
STATUS - IZVIRNI HIŠNI 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 

REZALNIK ČEBULE IN DRUGE ZELENJAVE, MINI 
Navodilo za uporabo 

 
OPIS IN NAMEN 
Rezalnik mini se odlikuje po tem, da: 

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

 je namenjen rezanju manjše čebule, oliv, česna, kumaric za grško solato, čilija, feferonov, redkvic pa tudi za korenje, 
papriko, krompir, gobice, jabolka, 

 je velikost narezanih koščkov 3x3 mm. 
 
Poleg tega je prednost mini rezalnika čebule, da lahko polovico majhne čebule ali šalotke razrežete z enim samim 
gibom (kar je še posebej koristno pri rezanju velikih količin). Pri opravilu niste neposredno v stiku s čebulo, zato se 
izognete neprijetnemu vonju rok in prostora ter solznim očem. 
 
Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU. 
 
UPORABA 

 Pred prvo uporabo rezalnik operite. Zbirno posodico (3)  
namestite na zgornji del rezalnika in jo zasukajte v smeri 
urinega kazalca, dokler ne zaskoči. 

 Dvignite zgornji del rezalnika in na okrogli del (5) na sredini 
spodnjega dela rezalnika (2) postavite polovico čebule, ki naj 
bo prerezana v smeri rasti.  

 Z eno roko primite za zbirno posodo (3), z dlanjo druge roke 
pa pritisnite na konec zgornjega dela (4), tako kot kažejo 
puščice. Pri rezanju čebule pritisnite navzdol s hitrim in 
odločnim gibom z obema rokama.  

 Ko je rezanje zaključeno, rezalnik obrnite in z obratom v levo 
odstranite posodico iz rezalnika. 

 
PRIPOROČILA 
Čebulo lahko narežete na zalogo in jo shranite v vakuumskih 
posodah. Živilo shranjeno v zbirni posodici lahko zavakuumirate 
tudi s Statusovim univerzalnim vakuumskim pokrovom, št. 2 ali 3.  
 
VZDRŽEVANJE IN SESTAVLJANJE 

 Svetujemo, da mini rezalnik čebule pred prvo uporabo 
razstavite in operete. Vse dele rezalnika lahko čistite ročno 
ali v pomivalnem stroju. Izogibajte se pomivanju z vročo 
vodo. 

 Rezalnik razstavite tako, da zbirno posodico odstranite z 
rahlim zasukom v levo. Zgornji del podolgovatega dela 
dvignete za 90 stopinj in ga povlecite navzgor.  

 Pomožno ploščico (6) pomaknite navzgor in tako odstranite 
morebitne preostale dele živila. 

 Pri sestavljanju pazite, da pomožno ploščico zopet postavite 
na spodnji del rezalnika. 

 
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 mini rezalnik čebule in druge 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. 


