
Otwieracz do butelek wina / elektryczny Rosenstein & Söhne (NX6180)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• otwieracz do butelek

• kabel USB

• instrukcja obsługi.

Szczegóły produktu

1. Włącznik / wyłącznik

2. Przycisk odkręcania

3. Dioda LED

4. Port ładowania USB

5. Przycisk wkręcania

Dane techniczne

Zasilanie USB

Akumulator Litowo-jonowy 1200 mAh

Wymiary 5,2 x 26 cm

Waga  (Ø x H) 340 g

Materiał Tworzywo sztuczne

Uruchomienie

Ładowanie akumulatora

WSKAZÓWKA!

Naładuj całkowicie wbudowany akumulator przed pierwszym użyciem.
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1. Włącz urządzenie, następnie podłącz kabel ładujący do portu w urządzeniu, a drugi koniec

do portu USB w komputerze lub do zasilacza USB (brak w zestawie)

2. Dioda LED podczas ładowania świeci na czerwono. Po zakończeniu ładowania świeci na

niebiesko.

Użytkowanie

1. Przed użyciem korkociągu należy usuń najpierw folię z szyjki butelki.

2. Naciśnij włącznik / wyłącznik, aby załączyć korkociąg.

3. Umieść korkociąg na szyjce butelki. Należy go trzymać prosto.

4. Przytrzymaj butelkę jedną ręką, a korkociąg drugą.

5. Włącz korkociąg. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przycisk wkręcania. 

6. Delikatnie  dociśnij  korkociąg,  wkręcając  go  w  korek.  Podczas  trzymania  przycisku

w pierwszym etapie korkociąg jest wkręcany w korek. Po nim następuje drugi etap, kiedy

korek  jest  odkręcany.  Korkociąg  wyłącza  się  dopiero  w momencie,  gdy  korek  zostanie

całkowicie wyjęty z butelki. Dopiero wtedy należy puścić przycisk wkręcania. 

7. Aby zwolnić korek ze spirali  korkociągu,  naciśnij  i  przytrzymaj przycisk odkręcania,  aż

korek się poluzuje i zwolni ze spirali.

8. Wyłącz korkociąg, naciskając włącznik / wyłącznik.

UWAGA!

Koniec spirali  jest bardzo spiczasty.  Nie należy go dotykać i  uważać podczas

korzystania. Istnieje ryzyko obrażeń!

Bezpieczeństwo

• Niniejsza  instrukcja  ma  na  celu  zapoznanie  Państwa  z  zasadami  prawidłowego  korzystania

z produktu.  Zaleca  się  przechowywanie instrukcji  w łatwo dostępnym miejscu,  aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie  modyfikacje  produktu  obniżają  poziom  jego  bezpieczeństwa.  UWAGA!  Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie

przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
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• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Niniejsze  urządzenie  nie  jest  przeznaczone  do  użytku  przez  osoby  (w  tym  dzieci)

o  upośledzonych  zdolnościach  sensorycznych  lub  umysłowych,  lub  osoby  nie  posiadające

doświadczenia  i/lub  wiedzy,  chyba  że  są  one  pod  nadzorem osoby odpowiedzialnej  za  ich

bezpieczeństwo lub otrzymują od nich instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. Dzieci muszą

być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się urządzeniem.

• Nie  należy  używać  urządzenia  po  awarii,  np.  gdy wpadło  do  wody  lub  spadło  lub  zostało

uszkodzone w inny sposób.

• Nie obsługuj, nie przechowuj, ani nie umieszczaj urządzenia blisko gorących powierzchni.

• Nie ogrzewaj akumulatora powyżej 60°C i nie wrzucaj go do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo

pożaru!

• Podczas  ładowania  urządzenia  należy  regularnie  sprawdzać  jego  temperaturę.  W przypadku

poważnego przegrzania należy natychmiast przerwać ładowanie. Akumulator, który nagrzewa

się lub odkształca podczas ładowania, jest uszkodzony i nie wolno go używać.

• Nie  należy  narażać  akumulatora  na  obciążenia  mechaniczne.  Należy  unikać  upuszczania,

uderzania, zginania lub przycinania baterii.

• Nigdy nie należy całkowicie rozładowywać akumulatora, ponieważ skraca to jego żywotność.

• Jeśli produkt ma być przechowywany przez dłuższy czas, zalecana jest pozostawić akumulator

na poziomie ok. 30% pojemności.

• Należy  unikać  bezpośredniego  światła  słonecznego  w  miejscu  przechowywania.  Idealna

temperatura do 10 – 20°C.

• Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia  elektrycznego  nie  zalicza  się  do  odpadów gospodarstwa  domowego.  W celu  właściwej

utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektro-odpadów

w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności 

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt  NX6180 jest zgodny z następującymi aktualnymi wytycznymi

Parlamentu Europejskiego: 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych

substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 2014/30/UE odnoszącej się do kompatybilności

elektromagnetycznej.
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