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PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar eletrodomésticos, algumas precauções básicas de segurança sempre 
devem ser observadas, incluindo as que seguem:
1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.
2. Não use o abridor de vinhos se o aparelho estiver falhando ou cair ou estiver 

danificado. Leve-o a uma Assistência Técnica Credenciada Oster® para que seja 
revisado ou reparado.

3. Para proteger de incêndios, não use o aparelho na presença de explosivos e/ou 
vapores inflamáveis.

4. Não use o abridor de vinhos para fins que não seja o qual o produto foi 
desenvolvido.

5. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante, pois isso poderia causar 
incêndios, choque elétrico ou lesões corporais.

6. Este produto foi desenvolvido somente para o uso doméstico comum.
7. Quando estiver usando o abridor de vinhos, mantenha a área limpa e livre de 

potenciais elementos de risco.
8. Para uso somente dentro de casa. Não exponha o abridor de vinhos a chuva ou 

outras condições extremas.
9. Use apenas PILHAS ALCALINAS PEQUENAS AA NO APARELHO. Certifique-se 

de que a tampa do compartimento das pilhas esteja travada em seu lugar antes 
de usar o aparelho. Retire as pilhas de seu compartimento quando for guardar 
o aparelho por um período de tempo prolongado. Descarte as pilhas usadas de 
acordo com os regulamentos e leis locais. Quando for estabelicido por lei, as 
pilhas usadas devem ser descartadas em um posto de coleta apropriado, nunca 
jogue pilhas e baterias no lixo doméstico.

10. Nunca force o abridor de vinhos nas garrafas ou tente aumentar a velocidade 
do mecanismo. O abridor de vinhos irá funcionar melhor quando usado na 
velocidade adequada.

11. Não toque ou ajuste o mecanismo do abridor de vinhos ou a espiral saca-rolhas. 
Segure o abridor de vinhos apenas pela sua carcaça.

12. Não tente abrir garrafas se o botão não estiver funcionando de forma adequada.
13. Não tente abrir o abridor de vinhos. Não possui nenhuma peça que possa ser 

reparada. Seu abridor de vinhos tem garantia de um ano. Caso o aparelho 
apresente falhas durante esse período, contate ma Assistência Técnica 
Credenciada Oster®.

14. ATENÇÃO: A espiral saca-rolhas é afiada. Manuseie com cuidado. Mantenha 
as mãos e os utensílios fora do recipiente enquanto estiver funcionando para 
prevenir a possibilidade de possíveis lesões pessoais e/ou danificar o produto.
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15. Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo 
crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas 
ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos 
que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou 
instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob 
supervisão para garantir que NÃO brinquem com o aparelho elétrico. Crianças 
devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

16. É necessária a estrita supervisão quando se utiliza o eletrodoméstico próximo a 
crianças ou pessoas incapacitadas.

17. As instruções estipulam que o aparelho não deve ser usado com auxílio de um 
timer externo ou sistema de controle remoto.

18. Este aparelho foi desenvolvido para uso doméstico ou outros usos semelhantes 
tais como; cozinhas para os funcionários de lojas, escritórios e outros ambientes 
de trabalho, fazendas, hóspedes de hotéis, motéis e outros ambientes tipo 
residenciais como pousadas.

ESTE ELETRODOMÉSTICO FOI FEITO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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DESCR IÇÃO DO APARELHO

1

2

4

3

5

6

1. Botão superior
2. Botão inferior
3. Cortador de lacre de alumínio

4. Bico para servir o vinho
5. Bomba a vácuo para o vinho
6. Anel anti gotas
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PREPARANDO PARA USAR PELA 
PR IME IRA VEZ

Leia e siga todas as instruções desta seção e encontre um local para colocar e 
guardar este manual de instruções para futuras consultas.

Para sua conveniência, anote o número de modelo completo (localizado na parte 
traseira do aparelho) e o recibo de compra e coloque junto com o certificado de 
garantia e a lista de Assistências Técnicas Credenciadas. Mantenha necessite de 
assistência técnica durante a garantia.

OBRIGADO por comprar o kit para vinhos Oster®. Antes de usar este produto pela 
primeira vez, dedique alguns minutos para ler estas instruções e guarde-as para 
futuras consultas. Preste bastante atenção nas precauções importantes. Revise o 
texto da política da garantia e serviço.

USANDO SEU ELETRODOMÉST ICO

INSTALANDO AS PILHAS
Antes de usar o abridor de vinhos pela primeira vez, instale pilhas novas no 
compartimento das pilhas conforme indicado abaixo:
1. Retire a tampa do compartimento
2. Coloque 4 pilhas alcalinas pequenas AA no compartimento das pilhas seguindo 

a polaridade correta +/-.
3. Coloque a tampa do compartimento das pilhas de volta.
4. Quando for necessário troque as pilhas apenas por pilhas alcalinas pequenas AA.
5. Descarte as pilhas usadas de acordo com os regulamentos e leis locais. Quando 

for estabelicido por lei, as pilhas usadas devem ser descartadas em um posto de 
coleta apropriado, nunca jogue pilhas e baterias no lixo doméstico.
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PARA USAR SEU ABRIDOR DE VINHOS ELETRÔNICO
O abridor de vinhos funciona apenas com a pressão de 
um botão (Figura 1).

Antes de retirar a rolha você deve retirar todo o lacre de 
alumínio da garrafa usando o cortador que vem com o 
aparelho (Figura 2).
1. Coloque o abridor de vinhos em cima da garrafa de 

vinho certificando-se de que esteja reto na vertical 
o tempo todo. Caso você segure o abridor de vinho 
inclinado em relação a garrafa, não irá retirar bem a 
rolha (Figura 3).

2. Segure o abridor de vinhos firmemente e pressione 
o botão inferior. O saca-rolhas irá girar no sentido 
horário e entrará na rolha e em seguida irá removê-lo 
da garrafa. Quando o mecanismo do abridor de vinhos 
parar, a rolha estará completamente removida da garrafa.

3. Levante o abridor de vinhos para cima para fora da 
garrafa. Para remover a rolha basta pressionar o botão 
superior. A espiral do saca-rolhas irá girar no sentido 
anti-horário e soltará a rolha (Figura 4).

OBSERVAÇÃO: Foi observado que o abridor de 
vinhos pode apresentar problemas com uma pequena 
percentagem de rolhas de plástico/ de material sintético 
e rolhas pequenas, se este for o caso, a rolha deve ser 
removida manualmente. 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Botão Superior
Botão Inferior
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ACESSÓR IOS

Os seguintes acessórios estão incluídos com o Kit para 
Vinhos Oster®.

ANEL ANTI GOTAS
Coloque o anel anti gotas no gargalo de uma garrafa 
aberta de vinho. Isso irá evitar que o vinho escorra pela 
lateral da garrafa quando for servir (Figura 5).

BICO PARA SERVIR O VINHO
Coloque o bico para servir vinho no gargalo de uma 
garrafa aberta de vinho. Isso irá facilitar ao servir o vinho. 
O bico também pode ser colocado para fechar a garrafa 
(Figura 6).

BOMBA A VÁCUO PARA O VINHO
Coloque o bico para servir vinho no gargalo de uma 
garrafa aberta de vinho. Pressione para baixo no centro 
para retirar o excesso de ar da garrafa. Isso ajuda a 
reduzir a oxidação e preservará o vinho por mais tempo 
do que as tampas comuns (Figura 7).

CU IDADO E L IMPEZA

LIMPANDO SEU KIT PARA VINHOS
O abridor de vinhos e os acessórios devem ser limpos com um pano úmido ou uma 
esponja macia.
NUNCA se deve submergir o aparelho na água.
CUIDADO: a ponta do saca-rolha é afiado. Manuseie com cuidado.
OBSERVAÇÃO: NÃO coloque o abridor de vinhos ou os acessórios em uma lava-louças.

Figura 5

Figura 6

Figura 7
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