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MEŠALNIK STEPALNIK
Navodila za uporabo
OPIS IN NAMEN
Mešalnik stepalnik je kuhinjski pripomoček za mešanje, stepanje in penjenje. Deluje brez
priključkov ali baterij, zato je še posebej priročen na dopustu, vikendu ali v študentskem
stanovanju.
Na spodnjem delu mešalnika stepalnika se nahaja stepalna glava z dvema vrsticama
krožnih zank, ki ustvarijo zračne mehurčke v tekočih živilih. S preprostim potiskanjem ročaja
navzdol se stepalna glava vrti z večkratno hitrostjo in živila stepete,
zmešate ali spenite hitro in zelo enostavno.
UPORABA

Za stepanje, mešanje ali penjenje uporabite višjo in ožjo plastično ali
jekleno posodo, ki bo preprečila polivanje in vam olajšala delo.

Mešalnik stepalnik pritisnite ob dno posode in z večkratnimi pritiski
držala navzdol boste pričeli s stepanjem, mešanjem ali penjenjem.

Živilo mešajte, stepajte, penite do želene strukture.
VZDRŢEVANJE IN ČIŠČENJE
Svetujemo, da mešalnik stepalnik operete že pred prvo uporabo.
Po uporabi ga očistite tako, da ga splahnete pod toplo tekočo vodo ali ga
operete v pomivalnem stroju.
MATERIALI
Mešalnik stepalnik je iz nerjavečega jekla, ki je varen za uporabo s hrano.
Modeli v barvi imajo delno plastično držalo iz polietilena.
OPOZORILO
Pripomočka ne uporabljajte v bližini majhnih otrok.
GARANCIJA
Za Statusov mešalnik stepalnik 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

