
 

Tirbușon electric 1211288 

Instrucțiuni de utilizare 

Traducere din engleza 

- Set practic pentru deschiderea sticlelor de vin: tirbuson, incarcator, baterii si dispozitiv pentru 

taierea foliei de protectie de la gatul sticlei. 

- Când deschideți un vin, se aprinde un indicator luminos albastru 

- Un cadou ideal pentru toți cunoscătorii de vin. 

Sfat de la DUKA: Când turnați vin, eticheta de pe sticlă nu trebuie ascunsă. Vinul matur trebuie 

turnat într-un pahar, care este ușor înclinat, ținându-l de scaun. 

NOTA 

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare. Respectați măsurile de siguranță 

standard. 

1. Nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid. 

2. Nu porniți dacă există gaz inflamabil sau alt pericol de incendiu în cameră. 

3. Utilizați numai conform destinației. 

4. Aparatul este destinat utilizării în interior. A nu se utiliza pe ploaie sau umezeală. 

5. Nu atingeți spirala metalică a tirbușonului. 

6. Dacă aparatul nu funcționează, nu îl dezasamblați singur. Contactați un centru de service 

autorizat. 

7. Pentru sticlele cu dopuri de dimensiuni nestandard (mai mici) sau material sintetic, vă rugăm 

să utilizați un tirbușon de mână. 

8. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

9. Nu încercați să dezasamblați tirbușonul. 

10. Nu atingeți părțile ascuțite pentru a evita rănirea. 

11. Nu poate fi folosit de copii. 

 



 

 

Utilizare 

 

 

1. Foil cutter – cuțit pentru a îndepărta pelicula de protecție din sticlă. 
2. Release button – butonul pentru a elibera capacul după ce este scos. 
3. Pull button – Buton pentru deschiderea sticlei. 
4. Transparent part – partea transparenta. 
5. Adaptor plug hole – gaura pentru adaptor 

6. Blade – lama 

 
 

Vă recomandăm să încărcați tirbușonul timp de cel puțin 10 ore înainte de prima utilizare. 

 
1. Încărcarea tirbușonului - Introduceți adaptorul în orificiul de încărcare. Conecteaza. Încărcați 
complet bateria pentru cele mai bune rezultate. Semnalul luminos indică încărcarea 
tirbușonului. 

2. Pentru a îndepărta cuțitul de îndepărtare a foliei de protecție, vă rugăm să urmați procedura 
de mai jos: 

 

 



 

А    B    C 

A. Semnul   este întors către “Close” (închis) 

B. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic. 

C. Învărtiți până când semnul  arată „Open” (deschis), după aceea ridicați cuțitul, el poate fi sepărat 

de tirbușon 

3. Îndepărtați folia de protecție 

 

      А                                                                                       B 

A. Puneți cuțitul pe sticlă. 
B. B. Apăsați piesele mobile și rotiți-le la 180 de grade. 
 

4. 4. Așezați tirbușonul pe gâtul sticlei. Țineți tirbușonul și sticla ferm și apăsați butonul de jos 
pentru a le porni. (Fig.A) 

5. 5. După îndepărtarea capacului, scoateți tirbușonul din sticlă. Țineți tirbușonul ferm și 
apăsați partea de sus a butonului pentru a elibera capacul tirbușonului. (Fig. B) 

 
 

  



6. 6. Înlocuiți cuțitul de îndepărtare a foliei de protecție: 
 

 
 

А.    B.    C. 

 

A. A. Puneți cuțitul pe tirbușon ca semn  arata către OPEN. 
B. B. Rotiți lama în sensul acelor de ceasornic. 

C. Învărtiți pana când semnul  este către CLOSE. 
 

7. 7. Depozitați într-un loc sigur și încărcați dacă este necesar. 
 

 


