
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 

VAKUUMSKI VRČ 
Navodilo za uporabo 

 
OPIS IN NAMEN 

Shranjevanje živil v vakuumu podaljša obstojnost, 

svežino in aromo živil. Zaradi vpliva temperature in 

zraka (predvsem kisika) so živila neprestano 

izpostavljena neugodnim vplivom, kot so oksidacija, 

gnitje, sušenje, plesen, propadanje in podobno. S 

tem, ko se iz vrča (ali posode ali vrečke) izsesa zrak, 

se proces propadanja živila upočasni in živilo ostane 

dlje časa kakovostno.  

 

Volumen vrča je 1000 ml (1 liter). Njegova oblika 

(višina 27 cm, širina 14,5 cm in dolžina 10 cm) je še 

posebej prilagojena za shranjevanje na vratih 

hladilnika. Namenjen je celodnevnemu shranjevanju 

sveže stisnjenih sokov, shranjevanju različnih 

napitkov in mleka. 

 

Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU. 

 

UPORABA 

 Pred uporabo vakuumski vrč in pokrov operite. 

Prepričajte se, da so robovi vrča in tesnila čisti in 

suhi. 

 Vrč napolnite z vsebino.  

 Vakuumsko črpalko nastavite natančno na 

ležišče ventila, ki se nahaja na sredini pokrova.  

 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 vrča. 

 

 

 

 

 

 Ko pride do upora, je ustvarjen vakuum. 

 Vrč odprete tako, da s kazalcem odklonite ventil 

na pokrovu v poljubno smer (slišite šum zraka).  

 Pri točenju pijače v kozarec  je potrebno dvigniti 

pokrov. Priporočamo, da s palcem pritisnete na 

zadnji del pokrova, ki je namenjen ravno temu. 

 

Vakuumska črpalka: Za vakuumiranje vakuumskih 

pokrovov je nujno potrebna vakuumska črpalka – 

ročna ali električna, ki jo lahko dokupite. 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.  
 

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 

Vakuumski vrč lahko pomivate z običajnimi sredstvi 

za ročno pomivanje ali v pomivalnem stroju. Pri 

čiščenju pazite, da ne spraskate ali poškodujete 

zapiralnih delov (robovi posod, tesnilni ter ventilni 

nastavki za črpalko), zato ne uporabljajte agresivnih 

čistil in ostrih gobic. Za lažje čiščenje lahko pokrov 

odstranite tako, da ga izvlečete navzgor. 

   

MATERIALI 

Tesnila na pokrovu, črpalki in ventil so silikonski, 

pokrov je iz kakovostne ABS plastike. Vakuumski vrč 

je narejen iz visokokakovostnega tritana Eastman. 

Vsi materiali so živilsko neoporečni in brez BPA. 

 

GARANCIJA 

Za Statusov vakuumski vrč 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. 

 
 


