
STATUS - IZVIRNI 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 
 

SEKLJALNIK SVEŽIH ZAČIMB in ZELIŠČ 
Navodila za uporabo 

 
OPIS IN NAMEN 

Na sveže začimbe prisegajo tudi najboljši kuharji, saj popestrijo solate, omake in 
ostale jedi. Dodajo jim poseben okus, tudi zato, ker so bogate z vitamini, minerali in 
encimi. Sekljalnik je primeren za drobljenje svežega peteršilja, drobnjaka, kopra, 
bazilike, kislice, mete, žajblja, timijana in drugih. 
 
Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU. 
 
UPORABA 

Za mletje so najbolj primerne sveže 
začimbe in zelišča. 

 Zelišče operite in če ima pecelj, ga 
odtrgajte. 

 Z vrtenjem ročice razkosate ali 
razrežete zelišče, ki je takoj 
primerno za dodajanje jedem. 

 
PRIPOROČILA 

Sekljalnik je prilagodljiv glede nato, če ste 
desničar ali levičar - odprite ga in obrnite gred in 
ročaj v nasprotno smer. 
 
VZDRŽEVANJE IN SESTAVLJANJE 

Sekljalnik odprite, odstranite gred z ročajem in 
vse dele izperite z vodo. Pomivanje vseh delov je 
dovoljeno v pomivalnem stroju. Po čiščenju 
položite gred in ročaj nazaj na vodilo in ga 
zaprite. Tako ga lahko tudi shranjujete.  
 
MATERIALI 

Noži sekljalnika so iz kakovostne umetne mase POM, ohišje pa iz trpežne ABS 
plastike. Oba materiala sta živilsko neoporečna. 
 
GARANCIJA 
Za Statusov sekljalnik zelišč in začimb 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. 


