
STATUS – IZVIRNI PRIPOMOČKI   SLO 

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 

VAKUUMSKI ZAMAŠKI, 3-DELNI SET 
Navodila za uporabo 

 

OPIS 

Vakuumski zamašek je namenjen neprepustnemu 

zapiranju in vakuumskemu shranjevanju pijač v 

steklenicah. Posebno uporaben je za shranjevanje pijač, ki 

jih nismo porabili do konca. Vakuumsko shranjujemo vino, 

sokove in druge napitke. Z vakuumiranjem pijačam 

podaljšamo obstojnost, sveţino, vonj in okus. 

 

Prednosti vakuumskega shranjevanja: 

 ohrani vitamine, minerale ter hranljive snovi in aromo 

pijač 

 oksidacija je upočasnjena, zato je obstojnost živil 

podaljšana  

 preprečuje mešanje neprijetnih vonjav živil v 

hladilniku in zamrzovalniku. 

 

Set vsebuje: 

 3 barvne vakuumske zamaške (modra, zelena, 

vijolična) 

 

Razvito in proizvedeno v Sloveniji. 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

 Zamašek vstavite v odprtino vratu steklenice in na 

zamašek postavite vakuumsko črpalko. 

 Z vakuumsko črpalko izsesajte zrak iz steklenice. Ko 

zaznate povečan upor, je v steklenici ustvarjen 

vakuum. 

 Vaše vino ali sok sta v vakuumu varno shranjena. 

 Za odpiranje steklenice potisnite ventil vakuumskega 

zamaška vstran. Zaslišali boste piš zraka. 

 Odstranite zamašek iz steklenice. 

 OPOZORILO: Vakuumski zamaški niso primerni za 

zapiranje penečih vin in drugih gaziranih pijač. 

 

VZDRŢEVANJE IN ČIŠČENJE 

Vakuumski zamaški se lahko pomivajo z običajnim 

detergentom za pomivanje posode pod tekočo vodo ali v 

pomivalnem stroju. Ne uporabljajte agresivnih gobic, da ne 

poškodujete silikonskega tesnila. 

 

MATERIALI 

Telo zamaška je narejeno iz kvalitetne ABS plastike, ki 

zagotavlja trpežnost in dolgotrajno uporabo. Tesnila in 

ventil so narejeni iz silikona. Oba materiala sta ţivilsko 

neoporečna. 

 

PRIPOROČILO 

Vakuum ne preprečuje rasti bakterij, zato je potrebno 

pokvarljiva živila shranjevati v hladilniku. Obstojnost je 

bistveno podaljšana. 

 

GARANCIJA 

Za Statusov 9-delni set vakuumskih zamaškov 

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. 

 


