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Elektrikli 
Şarap şişesi kapağı

Kullanım kılavuzutr



Değerli Müşterimiz!

Açılmış şarap şişesinin kullanım süresini
 elektrikli şarap şişesi kapağın ürettiği vakum
 sayesinde 1 haftaya kadar uzatır. 

LED göstergesi size şarap şişesinin ne
 zamandır açık olduğunu gösterir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza
sonucu yaralanmaları veya hasarları önlemek
için ürünü yalnız bu kullanım kılavuzunda
 belirtildiği şekilde kullanın.

Güvenlik uyarıları
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Elektrikli şarap kapağı, ağzı 18 - 19 mm çapında
olan neredeyse piyasada bulunan tüm şarap
 şişelerine uygundur.
Ürün fazla geniş ağızlı şişelere uygun değildir.
Köpüklü şarap veya prosecco gibi asitli içe-
cekler için uygun değildir. 
Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup
ticari amaçlar için uygun değildir.

Piller yutulduğunda hayati tehlike söz konu-•
sudur. 
Pilin yutulması halinde 2 saat içerisinde ağır
iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. 
Bu nedenle kullanılmış veya yeni pilleri ve
ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde
muhafaza edin. Pilin yutularak ya da başka
yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşü-
nüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.



Bu ürün oyuncak değildir. Çocukları üründen•
uzak tutun.
Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize,•
gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas
ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri
derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir dok-
tora başvurun.
Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe•
atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
Şişeyi kapağından tutarak kaldırmayın ve bu•
şekilde taşımayın!
Ürünü asla suya veya başka sıvılara daldır-•
mayın. Ürünün içine kesinlikle sıvı girmemeli.
Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın.•
Cihazda yapılması gereken onarımları sadece
yetkili bir servise veya servis merkezimize
yaptırın.
Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiş-•
tirilmemelidir.
Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru olma-•
sına (+/–) dikkat edin.
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Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azal-•
dığında veya ürünü uzun süre kullanmayacak-
sanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin
akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş
olursunuz.
Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve•
yeni pilleri, farklı tipte, değişik markalı veya
farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın.
Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kul-
lanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
Gerektiğinde pilleri ve cihaz kontaklarını tak-•
madan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı•
kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmama-
lıdır. 
Açılmış şarap şişesinin sızdırma yapmaması•
için, her zaman dikey olarak muhafaza edin.
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Genel bakış (ambalaj içeriği)

yeşil LED: 
1 — 3 gündür açık

turuncu LED: 
4 — 6 gündür açık

kırmızı LED: 
7 gündür veya daha fazla açık

Pil sembolü

Açma/kapama şalteri

Ekran

Pompa sembolü

Pil yuvası

Çıkarılabilir halka

Kullanım

Pilleri yerleştirme / değiştirme
Ekranda yanarsa artık yeterli vakum oluş -
turulamaz. Pillerin değişmesi gerekir. 

Koruma kapağı



Pil yuvası kapağını OPEN yönünde çevirin 1.
ve kaldırarak çıkarın.
Gerektiğinde kullanılmış pilleri çıkarın.2.

Yeni pilleri, resimdeki3.
gibi pil yuvasına yerleş-
tirin.

Pil yuvası kapağını pil yuvasının üzerine,4.
kapağın tırnakları kilit gövdesinin açıklık -
larına gelecek şekilde yerleştirip hafif
 bastırın.
Pil yuvası kapağını kapatmak için saat5.
yönüne doğru çevirerek duyulur ve hisse-
dilir şekilde oturmasını sağlayın.
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Şarap şişesini kilitleme
Koruma kapağını çekerek1.
çıkarın.
Kapağı şarap şişesinin2.
ağzına düz bir şekilde yer-
leştirin ve tamamen üzerine
oturması için şişe boğazına
bastırın.
Açma/kapama şalterini3.
pompa sembolü yanana
kadar ve pompa sesini
duyana kadar basılı tutun.
Sonra bırakın.
Pompa fonksiyonu 90 sani -
ye sonra otomatik olarak
durur ve pompa sembolü 
söner.
Yeşil LED ışığı yanar. Vakum
oluşturuldu ve şarap şişesi
tıpalandı.



LED göstergesi
LED göstergesi sayesinde kapağın ne zamandır
şişenin üzerinde olduğunu görebilirsiniz.
yeşil:                              1  — 3 gün
turuncu:                  4  — 6 gün
kırmızı:                    7 gün veya daha fazla

Kapağı çıkarma
Bir elinizle şişeyi tutun ve diğer elinizle de1.
kapağı düz bir şekilde yukarı doğru çekerek
çıkarın.
Şarabın tamamını kullanmak istemediği niz -2.
de, kapağı şişeye takın ve açma/kapama
şalterine basın. Vakum yeniden oluşturulur,
gösterge de aynı şekilde kalır. 

Beyaz şarap şişelerini kapakla birlik-•
tede buzdolabına bırakabilirsiniz.
Şarap şişelerini kapakla birlikte•
yatay yerleştirmeyin. Aksi takdirde
şarap şişesinden sızabilir.
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Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor.• Açma/kapama şalte-•
rini uzun süre basılı
tutun.
Pilleri değiştirin.•

Kapağı çıkarma•
 esnasında pompa
süreci başlar ve
pompa sembolü
yanar.

Açma/kapama şalte-•
rine, pompa süreci
bitene kadar ve
pompa sembolü
sönene kadar basın.

Şarap şişesini tamamen bitirdiğinizde, 3.
tüm LED’ler ve gerekirse pompa sembolü
sönene kadar açma/ kapama şalterine
basın, bu şekilde göstergeyi sıfırlamış
 olacaksınız. 
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İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil,
tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden
üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar
azalır ve çevre korunur.
Ambalajı malzeme türüne göre imha edin.
Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve
hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu
imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar ve
boş piller ev atıkları ile birlikte atılma-
malıdır! 
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev
çöpünden ayrı atmak zorundasınız ve
boş pilleri belediye atık toplama yerle-
rine ya da pil satan yerlerdeki toplama
kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz. 



Teknik bilgiler

Model:                           382 371
Piller:                             2 adet LR03(AAA)/1,5V
Ortam sıcaklığı:           0 ila +40 °C 
Tchibo için özel 
olarak üretilmiştir:       Tchibo GmbH,

 Überseering 18,
22297 Hamburg,
 Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik
ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
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www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Ürün numarası: 382 371


