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Electric Barman 
Genopladelig proptrækker 

 
Genopladelig proptrækker 

• Trækker vinpropper op ved et enkelt tryk på en knap. 

• Systemet tilpasser sig, så den kan bruges på alle slags flaskehalse. 

• Én opladning kan åbne mindst 30 flasker. 

• AC-oplader og en folieskærer er inkluderet. 

 
Sådan oplader du 
Sæt AC-opladeren i stikkontakten. Sæt ledningen i proptrækkeren. Lad den oplade i 5 timer, til den er fuldt 
opladt. 
 
Sådan bruges den 

1. Fjern folien med folieskæreren, før du prøver at åbne flasken, da folien kan hæmme åbningen. 

Placer proptrækkeren på toppen af flasken med den ene hånd. 

2. Hold flasken med den anden hånd og tryk på den nederste knap samtidig med, at du trykker 

proptrækkeren let ned mod flasken, indtil proppen er fjernet. 

3. Løft proptrækkeren for at fjerne den fra flasken. Hold den øverste knap nede, indtil proppen er 

skubbet ud. 

 
Vedligeholdelse 

• Hold proptrækkeren ude af børns rækkevidde. 

• Gem den væk fra varmekilder (solskin, radiatorer, ovne, pejse osv.) og fugt (køkkenvaske, regn 

osv.). 

• Proptrækkeren rengøres ved at tørre forsigtigt med en opvredet klud. Electric Barman tåler ikke 

maskinopvask. Den må ikke skylles. Der må ikke bruges rengøringsmidler, slibemidler eller 

opløsningsmidler. 

• Undgå at få fugt og madrester i åbningerne på proptrækkeren. Hvis der spildes noget væske på 

proptrækkeren, skal den ligge til tørre i nogle timer. Electric Barman kan holde til en lille smule fugt, 

men hvis komponenterne bliver for våde, kan det give store skader. 

• Prøv ikke at åbne eller reparere proptrækkeren selv, da det kan medføre stor skade. 

• Electric Barman bør udelukkende anvendes i forbindelse med den medfølgende transformer. 

Brugen af enhver anden transformer eller adapter frigør producenten fra ethvert ansvar. 

• I slutningen af Electric Barmans levetid, bedes du deltage i bevarelsen af miljøet: Aflever den brugte 

Electric Barman til en autoriseret genbrugsstation for elektriske produkter. 

 

mailto:info@gmcare.dk
http://www.gmcare.dk/

