
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 
 

UNIVERZALNI VAKUUMSKI POKROVI 
Navodila za uporabo 

 
OPIS IN NAMEN 

Zaradi vpliva temperature in zraka (predvsem kisika) so 
živila neprestano izpostavljena neugodnim vplivom kot so 
oksidacija, gnitje, sušenje, plesen, propadanje in podobno. 
Vakuumski način shranjevanja živil podaljša obstojnost, 
svežino in aromo živil. Vakuumski pokrovi so namenjeni 
shranjevanju ţe odprte hrane in ţe pripravljenih jedi.  

 
Različne velikosti vakuumskih pokrovov uporabite na že 
obstoječe posode in skodelice, pločevinke, kozarce, 
kovinske in lonce iz nerjavečega jekla, plastične, steklene in 
keramične posode ter kozarce za vlaganje. 
 
Univerzalne vakuumske pokrove je mogoče kupiti 
posamezno ali v setu. 

Set vključuje vse velikosti univerzalnih vakuumskih 
pokrovov in ročno vakuumsko črpalko. 
 
Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU. 
 

 Univerzalni vakuumski pokrov 1 (premer 6 cm, 

ustreza velikostim posod s premerom od 2,5 cm do 5 
cm) uporabimo za zapiranje že odprte otroške hrane, 
industrijskih sadnih sokov v stekleničkah, omake ... 

 Univerzalni vakuumski pokrov 2 (premer 8,2 cm, 

ustreza velikostim posod in steklenic s premerom od 4 
cm do 7,5 cm)  je namenjen zapiranju steklenic vloženih 
kumaric, paprik, rdeče pese, kompotov in drugih 
vloženih živil 

 Univerzalni vakuumski pokrov 3 (premer 13,5 cm, 

ustreza velikostim posod s premerom od 6 cm do 12 
cm) uporabljamo za zapiranje manjših skled za solate, 
večjih skodelic in drugih posod ustrezne velikosti 

 Univerzalni vakuumski pokrov 4 (premer 21 cm, 

ustreza velikostim posod s premerom od 10 cm do 20 
cm) je namenjen shranjevanju živil v skledah in 
posodah z ravnim robom  

 Univerzalni vakuumski pokrov 5 (premer 25,5 cm, za 

posode s premerom od 18,5 cm do 24,5 cm). 
Uporabljamo ga lahko  za vakuumsko zapiranje loncev 
s kuhano hrano za večdnevno uporabo (sarma, 
polnjena paprika, golaž). 

 

UPORABA  

 Pred prvo uporabo 
univerzalni pokrov operite. 
Prepričajte se, da so pred 
vsako uporabo robovi posode, 
tesnila ter ventil čisti in suhi. 

 S pokrovom zaprite 
želeno posodo (kovinsko, 
plastično, keramično, stekleno). 
Bodite pozorni, da je celoten 
rob posode znotraj območja 
silikonskega tesnila. 

 Pomembno je, da je 
rob posode raven in gladek, 
brez poškodb, zarez ali 
okraskov. 

 Vakuumsko črpalko nastavite natančno na ležišče 
ventila, ki se nahaja na sredini pokrova. 

 Z večkratnim vlečenjem in potiskanjem črpalke črpajte 
zrak iz posode, dokler ne pride do občutnega upora. 

 Univerzalni pokrov odstranite s posode tako, da 
odklonite ventil na pokrovu v poljubno smer (slišite šum 
zraka). Pokrov se bo sprostil in lahko ga boste odstranili 
s posode. 

 
 
Vakuumska črpalka: Za vakuumiranje vakuumskih 
pokrovov je nujno potrebna vakuumska črpalka – ročna 

ali električna. Lahko jih vakuumirate tudi s pomočjo 
Statusovih vakuumskih aparatov. 
 
PRIPOROČILA 

Vakuum upočasni, vendar ne more preprečiti nastajanja 
bakterij, zato hrano in živila vedno shranjujte v hladilniku. 
 

VZDRŢEVANJE IN ČIŠČENJE 

Vakuumski pokrovi se lahko pomivajo z običajnimi sredstvi 
za ročno pomivanje ali v pomivalnem stroju. Ne uporabljate 
strgal, grobih gobic  in krp za čiščenje niti močnih čistilnih 
sredstev. Pri čiščenju pazite, da ne spraskate ali 
poškodujete zapiralnih delov (robovi posod, tesnilni ter 
ventilni nastavki za črpalko). 
 
MATERIALI 

Tesnilo na pokrovu in črpalki ter ventil so iz silikona. 
Univerzalni pokrovi so narejeni iz kakovostne ABS plastične 
mase, ki zagotavlja dolgotrajnost in uporabnost izdelkov. Vsi 
materiali so živilsko neoporečni in brez BPA. 
 
GARANCIJA 

Za Statusove univerzalne vakuumske pokrove in ročno 
vakuumsko črpalko 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. 
 
 
 
 

 

Ventil  

Pokrov ventila 

Povišan rob tesnila   

Silikonsko tesnilo 

Ležišče ventila 

Vakuumski pokrov 

Telo ventila 


