
 

 

Instrukcja obsługi – Zestaw miłośnika wina 

 

Zawartość zestawu: elektroniczny korkociąg, baza do ładowania, nożyk do usuwania folii ochronnej, 

pierścień na butelkę, termometr do wina, nalewak ze stoperem, stoper z pompką 

Ostrzeżenia 

Przed użyciem urządzenia przeczytać uważnie instrukcję i zachować ją na przyszłość. 

Urządzenie przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego. 

Używać na czystej powierzchni z dala od potencjalnego niebezpieczeństwa. 

Nie używać urządzenia w pobliżu wody ani na wilgotnych powierzchniach. 

Nie używać zbyt dużej siły w trakcie otwierania butelki. 

Nie zanurzać urządzenia oraz bazy ładującej w wodzie. 

Nie dotykać mechanizmu ani śruby urządzenia. 

Nie używać urządzenia, jeśli urządzenie, przełącznik, wtyczka czy kabel nie działają prawidłowo. 

Nie rozkręcać urządzenia ani bazy ładującej. 

Ładować urządzenie, używając tylko i wyłącznie bazy ładującej dołączonej do zestawu. 

Nie wyjmować wtyczki z gniazdka, pociągając kabel zasilający. 

Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia. 

 

Elektroniczny korkociąg 

a) ładowanie 

Podłącz jeden koniec przewodu zasilacza do podstawy urządzenia do ładowania, a drugi koniec do 

gniazdka. Postaw korkociąg w pozycji pionowej na bazę ładującą. Ładowanie powinno trwać 6-8 

godzin. Naładowane urządzenie może otworzyć około 40 butelek. 

UWAGA: przed pierwszym użyciem zaleca się ładowanie przez co najmniej 8 godzin. 

Przed użyciem korkociągu usuń folię ochronną z szyjki butelki za pomocą nożyka dołączonego do 

zestawu. 

b) używanie 

Aby otworzyć butelkę, przytrzymaj mocno korkociąg i naciśnij dolny przycisk znajdujący się na 

urządzeniu. Korek zacznie się wysuwać z szyjki butelki do wnętrza urządzenia. Aby go wyciągnąć na 

zewnątrz, użyj górnego przycisku. 

UWAGA: Pamiętaj, aby przy otwieraniu butelki trzymać korkociąg w pozycji pionowej. W przeciwnym 

przypadku otworzenie butelki z winem może okazać się niemożliwe. 

c) uwagi 

Zaleca się odkładanie korkociągu na bazę ładującą po skończonej pracy. Ochroni to mechanizm 

urządzenia. W skrajnych przypadkach mogą wystąpić problemy z otwarciem butelki posiadającej 

korek plastikowy, syntetyczny lub niewymiarowy. W takim przypadku należy go usunąć z butelki w 

inny sposób. 

 



 

 

Pierścień na butelkę 

Umieść pierścień na szyjce butelki, aby podczas nalewania wina zapobiec plamom na blacie, obrusie 

oraz innych powierzchniach. 

Termometr do wina 

Zamocuj termometr wokół butelki i odczytaj temperaturę wina na załączonym wyświetlaczu. 

Nalewak ze stoperem 

Wyjmij stoper i włóż końcówkę nalewaka do otworu butelki, aby zapobiec rozpryskiwaniu się wina 

podczas jego nalewania. 

Stoper z pompką 

Nałóż stoper próżniowy na szyjkę butelki, aby uszczelnić wino i jak najdłużej zachować pełnię jego 

smaku oraz aromatu.  


