STATUS - IZVIRNI PRIPOMOČKI

SI

REZALNIK ČESNA, MODEL G5, 3-delni set
Navodilo za uporabo
OPIS IN NAMEN
Rezalnik česna omogoča pripravo in rezanje česna na enostaven način.
Prednosti tovrstnega rezanja so:

ohranjanje zdravilne lastnosti in energijske vrednosti česna (ves sok,
encimi, minerali in druge zdravilne sestavine ostanejo zajete in
ohranjene v odrezani kockici, kar pri stiskanju ali drobljenju ni
mogoče),

režemo neposredno na hrano in neposredno pred zaužitjem,

delci, ki smo jih narezali so enako veliki (kockice 3 x 3 x 3 mm),

pri opravilu nismo neposredno v stiku z česnom, zato se izognemo
neprijetnemu vonju rok.
Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU.
Sestava seta: rezalnik česna, model G5, podstavek in luščilec česna.
UPORABA
Luščilec: Strok česna (s prej odrezanim koreninskim delom) položimo v
luščilec in z rahlim pritiskom povaljamo z eno roko.
Rezalnik česna

Rezalnik česna odpremo tako, da matico (2) obrnemo v levo in
povlečemo navzgor.

Strok česna vstavimo v spodnji del (3). Vedno vstavimo samo en strok
česna!

Zgornji del (1) vstavimo v odprtino spodnjega dela, pritisnemo do
konca in z obračanjem matice (2) v desno sklenemo oba dela.

Z vrtenjem zgornjega dela v desno do konca bomo tako narezali česen
na kockice.

Prvo rezanje česna opravite skrbno in previdno in nadaljnja uporaba
bo enostavna in učinkovita.
Podstavek: Nanj narežemo kockice, uporabimo pa ga lahko tudi kot pokrovček, saj zatesni
rezalnik.
VZDRŽEVANJE IN SESTAVLJANJE
 Na zgornji skici so prikazani sestavni deli rezalnika. Pri čiščenju rezalnik razstavite.
 S toplo vodo po uporabi očistimo in operemo samo mrežico (6 in 7) in spodnji nož (9 in 10).
 Če se zgodi, da po pomivanju na mrežici (7) ostanejo delci, nič hudega. Ti se posušijo in so
užitni, tako da jih lahko pri naslednjem rezanju uporabite kot suho česnovo snov.
 Slika 2: Vrtljivi del (3) in mrežico (4) vedno čistimo razstavljeno. Razstavimo ju tako, da ju
rahlo povlečemo iz telesa (8) navzgor ter s pritiskom na ušesa mrežice ločimo mrežico od
vrtljivega dela (glej sliko 2).
 Svetujemo, da rezalnik česna skrbno razstavite in ponovno sestavite, da ga bolje spoznate še
pred prvo uporabo. Spodnji del rezalnika pa lahko peremo tudi v pomivalnem stroju.
PRIPOROČILA
V rezalnik česna vedno vstavljajte le en do dva stroka česna z odrezanim koreninskim delom. Ko
rezalnika ne uporabljate, naj bo matica (2) vedno v odprtem položaju. S spodnji nož naj bo obvezno
v položaju, ki ga prikazuje slika 3 (zavihki morajo biti zraven izbočenega dela telesa, ne na njem). Za
lažje vrtenje rezalnika priporočamo, da občasno (predvsem pa po pranju) naoljite jekleni prstan v
ohišju (5, spodaj) s parafinskim ali jedilnim oljem.
MATERIALI
Ohišje rezalnika česna je narejeno iz ABS plastike, rezila pa so iz nerjavečega jekla. Oba materiala
sta kakovostna in živilsko neoporečna.
GARANCIJA
Za Statusov rezalnik česna, model G5, 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 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

