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LUPILNIK SADJA IN ZELENJAVE
Navodila za uporabo
OPIS
Lupilnik je namenjen učinkovitemu lupljenju vseh vrst živil, ki jih je mogoče lupiti. Še posebej je
primeren za krompir, kumare, bučke, jabolka, kivi, hruške in drugo sadje in zelenjavo.
Odlikuje ga kakovostno rezilo, zato lahko olupi celo trdo ananasovo lupino, ostre konice pa
omogočajo celo lupljenje gladkega paradižnika.
Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU.

Slika 1: Lupljenje

Slika 2: Odstranjevanje nepravilnosti na živilu.

UPORABA
- Lupilnik namestite na živilo in povlečete ali potisnete, deluje v obe smeri. Primeren je za
levičarje in desničarje.
- Debelina lupine je odvisna od naklona s katerim vlečete. Prilagajate jo lahko po želji in
potrebi – debelejša kot je lupina živila, bolj pokončno je potrebno držati lupilnik.
- Stranski zavihki so namenjeni odstranjevanju nepravilnosti na živilu. Lupilnik s stranskim
delom pritisnite k živilu in izdolbite poškodovani del.
ČIŠČENJE IN VZDRŢEVANJE
Lupilnik lahko čistite pod tekočo vodo. Primeren je tudi za pomivanje v pomivalnem stroju,
vendar lahko temperatura vode vpliva na ostrino rezila.
OPOZORILO: Otroci lahko uporabljajo izdelek pod nadzorom staršev ali druge odrasle osebe.
MATERIALI
Telo lupilnika je iz ABS plastike, rezilo pa iz kaljenega nerjavečega jekla. Kakovost in oblika
rezila sta njegovi največji odliki v primerjavi s podobnimi izdelki. Oba materiala sta živilsko
neoporečna.
GARANCIJA
Za Statusov lupilnik sadja in zelenjave zagotavljamo garancijo za 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 pripomočki kakovostni, učinkoviti in
enostavni za uporabo. V ponudbi najdete široko paleto izdelkov za vakuumsko shranjevanje in pripravo hrane ter
izdelkov za dom. Ponudbo nenehno dopolnjujemo. Obiščite Statusovo prodajalno na sedežu podjetja v Metliki,
Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika.
Dodatne informacije: 080 18 38, info@status.si, www.status.si

