
WINE UP
Kullanım Kılavuzu





Yeni elektrikli tirbuşonu çok 
beğenerek aldığınızı, hemen 
kullanmak için sabırsızlandığınızı 
biliyoruz. Yine de şöyle güzel 
bir şarap keyfi yapmadan önce, 
sizin için hazırladığımız kullanım 
kılavuzuna bir göz atmanızı rica 
ederiz. Ardından şarabınızı keyifle 
içebilirsiniz 

Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince 

açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli 

olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye,

bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde

tutmanızı öneririz.
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Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 5 dakika 

içinde elektrikli tirbuşonunuzla tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından 

elektirikli tirbuşonun parçalarını, ambalajlardan çıkarabilirsiniz.

+ Elektrikli tirbuşonun şarj ünitesinin altında, kullanım için uygun voltaj 

seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik 

şebekesine uygun olup olmadığını kontrol edin.

+ Elektrikli tirbuşonun parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark 

ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan 

hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi 

rica ederiz.

+ Elektrikli tirbuşondaki parçalarda hiçbir sorun ve eksiğin olmadığından 

emin olunuz.

+ Elektrikli tirbuşonunuzu ilk kullanımdan önce en az 12 saat şarj etmenizi 

öneririz.
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TİRBUŞONUNUZ
HANGİ PARÇALARDAN
OLUŞUYOR?
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ELEKTRİKLİ TİRBUŞONU NASIL KULLANACAKSINIZ?

Elektrikli tirbuşonu ilk kullanımdan önce 12 saat şarj etmeyi unutmayınız. 

+ Elektrikli tirbuşonun şarj edilmesi; Adaptörün ucunu şarj ünitesinin 

tabanına (Şekil 1) ve fişini prize takınız. Elektrikli tirbuşonu şarj ünitesine 

iyice yerleştiriniz (Şekil 2) ve şarj ünitesi üzerine düzgün bir şekilde 

oturduğundan emin olunuz. 

DİKKAT: Tirbuşon keskindir. Dikkatli kullanınız. Ciddi yaralanmaları ve/

veya cihazın ya da eşyanızın zarar görme olasılığını önlemek için cihazınızı 

çalıştırırken ellerinizi ve mutfak aletlerinizi haznenin içine sokmayınız.

Şarj esnasında şarj gösterge ışığı yanacaktır. Elektrikli tirbuşonun ilk şarjdan 

sonraki kullanımlarda, tamamen şarj olması yaklaşık 6-8 saat sürecektir. Dolu 

şarjla ortalama 40 şişe şarap açabilirsiniz
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+  Şarabınızın mantarını çıkarmadan önce plastik ya da çoğunlukla 

alüminyum folyodan yapılmış kapüşonu çıkarmanız gerekir. Bu işlemi, sizin 

için özel olarak tasarladığımız kapüşon kesiciyle kolayca yapabilirsiniz. 

(Şekil 3) 

Kapüşon kesiciyi kullanırken diğer elinizle de şişeden tutunuz. 

Lütfen dikkat: Kapüşon kesicinin bıçakları adı gibi keskindir. Kullanırken 

dikkat etmenizi, çocuklardan uzak tutmanızı öneririz. 

+ Kapüşon kesici ile işiniz bittiğinde şarj ünitesi Üzerindeki yerine 

takabilirsiniz. Böylece kapüşon kesiciniz kaybolmaz, siz de üzülmezsiniz. 

(Şekil 4)

Elektrikli tirbuşonu, dik şekilde şarap şişesinin üzerine yerleştiriniz. Bir 

elinizle elektrikli tirbusonu tutarken diğer elinizle şarap şişesini sıkıca 

tutunuz, aksi halde mantarı çıkarmakta zorlanabilirsiniz. (Şekil 5)
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+ Şarap açma düğmesine basınız. Tirbuşonun spirali saat yönünde dönerek 

mantarın içine girecek ve sonra yavaş yavaş mantarı şişeden çıkaracaktır. 

Elektrikli tirbusonun mekanizması otomatik olarak durduğunda mantar 

şişeden tamamen çıkarılmış olacaktır. Lütfen mekanizma durana kadar şarap 

açma düğmesine basmaya devam ediniz. (Şekil 6)

Mantarı elektrikli tirbuşondan çıkarmak için lütfen mantar bırakma 

düğmesine (üstteki düğme) basınız, spiral saat yönünün tersine dönerek 

mantarı serbest bırakacaktır.(Şekil 7)

+ Elektrikli tirbuşonu pek çok defa kullandıysanız (ortalama 40) led işığı 

artık yanmayacaktır. Bu da size şarjın bittiğini gösterir. Bu durumda, lütfen 

mantarın spirale takılı kalmasını önlemek için cihazınızı hemen şarj ediniz. 

(Şekil 8)

+ İşiniz bittiğinde elektrikli tirbuşonu şarj Ünitesinde bırakınız. (Şekil 8) Bu 

durum, cihazı kullanmadığınız zamanlarda mekanizmayı koruyacaktır.

0 6 W I N E  U P

6 7

8



ELEKTRİKLİ TİRBUŞONU TEMİZLERKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Lütfen dikkat: Elektrikli tirbuşonu, zarar verecek temizlik maddelerinden 

(çamaşır suyu) uzak tutmaya dikkat edin. Elektrikli tirbusonun dış yüzeyini, 

şarj ünitesini ve kapağını, nemli bir bezle güzelce sildikten sonra iyice 

kurulamayı unutmayın.

Elektrikli tirbuşonu güvenle kullanmak, sizin elinizde .

+ Lütfen elektrikli tirbuşonu kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız 

güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün 

tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir 

yerde saklamanızı tavsiye ederiz. 

+ Elektrikli tirbuşonun hiçbir parçasını (özellikle fiş, kablo ve şarj ünitesini) 

su ya da herhangi bir sıvıya batırmayın. Bu durum yaralanmalara veya 

cihazın hasar görmesine neden olabilir. 

+ Elektrikli tirbuşonun şarj ünitesindeki güç kablosunun görevi elektrik 

akımını iletmektir. Lütfen, fişi prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. 

Aksi takdirde, kablonun içindeki elektrik aksamına zarar verebilirsiniz.

+ Elektrikli tirbuşonu her zaman dikey pozisyonda kullanmaya ve hiçbir 

zaman sıcak yüzeylere koymamaya dikkat edin. 

+ Elektrikli tirbuşonu açık havada ya da banyo gibi nemli ortamlarda 

kesinlikle kullanmayın. Bu cihaz ev içi kullanım / kapalı alanlarda kullanım 

için üretilmiştir. 

+ Elektrikli tirbuşonu veya şarj ünitesini yağmura veya kötü hava şartlarına 

maruz bırakmayınız. Elektrikli tirbuşonun kablosunun keskin kenarla ve 

köşelere gelmesine veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz. 

+ Elektrikli tirbuşonun herhangi bir parçasının, özellikle de elektrik 

kablosunun zarar gördüğünü fark ederseniz lütfen elektrikli tirbuşonu 

kullanmaya devam etmeyiniz.
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+ Elektrikli tirbuşonun herhangi bir parçası, özellikle de elektrik kablosu 

zarar gördüğünde, evinizin yanındaki elektrikçiyi çağırmak, sandığınız 

kadar güvenli bir çözüm değildir. 

+ Böyle bir durumda 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımıza 

ulaşırsanız, hem elektrikli tirbusonun garanti kapsamı dışında kalmasını 

engellersiniz hem de olası bir parça değişiminde sadece kaliteli ve uygun 

parçaların kullanılmasını garanti altına alırsınız. 

+ Elektrikli tirbuşonu gövdesini ve şarj ünitesini birbirini tanıyacak ve 

sorunsuz çalışacak şekilde tasarladık. Bu yüzden size sunduğumuzdan farklı 

bir şarj ünitesini kullanmanız, gereksiz bir risk almanız anlamına gelir. 

+ Lütfen size cihazla birlikte verilen şarj ünitesi ve elektrik kablosuyla şarj 

ediniz.

+ Elektrikli tirbuşonu, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan 

küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin 

vermeyin.

 + Elektrikli tirbuşonu çocukların ulaşabileceği alanlardan uzak tutunuz.  

+ Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini önlemek için kablo, fiş ve 

cihazı su ve diğer sıvılarla temas ettirmeyin. 

+ Elektrikli tirbuşonu tasarım amacı dışında kullanmayınız. 

+ Elektrikli tirbuşonu kullanırken veya şarj ederken, çalışma alanınızı daima 

temiz bulundurunuz ve cihazınızı potansiyel tehlikelerden uzak tutunuz. 

+ Elektrikli tirbusonu şişe üzerinde asla zorlamayınız veya mekanizmayı 

hızlandırmaya çalışmayınız. Elektrikli tirbuson ideal olarak uygun 

hızındayken çalışacaktır.

+Elektrikli tirbuşon çalışırken özellikle tirbuşon gibi hareketli parçalara 

dikkat etmelisiniz.

+ Elektrikli tirbuşonun mekanizmasını veya tirbuson spiralini ellemeyiniz 

veya ayarlamayınız. Elektrikli tirbuşonu sadece plastik gövdesinden 

tutunuz. 
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+ Düğme düzgün çalışmıyorsa şişe açmaya kalkışmayınız. 

Elektrikli tirbuşonu veya şarj ünitesini açmaya kalkışmayınız. 

Lütfen dikkat: Elektrikli tirbuşon özel olarak şarap şişesi açmak için 

tasarlanmıştır. Elektrikli tirbuşon ile mantarlı ürünler dışında hiçbir kapaklı 

ürünü açmayı denemeyiniz. Diğer ürünlerin kapaklarını açmakta başarısız 

olacağınız gibi elektrikli tirbusona da zarar verebilirsiniz!

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR
Elektrikli tirbuşonu kullanırken hiçbir sorun yaşamamınız için, bizim 

öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden  

gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.
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Sorun Olası sebep Çözüm önersi

Elektrikli tirbuşon 

çalışmıyor.

Elektrikli tirbuşon

şarj olmuyor.

Elektrikli tirbuşon

mantarı çıkarmıyor.

Şarj ünitesinin fişini prize 

takmayı unutmuş olabilirsiniz.

Şarj açma düğmesine işlem 

tamamlanıncaya kadar 

basmamış olabilirsiniz.

Elektrikli tirbuşon,şişenin 

ve mantarın üzerine tam 

oturmamış olabilir.

Şarap açma yerine mantar 

bırakma düğmesine basıyor 

olabilirsiniz.

Şarap açma ve mantar

bırakma düğmelerine kullanım 

kılavuzunda tarif edilen şekilde

kullanınız.

Elektrikli tirboşunun

şişe ve mantar üzerine 

düzgün oturduğunuz emin 

olunuz.

Şarap açma işleminin 

tamamlandığında 

emin olunuz.

Fişi prize takınız.

Şarjı bitmiş olabilir. Şarj ünitesine takıp, 

cihazı şarj  ediniz.
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homend.com.tr

İthalatçı / Üretici firma teknik 

özelliklerde haber vermeden 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz WEEE direktiflerine 

uygun olarak geri dönüşümü olan 

parçalardan oluştuğu için çöpe 

atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu robot süpürgenin 

geri dönüşümünü sağlamak için 

Homend Müşteri Hizmetleri’ne 

başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 

Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45 

Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr’den ulaşabilirsiniz.
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Model no

Voltaj seviyesi

Adaptör çıkış gerilimi

Gerilim(pil)

Wine Up 2201H

100-240V AC  50-60Hz

9 V     - - -    80mA 

4.8V

 

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



Wine Up 2201H

100-240V AC  50-60Hz

9 V     - - -    80mA 

4.8V
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Size şimdi anlatacaklarımıza 
kayıtsız kalamayacaksınız.
Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi 

biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 

0850 222 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. 

Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı 

hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.







homend.com.tr


