
OPIS 

Status Kliki vakuumski zamašek Universal Vacuum Pin je namenjen ustvarjanju vakuuma v že odprtih kozarcih za 

vlaganje ali celo v plastičnih posodah s polipropilenskimi pokrovi. Še posebej se obnese za ponovno vakuumsko 

zapiranje kozarcev z vloženimi živili. Vsaka plastična posoda s polipropilenskim (PP) pokrovom se lahko 

spremeni v vakuumsko posodo. Pokrov lahko odprete in zaprete vedno znova.   

 

UPORABA 

    
1. Odstranite rdeči vložek v 

ročaju vakuumske črpalke 

tako, da ga potisnete 

navzgor. Vakuumski 

zamaški so shranjeni v 

notranjosti črpalke.  

2. Z ostro konico 

naredite luknjo v 

pokrovu kozarca za 

vlaganje ali na 

polipropilenskem (PP) 

pokrovu plastične 

posode.  

3. Potisnite podolgovati 

del rdečega zamaška 

Universal Vacuum Pin 

skozi luknjo. 

4. Namestite vakuumsko 

črpalko na zamašek in z 

nekaj potegi črpalke 

vakuumirajte vsebino.   

 

Kadar vsebino posode ali kozarca do konca porabite, odstranite zamašek iz 

pokrova zelo previdno. 

 

PRIPOROČILO: Da bi imeli vakuumske zamaške Universal Vacuum Pin vedno 

na varnem mestu, jih shranjujte znotraj vakuumske črpalke. 

 

OPOZORILO: Izdelek vsebuje majhne dele, zato ga shranjujte nedosegljivo 

otrokom. 

 

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE  

Vakuumsko črpalko čistite zgolj z vlažno krpo. Da bi zagotovili dobro drsenje med delovanjem, jo raztegnite in 

notranjo cevko namažete z jedilnim oljem. Črpalke nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju. Ne uporabljajte gobic, 

hrapavih krp, sredstev za poliranje ali razkužil.  

Zamaške Universal Vacuum Pin lahko čistite z običajnimi detergenti pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju. 

 

MATERIALI 

Telo vakuumske črpalke posebne serije je iz kakovostne ABS plastike, tesnilo na črpalki in vakuumski zamaški so 

iz silikona, igla na vložki pa iz nerjavečega jekla. Vsi materiali so živilsko neoporečni in brez BPA. 

 

SESTAVA SETA  

 10 vakuumskih zamaškov Universal Vacuum Pin  

 vakuumska črpalka posebne serije  

 

GARANCIJA 

Za Statusov vakuumske zamaške Universal vacuum pin in ročno črpalko posebne serije zagotavljamo garancijo 

tri leta. Obveza velja od dneva nakupa in ne pokriva pravice do uveljavljanja garancije, če pride do okvar zaradi 

neupoštevanja navodil uporabe, nege in čiščenja oz. zaradi nepravilne uporabe ali uporabe za druge namene kot 

je predvideno. Za uveljavljanje garancije je potrebno obvezno priložiti račun. Zato prosimo, da račun shranite. 

 

rdeči 
vložek 


