STATUS - IZVIRNI PRIPOMOČKI

SI

UNIVERZALNI RIBEŽ
Navodila za uporabo
Univerzalni ribež je namenjen ribanju lešnikov, mandljev, muškatnega oreščka, čokolade,
parmezana, suhega kruha (za drobtine) in podobnih živil, lahko tudi neposredno pred
serviranjem (na primer: pri pripravi testenin naribamo parmezan, na palačinke naribamo
čokolado ali orehe.
Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU.
SESTAVNI DELI (kot so prikazani na sliki):
1. Vrtljiva glava
2. Navoj
3. Zapiralni prstan
4. Bat
5. Zareza bata
6. Zgornji del
7. Vrtljiva posoda
8. Pregrada
9. Rezilo (strgalo)
10. Varovalka
11. Ohišje
12. Pokrov
UPORABA
 Univerzalni ribež odprete z obratom prstana v levo ter izvlečete
zgornji del.
 V vrtljivo posodo vstavite živilo, ki ga želite naribati (približno enako
količino v obe polovici posodice).
 Zgornji del namestite nazaj na posodico tako, da zareza bata sede
na pregrado v posodici.
 Prstan spustite do spodnjega dela in zaprete z obratom v desno.
 Z vrtenjem v smeri urinega kazalca ribate živilo.
VZDRŽEVANJE
Vse dele ribeža lahko pomivate ročno pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju. Izogibajte se
čiščenju z vročo vodo, da rezila ne postanejo topa.
MATERIALI
Ohišje je iz ABS plastike, rezila pa iz nerjavečega jekla. Oba materiala sta živilsko neoporečna
in visoke kakovosti.
GARANCIJA
Za univerzalni ribež iz Statusa zagotavljamo garancijo 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

