
 

BAR 

Tirbușon electric 1217398 

 

Instrucțiuni de utilizare 

Traducere din engleza 

 

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. 

Posibile probleme cu utilizarea, cauzele și soluția 

1. Aparatul nu pornește la apăsarea butonului. 

Cauza posibilă: baterie descărcată. 

Soluție: Încărcați bateria timp de cel puțin 2,5 ore. 

2. Aparatul se oprește brusc în timp ce este pornit. 

Cauza posibilă: baterie descărcată. 



Soluție: Încărcați bateria timp de cel puțin 2,5 ore. 

 

3. Fără lumină albastră IED la încărcare. 

Cauză posibilă: Cablul de încărcare nu este conectat corect. 

Soluție: Asigurați-vă că încărcătorul și cablul sunt conectate corect. 

 

4. Tibușonul nu poate străpunge capacul. 

Cauza posibilă: Ați apăsat greșit butonul și spirala se învârte la suprafață. 

Soluție: Apăsați butonul de jos și apăsați tirbușonul pe capac, astfel încât acesta să poată rupe dopul. 

Încărcarea tirbușonului 

 

 

 

 

 

 

Utilizare 

 

Îndepărtați folia de protecție din sticlă înainte de utilizare. 

1. Așezați tirbușonul pe gâtul sticlei. 
2. Țineți tirbușonul ferm și apăsați butonul de jos pentru a-l porni. (fig.1) 
3. După îndepărtarea capacului, scoateți tirbușonul din sticlă. Țineți tirbușonul ferm și apăsați partea de 
sus a butonului pentru a elibera capacul tirbușonului. (fig.2) 
4. Dispozitivul are un indicator luminos al nivelului bateriei cu 4 secțiuni, fiecare secțiune corespunde la 18 
sticle deschise. Vă rugăm să încărcați când indicatorul luminos clipește. 

Introduceți adaptorul în orificiul de încărcare. Conecteaza. 
Încărcați complet bateria pentru cele mai bune rezultate. 

Ar trebui să fie încărcat timp de 4 ore înainte de prima utilizare 
și 2,5 ore pentru încărcările ulterioare. Poate fi folosit pentru a 
deschide până la 70 de sticle într-o singură încărcare. 

Tibusonul are o functie de incarcare rapida. Se incarca in 5 
minute si poate deschide 5-10 sticle. Dacă nu este folosit mai 
mult de trei luni, trebuie încărcat înainte de utilizare. 

 

Scoateți folia 



 


