
 

CIRCLE JOY 

BEER & WINE 2 AZ 1-BEN PALAGNYITÓ 

 

 

Köszönjük, hogy megvásárolta a Circle Joy Beer & Wine 2 In 1 Palacknyitót. 

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 más folyadékba 

az emberi vagy AAthe termék károsodásának elkerülése érdekében. 

*Tartsa távol testrészeit (pl. kezek) és edényeit 

dugóhúzó a sérülések elkerülése érdekében. 

* Tartsa távol ezt a terméket gyermekektől 

*Ne szerelje szét a terméket saját maga vagy más módon 

a garancia érvényét veszti. 

. Ne nyomja a terméket hirtelen erővel az üvegre, és ne próbálja meg felgyorsítani a mechanizmust. 

Ez a termék akkor működik a legjobban, ha a tervezett sebességgel működik. 

*Hosszúbb használat nem megengedett. 

* Tartsa távol gyúlékony, robbanásveszélyes gázoktól. 

 



 

Termékleírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA1.Elengedő gomb 2.Kibontás gomb 

3. Automata sörösüvegnyitó 4.Jelzőlámpa 

5. Töltőaljzat 

6.Fóliavágó 

7. USB Type-C töltővonal 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÖLTÉSI HOGYAN 

Csatlakoztassa az USB Type-C töltővezetéket egy adapterrel, csatlakoztassa az 

adaptert egy elektromos aljzathoz, majd csatlakoztassa a töltővezetéket a nyitó 

hátoldalán található USB Type-C interfészhez. 

 

 

 

FIGYELMEZTETÉSEK 

+Az első használat előtt töltse fel 

a nyitót több mint 13 órán keresztül a fenti módszer szerint. 

„Ez a termék alacsonyan van töltve 

áram, így sokáig tölt 

nem okoz kárt a termékben. ajánlott 

a termék 16 óránál tovább töltéséhez, 

„A készenléti idő egy hónap, ha nincs használatban. 

Használat előtt egy hónapnál hosszabb készenléti állapot után töltse fel 

A BORNYITÓ HASZNÁLATA 

Fogja meg a fóliavágót és helyezze a borosüveg nyakára, ujjaival kissé tartsa a 

fóliavágót, forgassa el balra és jobbra vízszintesen, majd vágja le a fóliazárat 

 

Egyik kezével erősen fogja meg az üveget, a másikkal pedig a bornyitót. Helyezze a 

nyitó test alját a borosüveg tetejére, hogy a nyitó bady a lehető legnagyobb 

mértékben egy vonalban maradjon a borosüveggel. 

 

 

 

 

 



  

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kihúzó gombot, ezzel egyidejűleg kissé nyomja 

lefelé a nyitó testet, és a nyitó 6-3 másodpercen belül automatikusan kihúzza a 

borosüveg dugóját. Amikor a borosüveg dugóját teljesen kihúzza, a bornyitó 

automatikusan leáll. Engedje el a bornyitót, és vegye le a nyitót az üvegből. 

 

 

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

automatikusan 

kihúzza a nyitóból, engedje el a gombot, és fejezze be a nyitást 

folyamat. 

 

-Ez a termék csak 2-es átmérőjű parafához alkalmas 

20-24 mm és 44 mm magas. 

- Ez a termék csak 35 mm-nél nem nagyobb külső átmérőjű, belső átmérőjű borospalackokhoz 

használható. 

17,5-23 mm. 

 

FIGYELMEZTETÉSEK 

+ Használat közben tartsa szilárdan a terméket testében és a borcsatában. 

A fóliavágó pengéje éles. Ne érintse meg ujjaival. + Kérjük, tárolja ezt a terméket gyermekektől 

elzárva, 

*Annyira igazítsa a termék testét a borospalackhoz 

lehetséges, különben a dugót nem lehet könnyen kihúzni. 

 

HIBAELHÁRÍTÁS 

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

 

- Kérjük, próbálja újra 6-8 órás töltés után. (Megjegyzés: van 

Javasoljuk, hogy ne használja a terméket töltés közben.) 

- Kérjük, nyomja meg a kioldó gombot, amíg a bornyitó teljesen el nem válik a palacktól, majd 

próbálja újra, miután meggyőződött arról, hogy a nyitó teste egy vonalban van a borosüveggel. 

Ha a fenti műveletek mindegyike helyes, és a nyitó továbbra is rendellenesen működik, kérjük, 

forduljon az eladóhoz karbantartásért. 



 

HOGYAN HASZNÁLJUK A SÖRÜVEGNYITÓT 

Helyezze a nyitót a termék tetejére 

túl a szűk keresztmetszeten. 

- Egyik kezével erősen tartsa a palackot, és 

-Nyomd le a nyitót. A sörös kupak az 

akkor nyílik ki, amikor „kattanás” hallatszik, és a kupakot mágnes vonzza a tokban, 

emelje fel a nyitót, és J, majd leveheti a kupakot 

-Ez a termék csak 29£0,3 mm külső átmérőjű söröskupakhoz alkalmas 

 

 

TISZTA ÉS KARBANTARTÁS 

- Puha, nedves ruhával törölje le a külső felületet. 

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba. 

- Amikor nem vagyunk, tiszta és száraz helyen tépjük szét a terméket 

 

GARANCIA 

Normál körülmények között erre a termékre a vásárlástól számított 1 év garancia vonatkozik. A 

jótállási szolgáltatás csak akkor érvényes, ha a terméket a vásárlást igazoló bizonylattal (megfelelően 

kitöltött jótállási jegy vagy a vásárlást igazoló nyugta) visszaküldi az eladónak. 

Az alábbi feltételek mellett az ingyenes karbantartás érvénytelen 

1. Természeti katasztrófa, például földrengés, tűz vagy árvíz, áramellátási hiba vagy vegyi anyagok 

eróziója által okozott károk. 

2. Nem megfelelő üzemeltetés és az utasítások szerinti karbantartás, jogosulatlan szétszerelés vagy 

javítás által okozott károk. 

3, A Circle Joy termékektől eltérő javítási vagy átalakítási célú alkatrészek felhatalmazott 

szervizközpontokon kívüli beszerelése által okozott károk. 

 

 


