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Instalacja urządzenia
1 Dwie połówki wieka z zagłębieniami na donice na rośliny
2 Wyświetlacz poziomu wody/pływak ze zdejmowaną nakładką chromowaną
3 Wkładka LED
4 Zbiornik wody
5 Obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej
6 Otwór na tampon
7 Dwa uchwyty tamponów
8 Dwa tampony nylonowe
Zestaw wymienny: 4 tampony i 2 uchwyty tamponów
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Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa
 ▪ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
 ▪ Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonej 
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub 
nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy jedynie pod warunkiem, 
że są nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat tego, w jaki 
sposób bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieją związane z 
tym zagrożenia.

 ▪ To urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie oraz 
przewód zasilający przechowuj zawsze poza zasięgiem dzieci.

 ▪ Urządzenia używaj wyłącznie z odpowiednim zasilaczem.
 ▪ Jeśli zasilacz jest uszkodzony, wymień go. Zasilacz można nabyć po 
skontaktowaniu się z producentem lub jego działem obsługi klienta.

 ▪ Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach 
domowych lub podobnym środowisku, np.:

 ⋅ W pomieszczeniach socjalnych z kuchnią w sklepach, biurach i 
innych środowiskach komercyjnych;

 ⋅ W gospodarstwach wiejskich;
 ⋅ W hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych;
 ⋅ W pensjonatach typu bed and breakfast.

Urządzenie nie jest przeznaczone wyłącznie do użytku 
komercyjnego.

 ▪ W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz w sytuacji 
jego montażu, demontażu oraz czyszczenia pamiętaj, aby zawsze 
odłączyć je od zasilania elektrycznego.

Przed użyciem
Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją. 
Z tego względu przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona wskazówki 
dotyczące użytkowania, czyszczenia i konserwacji urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji. 
Instrukcję przechowuj w bezpiecznym miejscu i przekazuj każdemu kolejnemu użytkownikowi wraz 
z urządzeniem. Zapoznaj się również z informacjami na temat gwarancji, zamieszczonymi na końcu 
instrukcji obsługi. Podczas użytkowania przestrzegaj środków ostrożności.
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Dane techniczne urządzenia
Napięcie:   12V
Zużycie energii:  0,5 A
Klasa ochrony:  III

Dane techniczne zasilacza sieciowego
Napięcie sieciowe:  220-240 V~
Zużycie energii:  50 Hz, 0.3A
Klasa ochrony:  II

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
 ▪ Zasilacz sieciowy powinien być podłączony tylko do uziemionych gniazdek ściennych, które zostały 

zainstalowane zgodnie z przepisami. Kabel zasilający i wtyczka muszą być suche.
 ▪ Nie przeciągaj ani nie zaciskaj kabla połączeniowego na ostrych krawędziach, nie pozostawiaj go 

zwisającego, chroń przed gorącem i olejem.
 ▪ Zadbaj o to, aby stosowany przedłużacz był w idealnym stanie.
 ▪ Nigdy nie wyciągaj zasilacza sieciowego z gniazda, ciągnąc za kabel. Przy obsłudze zasilacza miej 

zawsze suche dłonie.
 ▪ Nie umieszczaj urządzenia na gorących powierzchniach, takich jak płyty grzejne lub w pobliżu 

otwartego płomienia gazowego, ponieważ mogłoby to stopić obudowę.
 ▪ Gdy urządzenie nie jest używane, wyciągnij zasilacz sieciowy z gniazdka.
 ▪ Urządzenie może być używane tylko w pomieszczeniach.
 ▪ W celu zapobieżenia wyciekom ze zbiornika wody, zawsze stawiaj urządzenie na płaskiej 

powierzchni.
 ▪ Nigdy nie zamaczaj wkładki LED w wodzie. Czyszczenie wykonuj wyłącznie przy użyciu wilgotnej 

ściereczki.
 ▪ Natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i/lub odłącz zasilacz, jeśli:

 ⋅ Urządzenie, kabel lub zasilacz jest uszkodzony;
 ⋅ Urządzenie mogło zostać uszkodzone na skutek upadku lub podobnego zdarzenia;
 ⋅ Urządzenie jest nieszczelne.

W takich przypadkach zleć naprawę urządzenia.
 ▪ Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niewłaściwego 

użytkowania, nieprawidłowej obsługi lub niewłaściwych napraw. W takich przypadkach całkowicie 
wykluczone są również wszelkie roszczenia gwarancyjne.
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Użytkowanie
WMF AMBIENT Kräuter @home to stylowa obudowa na doniczki, która łączy w sobie funkcję 
pielęgnacji roślin i dekoracji wnętrz:
 ▪ Idealnie nadaje się na 2 donice z ziołami/roślinami (standardowa Ø 12cm, wysokość 10cm).
 ▪ Posiada inteligentny system zaopatrzenia w wodę regulowany za pomocą tamponu nylonowego. 

Rośliny pobierają tyle wody, ile potrzebują. Zapobiega to nadmiernemu lub niedostatecznemu ich 
podlewaniu.

 ▪ Dzięki eleganckiemu wyświetlaczowi poziomu wody (2) zawsze wiesz, kiedy musisz uzupełnić 
zbiornik wody (4).

 ▪ W pełni uzupełniony zbiornik na wodę (4) wystarcza na maksymalnie cztery dni (w zależności od 
zapotrzebowania roślin na wodę i temperatury w pomieszczeniu).

 ▪ Odrębnie sterowane oświetlenie otoczenia posiada trzy różne ustawienia jasności. W celu włączenia 
oświetlenia wystarczy dotknąć obudowy ze stali nierdzewnej (5).

 ▪ Pamiętaj, że żadne przedmioty przewodzące prąd elektryczny nie powinny znajdować się w pobliżu 
urządzenia.  
W celu zagwarantowania bezproblemowego korzystania z funkcji WMF Easy Touch upewnij się, że 
kabel nie jest skręcony.

Wkładanie doniczek z ziołami/roślinami
W celu zapewnienia lepszego przekazu instrukcji, najważniejsze kroki zostały wyjaśnione za pomocą 
ilustracji (oznaczone w tekście wielkimi literami) zlokalizowanej na stronie tytułowej. 

 ▪ Rozpakuj poszczególne części zestawu WMF AMBIENT Kräuter @home.
 ▪ Umieść zbiornik na wodę (4) w obudowie na doniczki (5) [A] ze stali nierdzewnej. Wypust 

zlokalizowany na podstawie obudowy na doniczki musi znajdować się w bocznym otworze 
zbiornika na wodę [B]. Przymocuj następnie mocno zbiornik na wodę.

 ▪ Uzupełnij wodę do oznaczenia MAX [C].
 ▪ Umieść wkładkę LED (3) w obudowie na doniczki w taki sposób, aby przylegała ściśle do zbiornika 

na wodę. W tym celu połączenie zasilania musi znajdować się po tej samej stronie co otwór w 
obudowie na doniczki [D]. Dwa wypusty prowadnika zlokalizowane na zbiorniku wody pomagają 
równo ustawić wkładkę LED.

 ▪ Ustaw pierwszą doniczkę z tamponem:
 ⋅ Umieść tampon pomiędzy zębami uchwytu. Naciągnij tampon wzdłuż uchwytu i przytrzymaj 

oba tampony w dolnej części uchwytu [E].
 ⋅ Za pomocą uchwytu przesuń tampon możliwie jak najgłębiej do otworu znajdującego się na 

spodzie doniczki [F]. Jeśli jest to trudne, przekręć uchwyt tamponu podczas wciskania.
 ⋅ Puść tampon i wyciągnij uchwyt. Tampon pozostanie w doniczce [G]. 

Uchwyt tamponu przechowuj w bezpiecznym miejscu, można go również pozostawić w 
doniczce.

 ▪ Umieść doniczkę i tampon w pojemniku na wodę, ustawiając całość na podporach w taki sposób, 
aby doniczka stała stabilnie [H]
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 ▪ Powtórz ten proces w przypadku drugiej doniczki.
 ▪ Zdemontuj chromowaną nakładkę z pływaka.
 ▪ Zdejmij połowę wieka z otworem na pływak i przepuść pręt pływakowy przez ten otwór.
 ▪ Załóż chromowaną nakładkę z powrotem na pręt pływakowy [I].
 ▪ Następnie umieść połowę wieka obudowy na doniczce na wypuście wkładki LED. W tym celu mocno 

przytrzymaj pływak i umieść jego stopkę w wyznaczonym otworze zlokalizowanym na podstawie 
zbiornika wody [J]. Pływak jest ustawiony prawidłowo, jeśli automatycznie odskoczy, gdy naciśniesz 
go w dół.

 ▪ Następnie umieść również drugą połowę wieka na wypuście wkładki LED. Wykonując tę czynność, 
przytrzymaj rośliny drugą ręką, aby ich nie przytrzasnąć.

 ▪ Polej delikatnie rośliny wodą w celu zapewnienia przepływu wody pomiędzy tamponem, korzeniami 
i zbiornikiem wody.

 ▪ Włóż kabel przez otwór w obudowie na doniczki (6) ze stali nierdzewnej i podłącz zasilacz sieciowy 
[K]. 

Wskazówka
Do wody można dodawać płynne składniki odżywcze lub nawozy.

Obsługa
Włączanie i wyłączanie światła Ambient za pomocą technologii EasyTouch
 ▪ W celu włączenia światła, dotknij dowolne miejsce na obudowie ze stali nierdzewnej (5). 

Wielokrotne dotknięcie obudowy powoduje przewijanie trzech ustawień jasności, a następnie 
wyłącza światło.

Wyłączone 1 ustawienie 2 ustawienie 3 ustawienie Wyłączone

1 dotknięcie 2 dotknięcie 3 dotknięcie 4 dotknięcie

Uzupełnianie wody
Jeśli chromowana nakładka na wskaźniku poziomu wody (2) wystaje nawet 
nieznacznie oznacza to, że potrzebne jest uzupełnienie poziomu wody.

Wlej wodę przez otwór zlokalizowany we wskaźniku poziomu wody. Uzupełnij wodę 
do odpowiedniego poziomu tak, aby nakładka chromowana zlokalizowana na 
wskaźniku poziomu wody była wypoziomowana z pokrywą.
 
Jeśli nasadka chromowana znajduje się ponad pokrywą, doniczki z roślinami znajdują 
się w wodzie, co z kolei oznacza, że dostają jej za dużo.
 

Jeśli to konieczne, sprawdź, czy pływak jest prawidłowo ustawiony: pływak musi być ustawiony 
pionowo w otworze.
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Czyszczenie oraz konserwacja
Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę sieciową.
Wyciągnij wtyczkę sieciową i odłącz kabel od obudowy doniczki ze stali nierdzewnej (5).
W żadnym wypadku nie zanurzaj w wodzie wkładki LED (3) i obudowy doniczek (5) ze stali 
nierdzewnej.
W razie potrzeby wytrzyj obudowę z zewnątrz, używając wilgotnej szmatki. Nigdy nie używaj ściernych 
środków czyszczących. Wszystkie inne części (zbiornik na wodę, obie połówki wieka, pływak, tampony i 
uchwyt tamponu) można czyścić ciepłą wodą i detergentem. Konieczne jest następnie ich osuszenie.
Te części można również wkładać do zmywarki.

Wskazówka
Jeśli uważasz, że rośliny nie dostają wystarczającej ilości wody lub zbyt szybko więdną, sprawdź, czy
 ▪ ▪ Pływak jest prawidłowo ustawiony na swoim miejscu;
 ▪ ▪ W zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość wody;
 ▪ ▪ Tampony są mocno osadzone w doniczce; lub
 ▪ ▪ W zbiorniku nie znajduje się zbyt dużo wody.
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Urządzenie jest zgodne z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 2009/125/WE.

Po zakończeniu okresu użytkowania niniejszego produktu nie wolno wyrzucać 
z normalnymi odpadami gospodarczymi, lecz należy go dostarczyć do punktu 
zbiórki sprzętów elektrycznych i elektronicznych w celu utylizacji. Materiały 
podlegają recyklingowi zgodnie z oznaczeniami. Ponowne użytkowanie, 
recykling lub inne zastosowanie starych urządzeń istotnie przyczynia się do 
ochrony środowiska. Proszę zasięgnąć informacji u władz lokalnych odnośnie 
odpowiedniego punktu utylizacji. 

Instrukcja może ulec zmianom.



0419010011-03-1803
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WMF consumer electric GmbH
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D-89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy
www.wmf-ce.de 

Dystrybutor:

GROUPE SEB POLSKA SP. Z O.O.
Ul. INFLANCKA 4C 00-189 WARSZAWA 
POLSKA


