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STEKLENIČKA ZA ZAČIMBE
Navodila za uporabo
OPIS IN NAMEN
Steklenička za začimbe je namenjena shranjevanju suhih začimb. Priporočamo tudi
uporabo mlinčka začimb, ki ga lahko kupite dodatno, saj nanj privijete stekleničko in
zmeljete shranjene začimbe. Cele začimbe obdržijo aromo dlje, vonj in okus ob
mletju sta intenzivnejša kot pri predhodno mletih začimbah.
Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU.
UPORABA

V stekleničko za začimbe vstavite začimbo ali zelišče.

Nanjo privijte mlinček začimb (kjer je keramični
okrogli del).

Odstranite zgornji okrogli pokrov, da vidite sivi vijak in
nastavite debelino mletja.

Obrnite navzdol in z vrtenjem stekleničke v levo in
desno meljete začimbo na hrano.

Mletje v levo in desno omogoča uporabo tako
levičarjem kot desničarjem.
SESTAVLJANJE
S stekleničke odstranite pokrov in ga privijte na mlinček.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Stekleničko za začimbe in pokrovček lahko pomivamo ročno ali v pomivalnem stroju
z običajnim pomivalnim sredstvom.
MATERIALI
Steklenička za shranjevanje začimb je steklena, pokrovček pa iz ABS plastike. Oba
materiala sta visoke kakovosti in živilsko neoporečna.
GARANCIJA
Za stekleničko za začimbe iz Statusa 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

