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Elektrisk korkskruv

sv



Kära kund!

Med din nya elektriska korkskruv kan du snabbt avlägsna folien
på flaskhalsen och snabbt och problemfritt dra ur korken.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten!

Ditt Tchibo-team

Säkerhetsinformation

Korkskruven kan användas till normalstora vinflaskor med 
en kork av natur- eller plastmaterial, vars diameter är mellan 
20 och 23,5 mm.
Batterier kan vara livsfarliga om de sväljs. Om en person råkar•
svälja ett batteri kan det inom loppet av två timmar leda till 
allvarliga invärtes frätskador och till dödsfall. Förvara därför
både nya och förbrukade batterier samt själva produkten utom
räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att
en person har svalt ett batteri eller på annat sätt fått i sig det.
Om ett batteri har läckt bör du undvika kontakt med hud, ögon•
och slemhinnor. Tvätta angripen hud med vatten och uppsök
genast läkare.
Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller •
kortslutas.
Skydda batterierna mot stark värme. Ta ut batterierna ur •
produkten om de blivit svaga eller om produkten inte ska
användas under en längre period. Då undviker du skador 
som kan uppstå om ett batteri skulle börja läcka.
Byt alltid ut samtliga batterier vid samma tillfälle. Använd inte•
olika batterityper eller batterimärken, eller batterier med olika
kapacitet.
Rengör batteri- och apparatkontakterna vid behov innan du•
lägger i batteriet i batterifacket. Risk för överhettning!



Kontrollera att polerna är rättvända (+/–) när du sätter i dem.•
Sätt inte in föremål i den roterande korkskruven och stick inte •
in handen i den.
Doppa inte produkten i vatten eller andra vätskor. Det får inte•
komma in vätska i produkten. Torka av flaskor som kommer
direkt från kylskåpet innan du öppnar dem med korkskruven.
Utför inga modifieringar av produkten. Produkten får endast •
repareras av en auktoriserad verkstad resp. ett servicecenter.
Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel och inte•
heller hårda borstar etc. 

Användning

Byta / sätta i batterier
Dra upp folieskäraren.1.

Skjut batterifacklåset i pilens riktning och fäll2.
upp batterifacklocket.

Lägg batterierna i batterifacket enligt bilden3.
på lockets insida eller byt ut förbrukade 
batterier mot nya. Se till att polerna vänds 
åt rätt håll (+/–).



Tryck ner batterifacklocket tills du hör och känner att det4.
klickar på plats.

Sätt folieskäraren på batterifacket enligt 5.
anvisningarna på bilden och skjut fast den
ordentligt.

Ta bort folie
Dra upp folieskäraren.1.
Ställ en flaska på en stabil yta (t.ex. ett bord) och sätt 2.
folieskäraren på flaskan.

Tryck ihop folieskäraren och vrid flaskan 3.
ett varv.

Ta bort folieskäraren och sätt den tillbaka på batterifacket till4.
korkskruven.
Avlägsna folien från flaskan.5.

Dra upp en kork
Sätt korkskruven lodrätt på korken och tryck ned den lätt. 1.
Håll fast både flaskan och korkskruven ordentligt.

Beroende på flaskhalsens form kan det hända att folie -
skäraren inte sitter helt rakt. Detta påverkar dock inte 
produktens funktion.

Artikelnummer: 382 370



Tryck in strömbrytarens spetsiga ände och håll2.
den intryckt. 

Släpp strömbrytaren så snart korken har dragits upp ur flask-3.
halsen.

    Håll fast korken, tryck in strömbrytarens4.
breda ände och håll den intryckt. 
Då dras korkskruven upp ur korken.

5.  Släpp sedan strömbrytaren igen.

Rengöring och förvaring
Torka av korkskruven vid behov med en lätt fuktad trasa somm

inte luddar.
Förvara produkten på en sval och torr plats utom räckhåll förm

barn.

Korkskruven borrar ner sig i korken. 
När korken dras upp ur flaskhalsen
måste korkskruven tillämpa mer kraft.
Detta märks på att den stannar till ett
ögonblick och på att motorljudet för -
ändras. Håll fortfarande strömbrytarens
spetsiga ände intryckt. Korken dras upp. 



Avfallshantering

Produkten, förpackningen och batterierna som levereras med 
produkten är tillverkade av högkvalitativa material som kan 
återvinnas. Detta minskar mängden avfall och skonar miljön.
Avfallssortera förpackningen. Utnyttja de insamlingsmöjligheter
som kommunen erbjuder för papper, papp och lättviktsförpack-
ningar.

Produktermärkta med denna symbol, får inte slängas 
i hushållssoporna!
Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsor-
teras. Information om inlämningsställen som tar emot
elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.
Batterier får inte slängas i hushållssoporna!
Du är enligt lag skyldig att lämna in tomma laddbara 
batterier till angivna inlämningsställen i din kommun, 
eller till en butik som säljer batterier.

Tekniska data

Modell:                                 382 370
Batterier:                             4x LR6(AA)/1,5 V
Made exclusively for:         Tchibo GmbH, Überseering 18

22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.se

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar 
och optiska ändringar av produkten i takt med 
produktutvecklingen.


