
 

BAR 

Електрически тирбушон 1217398 

 

Инструкции за употреба 

Превод от английски език 

 

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. 

 

Възможни проблеми при употреба, причини и решение 

 

1. Уредът не се включва при натискане на бутона. 
Възможна причина: Изтощена батерия. 

Решение: Зареждане на батерията в продължение на поне 2,5 часа. 

2. Уредът спира внезапно, докато е включен. 
Възможна причина: Изтощена батерия. 
Решение: Зареждане на батерията в продължение на поне 2,5 часа. 
 

3. Липсва IED синя светлина при зареждане. 
Възможна причина: Кабелът за зареждане не е добре свързан. 
Решение: Проверете дали зарядното и кабелът са свързани добре. 
 

4. Тирбушонът не може да пробие тапата. 



Възможна причина: Натиснали сте грешен бутон и спиралата се върти на повърхността. 
Решение: Натиснете по-ниския бутон и притиснете тирбушона към тапата, за да може да пробие 
корка. 

 

Зареждане на тирбушона 

 

 

 

 

 

 

Употреба 

 

Отстранете предпазното фолио от бутилката преди употреба. 

1. Поставете тирбушона на гърлото на бутилката. 
2. Дръжте здраво тирбушона и натиснете по-долния бутон, за да включите. (pic.1) 
3. След като отстраните тапата, отстранете тирбушона от бутилката. Дръжте здраво тирбушона и 

натиснете горната част на бутона, така ще освободите тапата от тирбушона. (pic.2) 
4. Уредът има светлинен индикатор за ниво на батерията с 4 секции, всяка секция отговаря на 18 

отворени бутилки. Моля, заредете, когато индикаторната светлина премигва. 

 

 

Поставете адаптера в отвора за зареждане. Включете към 
контакта. Заредете батерията напълно за най-добри 
резултати. 

Трябва да се зарежда в продължение на 4 часа преди 
първата употреба и 2,5 часа за следващи зареждания. 
Може да се ползва за отваряне на до 70 бутилки в едно 
зареждане. 

Тирбушонът има функция за бързо зареждане. Зарежда се 
5 минути и може да отвори 5-10 бутилки. Ако не се ползва 
повече от три месеца, трябва да се зареди преди употреба. 

 

 

Отстранете фолиото 


