
 

Електрически тирбушон 1211288 

Инструкции за употреба 

Превод от английски език 

- Практичен сет за отваряне на бутилки вино: тирбушон, зарядно, батерии и 
приспособление за рязане на предпазното фолио от гърлото на бутилката. 

- Когато отваряте вино, се включва син светлинен индикатор 
- Идеален подарък за всички ценители на виното. 

 

Съвет от DUKA: Когато наливате вино, етикетът на бутилката не трябва да е скрит. Зрялото 

вино трябва да се налива в чаша, която е под лек наклон, като я държите за столчето. 

 

Забележка 

Моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба. Спазвайте стандартните 

мерки за безопасност. 

1. Не потапяйте уреда във вода или друга течност. 
2. Не включвайте, ако в помещението има запалим газ или друга опасност от 

пожар. 
3. Използвайте само по предназначение. 
4. Уредът е предназначен за употреба на закрито. Не използвайте при дъжд 

или влага. 
5. Не докосвайте металната спирала на тирбушона.  
6. Ако уредът не работи, не разглобявайте сами. Свържете се с оторизиран 

сервиз. 
7. За бутилки с тапи с нестандартен размер (по-малки) или от синтетичен 

материал, моля използвайте ръчен тирбушон. 
8. Пазете далеч от деца. 
9. Не се опитвайте да разглобите тирбушона. 
10. Не докосвайте острите части, за да избегнете нараняване. 
11. Не може да се използва от деца. 

 

 

 



 

Употреба 

 

 

1. Foil cutter – нож за отстраняване на предпазното фолио от бутилката. 
2. Release button – бутон за освобождаване на тапата, след като е извадена. 
3. Pull button - Бутон за отваряне на бутилката. 
4. Transparent part – прозрачна част. 
5. Adaptor plug hole – отвор за адаптер 

6. Blade – острие 

 
 

Препоръчваме Ви да заредите тирбушона в продължение на поне 10 часа преди 

първа употреба. 
 
1. Зареждане на тирбушона - Поставете адаптера в отвора за зареждане. 

Включете към контакта. Заредете батерията напълно за най-добри резултати. 
Светлинният сигнал обозначава зареждането на тирбушона. 

2. За да извадите ножа за отстраняване на предпазно фолио, моля, следвайте 
процедурата по-долу: 

 

 

 



 

А    B    C 

A. Начална позиция, знакът  е насочен към “Close” (затворено) 

B. Завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка. 

C. Въртете, докато знакът  посочи „Open” (отворено), след това вдигнете ножа, той може да се 

отдели от тирбушона. 

3. Отстраняване на предпазното фолио 

 

      А                                                                                       B 

A. Поставете ножа върху бутилката. 
B. Натиснете подвижните части и завъртете на 180 градуса. 
 

4. Поставете тирбушона на гърлото на бутилката. Дръжте здраво тирбушона и бутилката 
и натиснете по-долния бутон, за да включите. (Fig.A) 

5. След като отстраните тапата, отстранете тирбушона от бутилката. Дръжте здраво 
тирбушона и натиснете горната част на бутона, така ще освободите тапата от 
тирбушона. (Fig. B) 

 
 

  



6. Върнете ножа за отстраняване на предпазното фолио на мястото му: 
 

 
 

А.    B.    C. 

 

A. Поставете ножа върху тирбушона като знакът  сочи към OPEN. 
B. Завъртете ножа по посока на часовниковата стрелка. 

C. Въртете, докато знакът  започне да сочи CLOSE. 
 

7. Приберете на безопасно място и ако има нужда, заредете. 
 

 


