STATUS - IZVIRNI HIŠNI PRIPOMOČKI

SI

VAKUUMSKA ČRPALKA
Navodila za uporabo
OPIS IN NAMEN
Vakuumska črpalka je obvezen pripomoček za vakuumiranje Statusovih
pripomočkov. Je sestavni del vsake vakuumske posode, seta, pokrova ali zamaška.
Namenjena je izsesavanju zraka iz posode, steklenice ali skodelice in omogoča
ustvarjanje vakuuma. Oblikovana je tako, da se s tesnilnim delom prilega vsem
Statusovim izvirnim hišnim pripomočkom, ki z vakuumskim shranjevanjem
podaljšujejo obstojnost živil.
UPORABA

Črpalko natančno nastavite na ležišče ventila, ki je
na sredini vakuumskega pokrova ali zamaška.

Z eno roko primite spodnji del črpalke in pazite, da
je ves čas vakuumiranja dobro nastavljen na
ventil.

Z drugo roko držite njen zgornji del ter z
večkratnimi pritiski in dvigi izsesajte zrak iz posod
ali steklenic.

Ko pride do upora, je ustvarjen vakuum.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Vakuumskih črpalk v osnovi ni potrebno čistiti. Če pa
ste jo umazali in je čiščenje potrebno, jo očistite z
mehko gobico ali vlažno krpo.
Vakuumske črpalke ni dovoljeno čistiti v pomivalnem
stroju. Če je drsenje črpalke čez čas oteženo, njeno
delovanje ponovno vzpostavite tako, da zunanji del
notranje cevke namažete s parafinskim oljem.
MATERIALI
Telo vakuumske črpalke je narejeno iz kakovostne ABS plastike, tesnilo je
silikonsko.
GARANCIJA
Za Statusovo 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.

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

