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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

Ao usar aparelhos elétricos, seguir sempre precauções básicas de segurança, 
incluindo o seguinte: 
 

AVISO 
 

1. Não opere o abridor de vinhos com o cabo ou o plugue danificado, depois do 

aparelho apresentar mal-funcionamento ou se ele caiu ou foi danificado de 

alguma forma. Devolva o aparelho ao Centro de Serviços ou entre em contato 

através do telefone 0800-7706222 para ser examinado, consertado ou para 

passar por ajustes elétricos ou mecânicos. 

2. Para proteger contra risco de choque elétrico, não coloque o abridor de 

vinhos em água ou outro líquido, pois isso pode causar ferimentos pessoais 

e/ou danos ao aparelho. 

3. Para proteger contra incêndios, não opere a unidade na presença de gases 

explosivos e / ou inflamáveis. 

4. Não utilize esse aparelho para outra finalidade pela qual foi projetado. 

5. Este produto é destinado exclusivamente para uso doméstico. 

6. Quando em uso ou carregando manter o produto longe de perigos em 

potencial. 

7. Apenas para uso em ambientes internos. Não exponha o abridor de vinhos 

ou a unidade de carregamento à chuva ou outras condições extremas. 

8. Nunca force o abridor de vinho elétrico em uma garrafa na tentativa de 

acelerar o mecanismo. O abridor de vinhos elétrico terá seu melhor 

desempenho se operado na velocidade recomendada. 

9. Não toque ou ajuste o mecanismo de seu abridor de vinhos. Seguro-o pela 

carcaça emborrachada apenas. 

10. Não tente abrir garrafas se a chave não funcionar corretamente. 

11. Não tente abrir o aparelho ou a base de carregamento. Eles não possuem 

peças reaproveitáveis. Carregue o abridor elétrico de vinho apenas usando a 

base de carregamento e o cabo de força fornecido. 

12. Nunca retire o plugue da tomada puxando pelo cabo de força. 

13. Uso de acessórios não recomendados ou vendidos pela Cuisinart pode 

causar incêndio, choque elétrico, lesão ou danos ao produto. Utilize apenas o 

adaptador de alimentação fornecido com este produto. 

14. Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com 

capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e 

conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso 

do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. 

 

15. Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não irão 

manusear o aparelho. 
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16. Este aparelho só deve ser utilizado com o cabo de força original fornecido 

com o produto. 

17. Este aparelho só deve ser fornecida a uma tensão de segurança baixa 

correspondente à marcação no aparelho. 

18. As baterias não podem ser substituídas pelo usuário. 

19. A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser descartado;  

20. O aparelho deve ser desligado da corrente elétrica quando retirar a bateria; 

21. A bateria deve ser descartada de forma segura.  
 

 

ATENÇÃO :  O espiral de abertura de rolhas é afiado. Manusear 

com cuidado. Mantenha as mãos e utensílios longe do recipiente 

durante o funcionamento para impedir possíveis lesões corporais 

graves e / ou danos  ao produto ou propriedade. 

 

 
 

 

 

 

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES  
 

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO 
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PARTES 
 

Antes de usar este produto pela primeira vez , leia com atenção as instruções a seguir. 

Mantenha esse manual para futuras consultas. 

 

1 – Abridor de Vinhos Emborrachado 6 – Cortador de lacre de Metal 
2 – Controle para sacar e liberar rolha 7 – Carregador  
3 – Luz Indicadora de Ligado  
4 – Luz Indicadora Carregar  
5 – Base Carregadora   
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
 

CONEXÃO E USO 
 

Recomendamos que carregue o aparelho por pelo menos 8 horas antes da primeira 

utilização. Por favor sigas as instruções a seguir para carregar seu aparelho 

 

CARREGANDO SEU APARELHO 
 

Conecte uma extremidade do fio do adaptador à base do carregador e a outra 

extremidade à uma tomada elétrica. Colocar o abridor de vinhos na base de 

carregamento, certificando-se de que ele está firmemente posicionado e totalmente 

encaixado na conexão do carregador. Uma luz verde ira ascender e piscar indicando 

que esta carregando.  O carregamento do aparelho leva de 8 a 10 horas. Quando o 

aparelho estiver totalmente carregado, a luz verde ira parar de piscar e ficará 

constante. 

O abridor de vinhos abre cerca de 80 garrafas de vinho com o carregamento total. 

 

 

CORTADOR DE METAL  
 

Para sua conveniência, este aparelho possui um cortador de metal removível, que fica 

alojado na base do aparelho. Antes de remover a rolha, é preciso remover todo o 

metal da garrafa (Imagem 1).  

Afixar o cortador de metal na parte de cima da garrafa. Mantenha a mão na parte 

inferior da garrafa, girando o cortador para remover o metal. 

Remover o metal até expor a parte de cima da superfície da rolha. 

 

 

 

 

 

 
 

 

CUIDADO: A lâmina do cortador de metal é  afiada. Mantenha os dedos longe das 

extremidades afiadas do cortador. 
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PARA OPERAR SEU ABRIDOR DE 

VINHOS  
 

Pressionar a parte inferior do interruptor (indicado 

pela seta para baixo) para remover a rolha da 

garrafa. Pressionar a parte superior do interruptor 

(indicado por uma seta para cima) para liberar 

uma rolha a partir do mecanismo depois de ter 

removido a rolha da garrafa. (Veja imagem 2) 

 

1. Colocar o abridor elétrico de vinho em cima da 

garrafa, certificando-se que ele permaneça o mais 

reto possível. 

Se o abridor elétrico de vinho for segurado em 

ângulo em relação à garrafa, ele não vai remover 

a rolha da maneira certa. (veja imagem 3) 

 

2. Segurar o abridor elétrico de vinho firmemente 

e pressionar a parte inferior da chave. O saca-

rolha girará no sentido anti-horário, removendo 

gradualmente a rolha da garrafa. Quando o 

mecanismo elétrico parar, a rolha estará 

totalmente removida da garrafa. 

 

3. Levantar o abridor elétrico de vinho tirando-o 

da garrafa. Para remover a rolha, pressione a 

parte superior da chave. A espiral girará no 

sentido horário libertando a rolha. (Veja Imagem 

4) 

 

4. Coloque sempre o abridor de vinhos na base 

de carregamento ao terminar, pois isto protege o 

aparelho quando ele não está sendo usado. 

 

 
Recomendamos que após o uso devolva o aparelho na base de modo que a carga 

seja totalmente completada e fique disponível para próxima utilização. 

 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
 

1. Sempre desligue o aparelho da tomada antes de limpeza. 

2. Certifique-se de todas as peças estão limpas e secas antes de guardá-las. 

3. Para limpar o abridor de vinhos, utilize um pano limpo e úmido. 

4. Nunca mergulhe o carregador, a base de energia ou o invólucro em água ou 

quaisquer outros líquidos. 

5. Nunca mergulhe a base do motor em água ou outros líquidos, não colocar em 

lavar louças. 

 

(fig 3) 

(fig 4) 
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6. Qualquer outro serviço deve ser realizado por um serviço autorizado Cuisinart. 

 

 

Certificado de Garantia Cuisinart 

 
Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto Cuisinart, antes 

de qualquer atitude com relação a ele, leiam com atenção o manual por inteiro e 

principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua 

tomada. 

Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos Cuisinart são isentos de quaisquer 

defeitos de materiais bem como de sua manufatura. 

Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto 

gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, das 

peças ou dos conjuntos que eles apresentem defeitos de fabricação ou problemas 

ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a 

data de venda ao consumidor. 

Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto. 

Este produto Cuisinart é fabricado para uso doméstico, não sendo recomenda sua 

utilização em locais comercias, sob pena de perda de sua Garantia. 

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa exceto posto autorizado Cuisinart 

a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos quaisquer 

terceiros a assumir em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou 

quanto ao uso de qualquer produto. 

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um Ano) a partir da data de 

venda do mesmo ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota 

fiscal o número do CPF do mesmo. 

 

 

ATENCÃO: A NOTA FISCAL  deverá ser apresentada com a garantia no exercício dos 

seus direitos. 

 

 

 

M.CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 

SAC: 0800 77 06 222 

www.mcassab.com.br 

www.cuisinartbrasil.com.br 

 

 

 

 

 

N.º de série:_____________________________ 

Data da Compra:_________________________ 

Nome e Carimbo da Loja:__________________ 
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