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REZALNIK ČEBULE, ZELENJAVE IN SADJA, 5-delni set
Navodila za uporabo
OPIS IN NAMEN
Rezalnik čebule, sadja in zelenjave je kuhinjski pripomoček za enostavno in hitro rezanje čebule ter druge zelenjave ali sadja na
kocke ali palčke v velikosti 6x6 mm ali 12x12 mm.
Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU.
Sestava seta: spodnji del rezalnika, zgornji del z 6x6 mm rezilom, zgornji del z 12x12 mm rezilom, manjša zbirna posoda, večja
zbirna posoda.
Prednosti:

Polovico čebule razrežemo z enim samim gibom (kar je še posebej koristno pri rezanju velikih količin).

Čebula je z eno potezo narezana na enako velike kockice (6x6 mm).

Režemo v za to pripravljeno posodico, zato delovni pult ostane čist in brez čebulnega soka.

Pri opravilu nismo neposredno v stiku s čebulo, zato se izognemo neprijetnemu vonju rok in prostora ter solznim očem.

Poleg rezanja čebule lahko rezalnik uporabljamo tudi za rezanje krompirja, korenja, zelene, pora, bučk, redkvice, kumaric,
sira, jabolk, hrušk, jagod …
UPORABA
Pred uporabo je potrebno zbirno posodo namestiti (Slika 1) na zgornji del rezalnika - zasuk v smeri urinega kazalca, dokler
posoda ne zaskoči (Slika 2). Rezalnik odpremo z dvigom zgornjega zapiralnega dela. Čebulo prerežemo na pol v smeri rasti in
polovico z ravno ploskvijo postavimo na okrogel čistilni vložek, ki je vstavljen v spodnji del rezalnika. Čebulo zrežemo s pritiskom
na zgornji del rezalnika: levo roko postavimo na zbirno posodico, desno pa na držalo na koncu zgornjega dela. S hitrim ter
odločnim gibom pritisnemo navzdol. Kockice čebule zadrži zbirna posodica. Nato rezalnik obrnemo in z obratom v levo
odstranimo posodico s čebulo.
Menjava zgornjega dela:
Zgornji del dvignete pravokotno na spodnjega in ga povlečete navzgor. Z obratnim postopkom nastavite drugi del.
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Slika 1: Zbirna posodica.

Slika 2: Rezalnik čebule

Slika 3: Spodnji del
rezalnika od zadaj.

VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE IN RAZSTAVLJANJE
Svetujemo, da rezalnik čebule pred prvo uporabo razstavite in operete. Vse dele rezalnika lahko čistite ročno ali v pomivalnem
stroju. Izogibajte se pomivanju z vročo vodo. Razstavite ga tako, da zbirno posodico odstranite z zasukom v levo, podolgovata
dela pa tako, da zgornji del dvignete za 90 stopinj in ga povlečete navzgor. Na spodnjem delu zadaj sta zatiča, ki držita čistilni
vložek, potisnete ju proti sredini kroga. Iz zgornje strani vložek potisnete, da je v ravnini s spodnjim delom rezalnika. Tako lahko
očistite celoten okrogli del. S potiskom okroglega dela lahko do konca razstavite rezalnik. Vsak del lahko posebej očistite. Pri
sestavljanju pazite, da bosta zatiča okroglega vložka zataknjena do konca. Tako bo čistilni vložek pravilno fiksiran.
MATERIALI
Ohišje rezalnika čebule je narejeno iz ABS plastike, zbirna posodica je iz tritana Eastman, rezilni noži pa iz nerjavečega jekla. Vsi
materiali so visoke kakovosti in živilsko neoporečni.
GARANCIJA
Za Statusov rezalnik čebule 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

