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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. 
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STISKALNICA PLASTENK IN PLOČEVINK GREEN PRESS 
Navodila za uporabo 

 

OPIS IN NAMEN 

Z uporabo stiskalnice Green Press zmanjšamo volumen odpadne embalaže za 80 %. Uporaba je preprosta, brez uporabe 

električne energije. Ker je narejena iz kakovostnih materialov, je primerna za stiskanje vseh vrst plastenk in pločevink. S 

stiskalnico učinkovito stisnemo pločevinke in plastenke vseh vrst pijač od najmanjših volumnov do plastenke volumna 2,5 litra. 

Uporabno za: 

 plastenke pijač (naravnih, gaziranih in mineralnih voda, izotoničnih pijač) 

 plastenke jogurtov, kefirjev in drugih probiotičnih napitkov 

 pločevinke sokov, gaziranih pijač, piva, energetskih pijač 

 

MONTAŽA 

 Najbolj primeren za montažo stiskalnice je prostor, kjer najpogosteje odlagate plastenke in 

pločevinke, npr. v garaži, shrambi ali v kleti. Če jo uporabljate na javnih mestih (v podjetjih, 

izobraževalnih ustanovah, javnih zavodih), jo namestite tam, kjer se ločeno zbirajo odpadki.  

 Uporabite priložene vijake in stiskalnico pričvrstite na steno (skica 1), priporočamo, da za 

montažo odstranite plastični pokrov, kjer piše Green Press. 

 Če jo želite pričvrstiti na vrata ali drugo gladko površino, uporabite priloženi obojestranski 

lepilni trak (skica 2). 

 Pred prvo uporabo se prepričajte, da je stiskalnica dobro pričvrščena.  

 

UPORABA 

 

PLASTENKA: 

 Prepričajte se, da je plastenka pred stiskanjem popolnoma prazna. Izpraznjeno plastenko položite na 

stiskalnico z vratom navzgor ali navzdol. 

 Odvijte zamašek na plastenki, tako da bo zrak med stiskanjem imel prosto pot.  

 Na začetku stiskanja z eno roko držite spodnji del plastenke, z drugo pa potisnite ročaj stiskalnice 

navzdol. Ko je plastenka 'v primežu' stiskalnice si lahko pomagate tudi z drugo roko. Pri stiskanju pazite, 

da ne bi s prsti udarili ob nosilni del stiskalnice.  

 Plastenka je zdaj stisnjena na petino svoje velikosti.  

 Še preden jo vzamete iz stiskalnice privijte zamašek nazaj, zato da bi takšna tudi ostala. Na plastenki 

pustite zamašek vsaj en dan. Nato lahko primerno ločite tudi zamašek. 

 

PLOČEVINKA: 

 Prepričajte se, da je pred stiskanjem pločevinka popolnoma prazna.  

 Pločevinko položite na stiskalnico in jo s prstmi na sredini rahlo stisnite, da se na straneh rahlo upogne.  

 Na začetku stiskanja z eno roko držite spodnji del pločevnike, z drugo pa potisnite ročaj stiskalnice 

navzdol. 

Opozorilo! Pri stiskanju pločevinke lahko nastanejo ostri robovi. Bodite pazljivi pri rokovanju in stisnjeno 

pločevinko takoj po stiskanju odvrzite na primerno mesto, da se ne bi kdo po nepotrebnem porezal. 

 

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 

Posebno vzdrževanje ni potrebno. Po potrebi obrišite stiskalnico z mehko, vlažno krpo. 

 

MATERIALI 

Stiskalni del je narejen iz poliamida s steklenimi vlakni, ogrodje je iz jekla, zaščitna površina pa iz polipropilena. 

 

GARANCIJA 

Za Statusovo stiskalnico Green Press zagotavljamo tri leta garancije. 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. 

Skica 1 

Skica 2 

https://www.status.si/shop/stiskalnica-plastenk-in-plocevink/

