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Instrukcja obsługi

Ważne informacje dot. bezpieczeństwa 
 ▪ Urządzenie nie jest zabawką.
 ▪ Urządzenia AGD mogą być używane przez osoby z ograniczonymi 
możliwościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi lub  
z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane  
lub poinstruowane odnośnie użycia urządzenia w bezpieczny sposób 
i jeśli rozumieją one związane z tym zagrożenia.

 ▪ Dzieci nie powinny używać tego urządzenia. Ustawić urządzenie tak, 
aby do niego i do jego kabla zasilającego nie miały dostępu dzieci.

 ▪ Urządzenie należy używać wyłącznie z odpowiednim zasilaczem 
sieciowym.

 ▪ Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien zostać 
wymieniony. 
Dostępna u producenta lub w dziale obsługi klienta.

 ▪ Urządzenie zaprojektowano do użytku w gospodarstwie domowym  
i innych środowiskach, np.:

 ⋅ W kuchniach dla personelu w sklepach, biurach i w innych 
środowiskach pracy;

 ⋅ W gospodarstwach rolnych;
 ⋅ Przez gości w hotelach, motelach i innego typu środowiskach 

mieszkalnych;
 ⋅ W obiektach typu bed-and-breakfast.

 ▪ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku czysto komercyjnego.
 ▪ Zawsze odłączać urządzenie AGD od zasilania, jeśli pozostaje bez 
nadzoru i przed montażem, demontażem oraz czyszczeniem.

 ▪ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego 
wewnątrz pomieszczeń.

Przed użyciem
Urządzenie może być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z niniejszą instrukcją
obsługi. Dlatego przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać 
instrukcję obsługi, która zawiera informacje dotyczące użytkowania, czyszczenia i konserwacji 
urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w przypadku 
nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy 
przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać ją każdemu kolejnemu użytkownikowi wraz  
z urządzeniem. Podczas użytkowania należy przestrzegać środków ostrożności.

 Schładzacz do wina i szampana
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Informacje techniczne dotyczące adaptera sieciowego 
Napięcie sieciowe: 220–240 V~, 50–60 Hz 
Zużycie energii: 2,5 W 
Klasa ochrony: III 

Dodatkowe informacje dot. bezpieczeństwa
 ▪ Urządzenie powinno być podłączane tylko do uziemionych gniazdek, które zostały zainstalowane 

zgodnie z przepisami. Kabel zasilający i wtyczka muszą być suche.
 ▪ Nie ciągnąć ani nie zaciskać kabla na ostrych krawędziach. Nie pozostawiać w zawieszeniu. Chronić 

przed ciepłem i olejem.
 ▪ Korzystać z przedłużacza wyłącznie, gdy jest w idealnym stanie.
 ▪ Nigdy nie wyciągać wtyczki kabla zasilającego z gniazda, ciągnąc za kabel zasilający  

lub mokrymi rękami.
 ▪ Nie umieszczać urządzenia na gorących powierzchniach, takich jak płyty grzewcze lub w pobliżu 

otwartych płomieni gazowych, ponieważ może to spowodować stopienie się obudowy.
 ▪ Jeśli urządzenie nie jest używane, wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda.
 ▪ Nigdy nie wkładać wkładki LED do wody ani nie czyścić jej wodą. Należy czyścić wyłącznie wilgotną 

ściereczką.
 ▪ Należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia i/lub wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego  

z gniazdka, jeśli:
 ⋅ urządzenie lub kabel zasilający jest uszkodzony,
 ⋅ istnieje podejrzenie usterki po upadku urządzenia lub w wyniku podobnego zdarzenia,
 ⋅ urządzenie przecieka.

 ▪ W takich przypadkach należy przeprowadzić naprawę urządzenia.
 ▪ Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej obsługi lub niewłaściwie 

przeprowadzonej naprawy producent nie ponosi odpowiedzialności. Również w takich przypadkach 
roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.

 ▪ Ostrzeżenie: ładować baterie wyłącznie za pomocą dołączonej wtyczki USB. 
 ▪ Uwaga: ryzyko odmrożenia w przypadku bezpośredniego i długotrwałego kontaktu wkładu 

chłodzącego ze skórą.

Użytkowanie 
Schładzacz do wina i szampana WMF AMBIENT nadaje się do chłodzenia wina, szampana i butelek  
z wodą o średnicy do 92 mm. 

Wymagania wstępne
Należy pamiętać, że w pobliżu urządzenia nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przewodzących 
prąd elektryczny i upewnić się, że kabel nie jest skręcony, aby zagwarantować bezproblemowe 
korzystanie z funkcji WMF Easy Touch.

Wkład chłodzący 
Wkład chłodzący znajduje się w pojemniku schładzacza do szampana i wina WMF AMBIENT. Powinien 
on być chłodzony w zamrażarce w temperaturze -18°C przez co najmniej cztery godziny przed użyciem 
w celu osiągnięcia maksymalnego chłodzenia. 
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Adapter USB
W zestawie znajduje się adapter USB. Adapter służy do zasilania diody LED lub ładowania baterii,  
jeśli są używane.

Baterie/akumulator
Baterie/akumulator nie są dołączone do zestawu. 
W tym schładzaczu można używać baterii (AA) lub baterii akumulatora.
Wszystkie baterie muszą mieć taką samą pojemność i powinny być w idealnym przypadku w tym 
samym wieku. 
OSTRZEŻENIE: nie podłączać kabla USB, jeśli używane są baterie a nie akumulatory. Istnieje 
ryzyko, że baterie mogą wyciec, co może spowodować znaczne szkody zdrowotne lub obrażenia 
ciała. 

Zdejmowanie/wkładanie górnego pierścienia 
podświetlającego LED
Górny pierścień podświetlający LED można zdjąć, aby można było łatwo wyjąć wkład chłodzący do 
czyszczenia. Podczas wkładania pierścienia podświetlającego LED należy pamiętać, że może on być 
wkładany tylko w jednej pozycji. Trójkąty nadrukowane na górze pierścienia świetlnego i w obudowie 
schładzacza do wina stanowią wskazówkę przy mocowaniu górnego pierścienia LED. Kliknięcie 
potwierdza, że pierścień podświetlający został prawidłowo umieszczony. Pierścień podświetlający LED 
będzie działać tylko wtedy, gdy został prawidłowo umieszczony. 

Pierwsze działanie pierścienia LED
Po włożeniu wkładu chłodzącego i górnego pierścienia podświetlającego LED do schładzacza do wina 
od góry, przełącznik ON/ OFF na dole schładzacza do wina powinien znajdować się w pozycji 
1, aby włączyć światło. Aby dioda LED mogła działać schładzacz do wina musi być włączony. 
Następnie wystarczy dotknąć podstawy obudowy ze stali nierdzewnej, a schładzacz do wina zostanie 
podświetlony. To urządzenie posiada dekoracyjne oświetlenie LED u góry i u dołu obudowy ze stali 
nierdzewnej. Indywidualnie regulowane światło zewnętrzne ma trzy różne ustawienia jasności.
 
Trzy sposoby działania diody LED na urządzeniu: 

 ⋅ Przykład 1: Schładzacz do wina jest podłączany do gniazda zasilania poprzez adapter USB  
Po ustawieniu przełącznika ON/OFF na schładzaczu w pozycji I, dioda LED może zostać 
włączona za pomocą funkcji Easy Touch w podstawie schładzacza do wina:  
Pierwsze dotknięcie: 10% jasności 
Drugie dotknięcie: 50% jasności  
Trzecie dotknięcie: 100% jasności 
Czwarte dotknięcie: wyłączone

 ⋅ Przykład 2: Schładzacz do wina jest podłączany do gniazda zasilania przez adapter USB  
i podłączone są również akumulatory  
Tak samo jak w przykładzie nr 1. Ponadto zielona dioda LED będzie migać na spodzie 
pierścienia podświetlającego (co ok. 2 sekundy), co oznacza, że akumulator nie jest w pełni 
naładowany. Zielona dioda LED wyłączy się po pełnym naładowaniu akumulatorów. 
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 ⋅ Przykład 3: Używane są tylko baterie/akumulator  
Jeśli przełącznik ON/OFF znajduje się w pozycji I, zielona dioda LED na spodzie pierścienia 
będzie świecić w sposób ciągły. Oznacza to, że zużywana energia jest dostarczana przez 
akumulator. Przy najwyższym poziomie jasności (100%), standardowe baterie wystarczą na 
około 4 godziny.  
Wskazówka: zmniejsz poziom jasności, aby wydłużyć żywotność baterii i oświetlenia.

Włączanie i wyłączanie światła schładzacza do wina 
WMF Ambient za pomocą funkcji WMF Easy Touch
 ▪ Funkcja WMF Easy Touch umożliwia łatwą obsługę oświetlenia LED. 
 ▪ Dotknij obudowy ze stali nierdzewnej na podstawie, aby włączyć i wyłączyć oświetlenie.  

Wielokrotne dotykanie obudowy poprzez trzy ustawienia jasności, a następnie wyłączenie oświetlenia.
  Pierwsze dotknięcie: 10% jasności 

Drugie dotknięcie: 50% jasności  
Trzecie dotknięcie: 100% jasności 
Czwarte dotknięcie: wyłączone

Czyszczenie i konserwacja
Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę sieciową.
Odłączyć wtyczkę sieciową i wyjąć kabel z obudowy ze stali nierdzewnej.
W żadnym wypadku nie należy zanurzać wkładki LED i obudowy ze stali nierdzewnej w wodzie.  
W razie potrzeby wystarczy przetrzeć powierzchnię zewnętrzną wilgotną szmatką.
Nigdy nie stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych.
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Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE 
oraz 2009/125/WE.

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu  
w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki  
i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim 
oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do 
recyklingu lub wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę 
środowiska naturalnego.
Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać  
w odpowiednim urzędzie gminy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.
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Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstraße 19 
D-90419 Nürnberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7331 256 256 
eMail: service-wmf@wmf-ce.de 

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf-ce.de

POLSKA
contact-pl@wmf.com

801 300 420
Groupe SEB Polska
Ul. Inflancka 4C
00-189 Warszawa

HUNGARY
contact-hu@wmf.com

06 1 272 7872
GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE 
Kft.2040 Budaörs, 
Puskás Tivadar út 14

ROMANIA
contact-ro@wmf.com

031 130 93 03
GROUPE SEB ROMÂNIAStr. 
Ermil Pangratti nr. 13
011881 Bucureşti

HRVATSKACROATIA
contact-hr@wmf.com

(01) 30 15 295
SEB mku & p d.o.o.
Sarajevska 29, 
10000 Zagreb

ČESKÁ REPUBLIKA
contact-cz@wmf.com

773 070 853
Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8

SLOVENSKO
contact-sk@wmf.com

232 199 932
GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

БЪЛГАРИЯBULGARIA
contact-bg@wmf.com

07 002 00 59
Груп Себ България ЕООДбул. 
България 58 С, ет 9, офис 30
1680 София

SLOVENIA
contact-si@wmf.com

02 234 94 95
GROUPE SEB Slovensko, 
spol. s r.o.Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava


