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CIRCLE JOY 

ELEKTROMOS BORNYITÓ AJÁNDÉK KÉSZLET 

 
 

A TERMÉK LEÍRÁSA ÉS UTASÍTÁSA 

 

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. 

 

http://www.circle-joy.com/


A biztonság érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és kövesse az utasításokat. Az 

látszólag a fizikai termék az irányadó. 

Köszönjük, hogy megvásárolta az elektromos bornyitó ajándékkészletet, 

 

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

 

A biztonság és a termék magas minőségének megőrzése érdekében javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el és 

kövesse az utasításokat 

- Ne merítse a készüléket vízbe vagy másba 

folyadékkal, hogy elkerüljük az ember vagy a termék károsodását 

-Tartsa távol a testrészeket (pl. kezek) és az edényeket 

dugóhúzó a sérülések elkerülése érdekében. 

- Tartsa távol ezt a terméket gyermekektől. 

- Ne szerelje szét a terméket egyedül vagy más módon 

a garancia érvényét veszti. 

- Ne nyomja a terméket hirtelen az üvegre 

erőltetni vagy megkísérelni felgyorsítani a mechanizmust. Ez a termék akkor működik a legjobban, ha a 

tervezett sebességgel működik. 

- Hosszabb idejű használat nem megengedett 

- tartsa távol gyúlékony, robbanásveszélyes gázoktól. 

 

TERMÉK INFORMÁCIÓ 

 

Termék neve: Circle Joy Darth Vader elektromos bornyitó ajándékkészlet 

Termékmodell: CJ-TZ07 

Névleges feszültség: 6V= 

Névleges teljesítmény: 25 

Zajszint: <75 dB 

Anyaga: Elektromos bornyitó: ABS, PC 

Fóliavágó: ABS 

Boröntő: PMMA 

Kézi vákuumszivattyú tömítő: PC, TPE 

Tartalma: 1 db elektromos bornyitó, 1 db fóliavágó, 1 db borkiöntő, 1 db kézi vákuumszivattyús lezáró és 1 db 

kézikönyv 



Származási hely: Zhuhai Guangdong 

 

 

TERMÉKLEÍRÁS 

 

 

1,Kioldó gomb 2,Kibontás gomb 

3, Elem fedél 

4, Átlátszó ablak 

5, kézi vákuumszivattyú tömítő 

6, Boröntő 

7, Fóliavágó 

 

 

AZ AKKUMULÁTOROK TELEPÍTÉSE 

- Nyomja meg a nyilat az akkumulátoron 

takarja le ujjaival és húzza fel 

erővel nyissa ki az akkumulátor fedelét 

 

Helyezzen be 4 darab AA lúgot 

akkumulátorokat a pozitív és negatív pólusoknak megfelelően. 

 

Csukja be és zárja le az elemtartó fedelét. 



 

 

 

A BORNYITÓ HASZNÁLATA 

Vegyük le a fóliavágót és helyezzük rá a szűk keresztmetszetre, ujjainkkal tartsuk erővel, forgassuk 

párhuzamosan az üveget egynél több körig, majd vágjuk le a fóliazárat. 

Egyik kezével tartsa erősen a palackot, a másikkal pedig a bornyitót. Helyezze a nyitótest alját a borosüveg 

tetejére, hogy a nyitótest a lehető legjobban egy vonalban maradjon a borosüveggel. 

 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kihúzó gombot, egyidejűleg kissé nyomja lefelé a nyitó testet, A spirál az 

óramutató járásával megegyező irányban elfordul és belép a dugóba, majd 6-8 másodpercen belül fokozatosan 

vegye ki a palackból, Ha a dugót teljesen kihúzta ki, a bornyitó automatikusan leáll. Engedje el a gombot, és 

vegye ki a nyitót az üvegből, 

Nyomja meg a felső kioldó gombot, és tartsa lenyomva 5-7 másodpercig, a parafa automatikusan kijön a 

nyílásból 

nyitó, engedje fel a gombot, és fejezze be a nyitási folyamatot. 

„Ez a termék csak az a 

átmérője 20-24 mm és magassága 44 mm. 

„Ez a termék csak 35 mm-nél nem nagyobb külső átmérőjű és belső borospalackokhoz alkalmas 

átmérője 17,5-23 mm. 

 

FIGYELMEZTETÉSEK 

Tartsa erősen a bornyitó testét és a borosüveget 

használat közben, 

-A fóliavágó pengéje éles. Ne érj hozzá 

az ujjaival. 

+Kérjük, tárolja ezt a terméket gyermekektől elzárva. 

- Illessze a bornyitó testét a borosüveghez 

amennyire csak lehetséges, különben a dugót nem lehet könnyedén kihúzni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HIBAELHÁRÍTÁS 

Ha a nyitó nem működik, vagy leáll a kinyitás közepén: 

„PI ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e behelyezve, +Kérjük, ellenőrizze, hogy az 

akkumulátor elegendő-e. 

„PI e megerősíti, hogy a bornyitó illeszkedik a 

borosüveget függőlegesen a felnyitási folyamat során 

Ha a fenti műveletek mindegyike helyes, és a nyitó továbbra is rendellenesen működik, forduljon az eladóhoz 

karbantartási szolgáltatás, 

 

 

HOGYAN HASZNÁLJUK A BORÖLŐT 

- Helyezze be a borkiöntőt a palacknyakba 

 

- Döntse meg a szűk keresztmetszetet, hogy kiöntse a bort a borból 

öntő, 

 

-Ez a termék csak borospalackokhoz alkalmas 

belső átmérője 18-19 mm. 

 

 

A KÉZI VÁKUUMSZIVATTYÚ TÖMÍTŐ HASZNÁLATA 

Helyezze be határozottan a tömítőt a szűk keresztmetszetbe. 

 

Húzza fel és le a fogantyút körülbelül 15-ször (az 

palackok fél borral), 

 

Tárolja az üveget boros szekrényben vagy hűtőszekrényben 

jobb konzerváló hatások. 7 napon belül ajánlott befejezni. 

 

Ez a termék csak borospalackokhoz alkalmas 

belső átmérő 17,5-20 mm, 



 

Ha tartósításra használja a dugót, nem ajánlott a borosüveget vízszintesen tárolni. 

 

 

JÓTÁLLÁSI JEGY 

MODEL SZÁM. 
 

 

FELHASZNÁLÓ NEVE 
 

 

TELEFON 
 

 

VÁSÁRLÁSI HELY 
 

 

VÁSÁRLÁS DÁTUMA 
 

 

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS Normál körülmények között erre a SZERVIZ 
termékre a vásárlás dátumától számított 1 év 
garancia vonatkozik 

. 

 

Az ingyenes karbantartás a következő esetekben érvénytelen: 

1. Természeti katasztrófák, például földrengés, tűz vagy árvíz által okozott károk, valamint az 

áramellátás meghibásodása vagy vegyi erózió stb. 

2. Az utasítások szerinti nem megfelelő üzemeltetés és karbantartás, jogosulatlan szétszerelés vagy 

javítás által okozott károk. 

3. A Kelitong termékektől eltérő, javításra vagy módosításra szánt alkatrészek felhatalmazott 

szervizközpontokon kívüli beszereléséből adódó károk. 

 

 


