STATUS - IZVIRNI PRIPOMOČKI

SI

VEČNAMENSKI ODPIRAČ
Navodila za uporabo
OPIS
Odpirač odlikuje raznolikost uporabe. Uporabljamo ga za odpiranje vseh vrst pločevink in konzerv,
steklenic s kovinskimi zamaški, pločevink na poteg in odpiranje ter zapiranje steklenic in
plastenk, katerih zamašek je pritrjen z navoji. Reţe od 1 mm do 1,5 mm debeli rob konzerv. Pri
odpiranju konzerv dobimo čisti rez in brez ostrih robov, s čimer se izognemo porezanim prstom.
Odpirač je higienski izdelek, saj nima stika z vsebino konzerve (kot odpiranje z nožkom).
Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU.
UPORABA
Odpiranje vseh vrst pločevink
- Zgornji del odpirača odpremo v levo, metalni okrogli kolešček
postavimo na rob pločevinke in zapremo.
- Navoj obračamo v smeri urinega kazalca, dokler pločevinka ni odprta.
Odpiranje steklenic z kronskimi zamaški (mineralna voda, vino, pivo)
- Odpirač nastavite na zamašek in potisnite navzgor. Postopek je enak
kot pri ostalih odpiračih steklenic.
Odpiranje in zapiranje steklenic in plastenk, katerih zamašek je
pritrjen z navoji (voda, ledeni čaji, gazirane pijače, ipd.)
- Okrogli rebrasti del nastavite na plastični zamašek, pritisnite in vrtite.
Pločevinke na poteg (tunina, konzervirana vložena zelenjava ...)
- Konzerve in vložena živila so pogosto pakirane v pločevinke na poteg.
- Z zavitim delom na koncu odpirača primite za zatič in ga dvignite ter
potegnite.
Pločevinke gaziranih pijač, sokov in piva
- S stranskim delom privzdignite zaponko in odprite pločevinko.
VZDRŢEVANJE IN ČIŠČENJE
Za vzdrževanje odpirača je dovolj sprotno brisanje rezalnega noža s čisto
krpo.
MATERIALI
Odpirač je narejen iz ABS plastike, kovinski deli so iz nerjavečega jekla.
Oba materiala sta živilsko neoporečna.
GARANCIJA
Za Statusov večnamenski odpirač 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

