
Ambient

Návod k obsluze  2-5
Chladicí nádoba na víno a šampaňské

Návod na pouzivanie  6-9
Chladiaca nádoba na víno a šampanské

Használtati utasítás  10-13
 Pezsgő- és borhűtő

CZ

SK

HU

04_1540_0011_IFU_Book_CZ_SK_HU.indb   1 09.04.19   14:12



2

Návod k obsluze

Důležité bezpečnostní pokyny 
 ▪ Tento spotřebič není hračka.
 ▪ Osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními 
schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a/nebo 
znalostí mohou tento spotřebič používat pouze tehdy, pokud jsou 
pod dohledem nebo pokud dostaly pokyny ohledně bezpečného 
používání spotřebiče a rozumí rizikům, která se s použitím pojí.

 ▪ Tento spotřebič nemohou používat děti. Spotřebič a jeho napájecí 
kabel ponechejte mimo dosah dětí.

 ▪ Spotřebič používejte pouze se správným síťovým adaptérem.
 ▪ Pokud je síťový adaptér poškozený, je nutné jej vyměnit.  
Náhradní adaptér je k dostání od výrobce nebo prostřednictvím jeho 
oddělení péče o zákazníky.

 ▪ Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a v podobném 
prostředí, jako např.:

 ⋅ v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích  
a v jiném komerčním prostředí;

 ⋅ na statcích;
 ⋅ použití hosty v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních;
 ⋅ v ubytovacích zařízeních.

 ▪ Tento spotřebič není určen pro čistě komerční použití.
 ▪ Vždy, když má být spotřebič ponechán bez dozoru, a také před 
montáží, demontáží nebo čištěním, odpojte spotřebič od napájení.

 ▪ Spotřebič je určen pouze pro domácí použití.

Před použitím
Spotřebič může být používán pouze pro určený účel a v souladu s tímto návodem k obsluze. Proto 
se doporučuje, abyste si před použitím spotřebiče důkladně pročetli tento návod k obsluze, protože 
obsahuje pokyny pro jeho použití, čištění a údržbu. 
V případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu neneseme žádnou odpovědnost za případně 
vzniklé škody. Ponechejte si tento návod k obsluze na bezpečném místě a předejte jej případnému 
dalšímu uživateli společně se spotřebičem. Během používání je třeba dodržovat bezpečnostní opatření.

Technické údaje pro síťový adaptér
Síťové napětí:  220–240 V~, 50–60 Hz 
Spotřeba energie:  2.5 wattů
Třída ochrany: III 

Chladicí nádoba na víno a šampaňské
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Další bezpečnostní pokyny
 ▪ Síťový adaptér může být připojen pouze k uzemněné elektrické zásuvce, která je nainstalována 

v souladu s příslušnými nařízeními. Napájecí kabel a zástrčka musí být suché.
 ▪ Připojovací kabel neveďte ani neupínejte nad ostrými hranami. Neponechávejte jej volně viset. 

Chraňte jej před horkem a olejem.
 ▪ Prodlužovací kabel můžete použít pouze tehdy, je-li v bezvadném stavu.
 ▪ Nikdy nevytahujte adaptér ze zásuvky pomocí kabelu nebo mokrýma rukama.
 ▪ Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou plotýnky, nebo v blízkosti otevřeného plamene, 

protože by tak mohlo dojít k roztavení krytu.
 ▪ Když se spotřebič nepoužívá, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 ▪ Nikdy nedávejte LED vložku do vody, ani ji vodou nečistěte. K čištění používejte výhradně vlhký hadřík.
 ▪ Spotřebič přestaňte ihned používat a/nebo odpojte síťový adaptér, pokud:

 ⋅ dojde k poškození spotřebiče, kabelu nebo síťového adaptéru;
 ⋅ máte podezření, že spotřebič je vadný v důsledku pádu nebo podobné nehody;
 ⋅ dochází k únikům ze spotřebiče; 

V takových případech nechejte spotřebič opravit.
 ▪ Výrobce nenese odpovědnost za škody z důvodu nesprávného použití, nesprávné obsluhy nebo 

nesprávné opravy. Reklamace v takových případech rovněž nebudou uznány.
 ▪ Varování: nabíjecí baterie nabíjejte pouze USB konektorem, který je součástí balení. 
 ▪ Poznámka: Pokud by byla chladicí vložka Coolpack v přímém a dlouhodobém kontaktu s kůží, hrozí 

riziko vzniku omrzlin.

Použití 
Chladicí nádoba na víno a šampaňské WMF AMBIENT je vhodná pro chlazení lahví s vínem, 
šampaňským nebo vodou o průměru až do 92 mm.

První spuštění
Mějte prosím na paměti, že v blízkosti spotřebiče by se neměly nacházet žádné elektricky vodivé 
předměty, a zajistěte, aby nedošlo ke zkroucení kabelu, aby bylo zaručeno bezproblémové použití 
funkce WMF Easy Touch.

Coolpack 
Součástí dodávky chladicí nádoby na víno a šampaňské WMF AMBIENT je chladicí vložka Coolpack. 
Tu je třeba nechat nachladit v mrazničce při teplotě –18 °C minimálně po dobu čtyř hodin před jejím 
použitím v chladicí nádobě na víno a šampaňské, aby bylo dosaženo maximálního chlazení. 

USB adaptér
Součástí balení je USB adaptér. Pomocí něj je napájeno LED světlo nebo jsou jím případně nabíjeny 
nabíjecí baterie.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


