Cilio 153071
LIGHTNING LEVER
Otvírač lahví se stojanem vč. ořezávače etiket
1. přiloženým ořezávačem odstraníme krycí etiketu z hrdla láhve
2. umístíme láhev do stojanu a vývrtku nasadíme na hrdlo láhve
3. pákou pohneme nahoru,dopředu a zpět (viz obrázek na krabici nebo v cizojazyčném
návodu) a tím vytáhneme z lahve zátku
4. láhev sejmeme ze stojanu a uvolníme zátku z otvírače tak, že pákou pohneme znovu
dopředu a zpět
DŮLEŽITÉ:

•
•
•
•
•

před otevřením láhve vždy odstraňte krycí etiketu z hrdla láhve
ovírač se stojanem umístěte na rovnou a stabilní plochu
láhev lze lze tímto otvíračem opět zazátkovat
konec spirály je ostrý, buďte opatrní při manipulaci
otvírač nesmí obsluhovat děti

Sestavení otvírače láhví
Jak nasadit otvírač do stojanu
1. uvolněte pravou i levou svorku stiskem pojistného knoflíku
2. umístěte otvírač do stojanu a zajistěte svorkami. Uslyšíte klapnutí. Pokud svorky
nezaklapnou, není otvírač ve správné pozici.
DŮLEŽITÉ: na svorky nepoužívejte násilí!
Pokud potřebujete otvírač sejmout uvolněte svorky a uvolněte jej.
Doporučujeme nechat svorky zajištěné i když otvírač zrovna nepoužíváte nebo je sejmutý z držáku.
Otvírač lze použít také samostatně – bez držáku.
O SPIRÁLE
Tato spirála je 3x potažená nepřilnavou vrstvou od firmy DuPont.
První vrstva je modrá a druhá je černá. Dohromady obě tyto vrstvy zaručují výdrž pro cca 1000
zátek.
Třetí vrstva – ZLATO. Zlatá vrstva je měkká a zaručuje tedy, že otvírač je funkční i u problematických
zátek. Problematické zátky jsou: umělohmotné zátky, velmi suché korkové zátky a zátky z mletého
nebo lepeného korku.
UPOZORNĚNÍ: zlatá vrstva se časem otírá. Toto je normální a nemá to žádný vliv na funkčnost
otvírače.
Co byste měli vědět o korku
Přírodního korku je nedostatek. Nejkvalitnější korek je odříznutý kus kůry korkového dubu. Pro Váš
otvírač je tím nejlepším.
Umělý korek má nestejnoměrnou tvrdost a zatěžuje spirálu otvírače víc než přírodní korek.
Zátky z mletého a lepeného korku jsou pro otvírač velmi tvrdé a pro spirálu nejvíce zatěžující.
Kdy je třeba vyměnit spirálu?
Spirálu je třeba vyměnit pokud je ohnutá, protažená nebo je zlatá vrstva již zcela setřená.
Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408, email: welcome@mobax.cz

