
Chłodziarka do wina WFG 18
Instrukcja obsługi

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za zakup produktu Vestfrost.

Firma Vestfrost produkuje profesjonalne chłodziarki do wina 
od ponad 25 lat, dlatego wierzymy, że oferowany przez nas 
produkt całkowicie spełni Państwa oczekiwania i pomoże 
zapewnić optymalne warunki przechowywania wina.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Vestfrost
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Ponieważ urządzenie zawiera 
palny czynnik chłodniczy, zacho-
dzi konieczność upewnienia się, 
że rury czynnika chłodniczy nie są 
uszkodzone.

Ilość i typ czynnika chłodniczego 
wykorzystana w opisywanym 
urządzeniu zostały podane na 
tabliczce znamionowej.
Norma EN378 wymaga, żeby 
kubatura pomieszczenia, w którym 
zostanie zainstalowane urządzenie, 
wynosiła 1 m³ na każde 8 g węglo-
wodorowego czynnika chłodzącego 
wykorzystanego w urządzeniu. W 
ten sposób można zapobiec wy-
twarzaniu się palnego gazu/mie-
szanki powietrza w pomieszczeniu, 
w którym zostało umieszczone 
urządzenie, w przypadku wycieku 
w obiegu chłodniczym. 
OSTRZEŻENIE:   
Nie wolno zasłaniać otworów wen-
tylacyjnych w obudowie urządzenia 
ani w wewnętrznej konstrukcji.

OSTRZEŻENIE:   
Nie wolno stosować innych urzą-
dzeń mechanicznych ani innych 
środków w celu przyspieszenia 
procesu odszraniania niż zalecane 
przez producenta.

OSTRZEŻENIE: 
Nie wolno uszkodzić systemu chło-
dzącego.
OSTRZEŻENIE:  
Nie wolno stosować żadnych 
urządzeń elektrycznych wewnątrz 
komory chłodziarki, o ile nie jest to 
typ zalecany przez producenta.

OSTRZEŻENIE:  
Nie wolno narażać chłodziarki na 
działanie deszczu.

OSTRZEŻENIE:  
Opisywane urządzenie może być 
obsługiwane przez dzieci powyżej 
ósmego roku życia oraz osoby 
o zmniejszonych możliwościach 
fizycznych, sensorycznych i umy-
słowych, a także przez osoby bez 
doświadczenia i odpowiedniej wie-
dzy, jeśli pozostają pod nadzorem 
osoby odpowiedzialnej za ich bez-
pieczeństwo bądź zostały szcze-
gółowo poinstruowane o sposobie 
bezpiecznego używania urządzenia 
i rozumieją ryzyka związane z nie-
właściwym użyciem.

OSTRZEŻENIE: 
Dzieci nie powinny wykorzystywać 
urządzenia do zabawy, bawić się na 
nim i w jego bezpośrednim pobliżu.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzeżenia
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Dzieci nie powinny czyścić urzą-
dzenia ani wykonywać ogólnych 
czynności konserwacyjnych, o ile 
nie mają co najmniej ośmiu lat i nie 
pozostają bez nadzoru. 

OSTRZEŻENIE:   
W urządzeniu nie wolno przecho-
wywać niebezpiecznych mate-
riałów, np. aerozoli napełnionych 
łatwopalnymi gazami.

OSTRZEŻENIE: 
Palny czynnik chłodniczy wykorzy-
stany w urządzeniu grozi pożarem 
lub wybuchem. Dlatego wszelkie 
naprawy należy powierzać wykwali-
fikowanemu personelowi serwisu.

OSTRZEŻENIE:
Upewnij się, że przewód zasilający 
nie został przyciśnięty lub uszko-
dzony podczas ustawiania urządze-
nia.

OSTRZEŻENIE:
Nie wolno umieszczać wielu prze-
nośnych gniazdek ani przenośnych 
zasilaczy z tyłu urządzenia.

 ● Kluczyki należy przechowywać osobno w 
miejscu niedostępnym dla dzieci.

 ● Przed przystąpieniem do czynności 

serwisowych lub czyszczenia urządzenia 
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasila-
jącego od sieci elektrycznej.

 ● Jeśli przewód zasilający zostanie uszko-
dzony, jego wymianę należy powierzyć 
producentowi urządzenia, pracownikom 
serwisu lub innym podobnie wykwalifiko-
wanym osobom, aby uniknąć zagrożeń.

 ● Zbieranie się szronu na wewnętrznych 
ściankach parownika i w górnych czę-
ściach urządzenia jest zjawiskiem natural-
nym. Dlatego urządzenie należy odszro-
nić podczas zwykłego czyszczenia lub 
przeprowadzania czynności serwisowych.

 ● Należy pamiętać, że jakiekolwiek zmiany 
konstrukcyjne urządzenia spowodują 
unieważnienie gwarancji i wszelkiej odpo-
wiedzialności producenta.

 ● Nie należy stosować przedłużaczy.
 ● Opisywane urządzenie przeznaczone jest 
wyłącznie do przechowywania wina.

 ● Wino należy przechowywać w zamknię-
tych butelkach;

 ● Nie wolno nadmiernie napełniać chło-
dziarki do wina;

 ● Nie należy otwierać drzwi, jeśli nie jest to 
konieczne;

 ● Półek nie należy wykładać folią aluminio-
wą ani innym materiałem, który mógłby 
utrudniać cyrkulację powietrza;

 ● Jeśli chłodziarka do wina nie będzie uży-
wana przez dłuższy czas, po starannym 
wyczyszczeniu zaleca się pozostawienie 
uchylonych drzwi, aby zapewnić cyrku-
lację powietrza wewnątrz chłodziarki, co 
pozwoli uniknąć ewentualnego tworzenia 
się kondensatu, pleśni i nieprzyjemnych 
zapachów.

PRODUKT LED KLASY 1
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Przed przystąpieniem do korzystania z 
nowego urządzenia należy się uważnie 
zapoznać z niniejszą instrukcją, ponieważ 
zawiera ważne informacje dotyczące bez-
pieczeństwa, instalacji obsługi i czynności 
serwisowych. Instrukcję należy zachować 
na wypadek późniejszych wątpliwości. Na 
pokwitowaniu zaznacz, że urządzenie nie 
zostało uszkodzone podczas transportu. 
Uszkodzenia powstałe podczas transportu 
należy zgłosić lokalnemu dystrybutorowi 
przed przystąpieniem do korzystania z 
chłodziarki do wina.

Wyjmij urządzenie z opakowania. Przed 
pierwszym podłączeniem chłodziarki do 
źródła zasilania należy ustawić urządze-
nie w położeniu pionowym i odczekać ok. 
dwóch godzin. W ten sposób zmniejszy się 
ryzyko wystąpienia usterki systemu chło-
dzenia na skutek obchodzenia z urządze-
niem podczas transportu.  
Wnętrze chłodziarki należy czyścić ciepłą 
wodą z dodatkiem łagodnego detergen-
tu. Spłucz czystą wodą i dokładnie osusz 
(zapoznaj się ze wskazówkami dotyczący-
mi czyszczenia). Użyj miękkiej ściereczki. 
Jeśli urządzenie było transportowane w 
położeniu poziomym lub przechowywane 
w chłodnym otoczeniu (chłodniejszym niż 
+5°C), należy je ustabilizować utrzymując 
w położeniu pionowym przynajmniej przez 
co najmniej dwie godziny przed włączeniem 
zasilania.

Przed przystąpieniem 
do korzystania z urzą-
dzenia
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Zużycie energii jest tym mniejsze...

1) ...im temperatura otoczenia jest niższa.

2) ..termostat zostanie ustawiony w wyż-
szym punkcie.

3 )...im niższa jest częstotliwość i im krót-
szy czas otwierania drzwi. 

Oszczędność energii podczas eksploatacji 
urządzenia

Dane techniczne

Przewody i podłączenia w instalacjach zasi-
lających powinny być zgodne z wszystkimi 
obowiązującymi normami elektrycznymi (lo-
kalnymi i krajowymi). Przed instalacją chło-
dziarki należy zapoznać się z powyższymi 
normami odnośnie długości i przekrojów 
możliwych do zastosowania przewodów.

Opisywane urządzenie jest zgodne z 
odpowiednimi dyrektywami UE, w tym z 
Dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE i 
Dyrektywą zgodności elektromagnetycznej 
2014/30/UE.

Gniazdko elektryczne, do którego zostanie 
podłączone urządzenie, powinno być łatwo 
dostępne.

Urządzenie można podłączyć wyłącznie do 
źródła zasilanie o napięciu 220/240 V~/50 
Hz poprzez podłączenie przewodu zasi-
lającego do prawidłowo zainstalowanego 
gniazdka elektrycznego z uziemieniem.

Gniazdko elektryczne, do którego zostało 
podłączone urządzenie, powinno być za-
bezpieczone bezpiecznikiem o dopuszczal-
nym obciążeniu 10–13 A.

Jeśli urządzenie wykorzystywane jest 
w krajach nieeuropejskich, sprawdź czy 
parametry elektryczne (napięcie i natężenie 
prądu) źródła zasilania podane na tabliczce 
znamionowej odpowiadają parametrom 
Twojej sieci elektrycznej.

Na tabliczce znamionowej zostały 
podane informacje dotyczące napięcia, 
natężenie prądu i poboru mocy.

Wymianę przewodu zasilającego należy 
powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu 
elektrykowi.

Na tabliczce znamionowej znajdują się róż-
ne informacje techniczne, np. typ i numer 
seryjny.
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Klasa klima-
tyczna

Optymalny prze-
dział temperatur w 
pomieszczeniu

SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +18°C do +38°C
T od +18°C do +43°C

Instalacja i uruchomienie

Miejsce ustawienia urządzenia
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i 
wygodnej obsługi urządzenia nie wolno 
instalować na zewnątrz.

Urządzenie należy ustawić na poziomej po-
wierzchni w suchym, dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu (maks. względna wilgot-
ność powietrza 75%). Nie wolno ustawiać 
urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, np. 
kuchenek lub grzejników. Należy chronić 
urządzenie przed bezpośrednim działaniem 
światła słonecznego.

Instalacja
Urządzenie należy ustawić na poziomej 
powierzchni.
Urządzenie można zamontować w zabudo-
wie w słupku kuchennym.

Temperatura otoczenia
Klasa klimatyczna została podana na 
tabliczce. Określa optymalny przedział 
temperatur w pomieszczeniu.

Top viewSide viewFront view
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Wentylacja
Należy zapewnić odpowiednią wentylację 
urządzenia i upewnić się, że powietrze 
może bez przeszkód przepływać ponad 
urządzeniem, pod nim i wokół niego.
Rysunki przedstawiają w jaki sposób można 
zapewnić niezbędną cyrkulację powietrza 
wokół urządzenia.

Widok z przodu Widok z boku Widok z góry
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Półki
Aby nie uszkodzić uszczelki drzwi, należy 
otworzyć drzwi do końca przed wysunię-
ciem półek.

Półki należy nieznacznie odchylić przed ich 
wyjęciem lub włożeniem, w sposób pokaza-
ny na rysunku po prawej stronie. 

Aby uzyskać łatwy dostęp do przechowy-
wanej zawartości, wysuń półki ok. 1/3 z 
komory. Drewniane półki mają odpowiednie 
wyżłobienia, które pozwalają ułożyć wyso-
kie butelki z winem poprzecznie.

Half shelves  

Full  shelves  

ø76,4 

30
0,

5
 

Maks. 19 butelek

Pełne półki

Półki połówkowe
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Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania

1.Uchyl drzwi pod kątem 90 stopni, odkręć dwie śruby (2) z dolnej osi drzwi (3), zdemontuj 
drzwi (4), zdemontuj wspornik osi (3) z drzwi (Rys. A).

2.  Odkręć śrubę (11) znajdującą się w dolnej części ramy drzwi i ogranicznik (10). Umocuj 
ogranicznik na lewej stronie zakończenia ramy drzwi. (Rys. A/B)

3.  Odkręć trzy śruby mocujące zawiasy (6) w górnych zawiasach (prawych) (5) i zdemontuj je. 
(Rys. C)

4.  Zdemontuj osłonę maskującą (8) z lewej strony u góry chłodziarki i zainstaluj zapasowe 
górne zawiasy (lewe) (7) z lewej strony u góry chłodziarki za pomocą 3 wkrętów. (Rys. D)

5.  Zainstaluj zapasowe dolne zawiasy po lewej stronie (9) wykonując czynności opisane 
powyżej. (Rys. E)

6.  Zainstaluj i wyrównaj drzwi.
7.  Nałóż plastikowe nasadki, aby zamaskować otwory (8).

7

10 11

1 2 3 4

5
6

4
5

8

9

Fig A Fig B

Fig C Fig D

Fig E

Opisywane urządzenie wyposażone jest w drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania, 
ale jest dostarczane z drzwiami na prawostronnych zawiasach.  Zestaw lewostronnych zawia-
sów dostarczany jest z urządzeniem (w pudle), umożliwiając odwrócenie kierunku otwierania 
drzwi.

Rys. A

Rys. C

Rys. E

Rys. B

Rys. D

1.  Dolne zawiasy (prawe)  
2.  Śruby
3.  Osie drzwi
4.  Drzwi  

5.  Górne zawiasy (prawe)
6.  Śruby zawiasów 
7.  Górne zawiasy (lewe) 
8.  Osłona otworu  

9. Górne zawiasy (lewe)  
10. Ogranicznik drzwi  
11. Śruba 
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 Do sterowania wł./wył. oświetlenia 
wewnętrznego.

   Świecący się wskaźnik informuje 
o włączonym trybie chłodzenia.

  Aby sterować urządzeniem, włą-
czyć/wyłączyć (naciśnij i przytrzymaj 
ten przycisk przez trzy sekundy) 

  Naciśnij przycisk „Góra”, ustawienie 
temperatury wzrośnie o 1°C

  Naciśnij przycisk „Dół”, ustawienie 
temperatury obniży się o 1°C

Wskaźnik pulsuje = bieżąca temperatura 
komory chłodziarki.

Wskaźnik świeci się = ustawiona tempera-
tura.

Ustawienie sterowania tempe-
raturą 

 ● Przedział temperatur od +5°C do +18°C

Jeśli system osiągnie ustawioną tempera-
turę Każde naciśnięcie przycisku  lub  
spowoduje wzrost lub obniżenie ustawienia 
temperatury o 1°C. Jeśli ustawiona tempe-
ratura osiągnie górny limit 18°C i dolny limit 
5°C, ustawienie temperatury nie wzrośnie 
ani nie obniży się. 
Jeśli chcesz poznać aktualną temperaturę, 
naciśnij przycisk i przytrzymaj „Góra” lub 
„Dół” przez trzy sekundy. Na panelu wy-
świetlacza pojawi się aktualna temperatura. 
Po pięciu sekundach wyświetlacz ponownie 
pokaże ustawioną temperaturę.

Alarmy
Jeśli temperatura wzrośnie powyżej 23°C, 
na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „HI”, 
a po upływie godziny zostanie wyemitowa-
ny sygnał dźwiękowy i należy usunąć przy-
czynę. Jeśli temperatura obniży się poniżej 
0°C, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 

Obsługa i funkcje



10

PL

„LO”, a jednocześnie zostanie wyemitowany 
sygnał dźwiękowy i zaświeci się wskaźnik 
wystąpienia usterki.
Przerwa w zasilaniu 
Większość przerw w zasilaniu usuwanych 
jest w ciągu kilku godzin i nie powinny one 
wpływać na temperaturę opisywanego 
urządzenia, jeśli ograniczysz otwieranie 
i zamykanie drzwi. Jeśli wystąpi dłuższa 
przerwa w zasilaniu, należy podjąć odpo-
wiednie środki zaradcze w celu ochrony 
zawartości chłodziarki.

Oświetlenie LED
Żeby obniżyć zużycie energii, chłodziarka 
automatycznie wyłączy oświetlenie LED po 
dziesięciu minutach.
Istnieje możliwość pozostawienia stale 
włączonego oświetlenia LED. Naciśnij i 
przytrzymaj przycisk „LIGHT” przez pięć 
sekund. Wyświetli się wskazanie „LP”. Po 
czterech sekundach wyświetli się normalne 
wskazanie i oświetlenie pozostanie włączo-
ne, dopóki nie zostanie ręcznie wyłączone.
Jeśli chcesz powrócić do trybu oszczędza-
nia energii (zalecane), naciśnij i przytrzymaj 
przycisk „LIGHT” przez 5 sekund. Wyświetli 
się wskazanie „LF”. Po 4 sekundach wy-
świetli się normalne wskazanie, a oświetle-

nie zostanie automatycznie wyłączone po 
10 minutach.
(Jeśli chłodziarka do wina wyposażona jest 
w wyłącznik drzwiowy, oświetlenie włą-
cza się po otwarciu drzwi i wyłącza po ich 
zamknięciu).
UWAGA:
Jeśli wystąpiła przerwa w zasilaniu, urzą-
dzenie zostało wyłączone lub odłączone 
od sieci elektrycznej, należy odczekać od 
trzech do pięciu minut przed ponownym 
uruchomieniem chłodziarki. Jeśli spróbujesz 
uruchomić urządzenie przed upływem tego 
czasu, chłodziarka do wina nie uruchomi 
się.
Jeśli używasz chłodziarkę do wina po 
raz pierwszy lub ponownie uruchamiasz 
po dłuższym wyłączenu, może wystąpić 
kilkustopniowa różnica między temperaturą 
ustawioną a wskazywaną na wyświetlaczu 
LED.  To normalne i spowodowane jest 
długością czasu aktywacji chłodziarki. Po 
upływie kilku godzin chłodziarka do wina 
powróci do normalnej pracy.
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Automatyczne odszranianie
Chłodziarka do wina odszraniania jest 
automatycznie. Rozmrożona woda odpro-
wadzana jest przez rurkę i gromadzona na 
tacy (powyżej sprężarki), z której odparowu-
je na skutek działania ciepła wytwarzanego 
przez sprężarkę. Tacę na rozmrożoną wodę 
należy regularnie czyścić.

Czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia urzą-
dzenia należy odłączyć wtyczkę przewodu 
zasilającego od sieci elektrycznej. Najbar-
dziej skuteczne jest czyszczenie chłodziarki 
z użyciem ciepłej wody (maks. 65°C) z 
niewielką ilością łagodnego detergentu. Nie 
wolno stosować środków czyszczących, 
które mogą spowodować zardzewienie. 
Użyj miękkiej ściereczki. Należy spłukać 
czystą wodą i dokładnie osuszyć. Znajdują-
cy się u dołu na tylnej wewnętrznej ściance 
chłodziarki kanał odpływowy rozmrożonej 
wody, którym odprowadzany jest kondensat 
z parownika, należy utrzymać w czystości. 

Dodaj kilka kropel środka dezynfekującego, 
np. Rodalonu, do odpływu rozmrożonej 
wody klika razy w ciągu roku i czyść odpływ 
za pomocą środka do czyszczenia rur lub 
podobnego. Nie wolno stosować ostrych ani 
spiczastych narzędzi. 

Uszczelkę wokół drzwi należy regular-
nie czyścić, aby zapobiec odbarwieniu i 
przedłużyć jej trwałość. Należy użyć czystej 
wody. Po oczyszczeniu uszczelki należy 
sprawdzić, czy nadal zapewnia odpowied-
nie uszczelnienie. 

Do usunięcia kurzu gromadzącego się na 
skraplaczu w dolnej części chłodziarki, na 
sprężarce i w komorze sprężarki najlepiej 
użyć odkurzacza. 

Odszranianie, czyszczenie i czynności serwisowe
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Stwierdzenie usterki

Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie nie 
działa.

Zasilanie urządzenia zostało 
wyłączone. 

Przerwa w zasilaniu; przepalo-
ny bezpiecznik; urządzenie nie 
zostało prawidłowo podłączone 
do zasilania.

Naciśnij przełącznik ON/OFF.

Sprawdź, czy urządzenie jest 
podłączone do zasilania. Zresetuj 
bezpiecznik.

Woda zbiera się na 
spodzie chłodziarki.

Rurka odpływowa rozmrożoną 
wodę została zablokowana.

Wyczyść kanał odpływowy roz-
mrożonej wody i otwór odpływo-
wy na tylnej ściance chłodziarki.

Drgania lub 
uciążliwe odgłosy 
pracującego 
urządzenia.

Urządzenie nie zostało ustawio-
ne w poziomie.

Urządzenie opiera się o inne ele-
menty wyposażenia kuchennego.

Pojemniki lub butelki wewnątrz 
chłodziarki stukają o siebie.

Ustaw urządzenie w poziomie 
korzystając z poziomicy spirytu-
sowej.

Odsuń chłodziarkę od elementów 
wyposażenia kuchennego lub 
innych urządzeń, z którymi się 
styka.

Rozstaw pojemniki i/lub butelki z 
dala od siebie.

Sprężarka działa 
bez przerwy.

Wysoka temperatura w pomiesz-
czeniu.

Należy zapewnić odpowiednią 
wentylację.

Chłodziarka nie 
chłodzi wystarczają-
co dobrze.

Sprawdź ustawienia temperatury.

Drzwi otwieranie są zbyt często.

Drzwi nie są domknięte.

Uszczelka nie jest w pełni szczel-
na.

Ustaw żądaną temperaturę.

Zamknij drzwi i nie otwieraj ich 
przez dłuższy okres.

Domknij drzwi.

Wyrównaj drzwi.



13

PL

Części zamienne

Części zamienne
W przypadku zamawiania części zamien-
nych należy podać typ oraz numer seryjny 
i numer produktu. Odpowiednie informa-
cje znajdziesz na tabliczce znamionowej. 
Znajdują się tam różne istotne informacje 
techniczne, np. typ i numer seryjny.

Numer produktu
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Usuwanie zużytego urządzenia

Informacje dla użytkowników na temat 
zbiórki i prawidłowej metody pozbycia 
się zużytych urządzeń i baterii

Ten symbol znajdujący się na produk-
cie, opakowaniu i/lub w dołączonej 
dokumentacji oznacza, że zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych oraz baterii nie można łączyć ze 
zwykłymi odpadami z gospodarstw 
domowych. Zużyty sprzęt i baterie 
należy przekazać do odpowiednich 
punktów zbiórki odpadów zgodnie 
z wymogami prawa krajowego oraz 
Dyrektyw 2012/19/UE i 2006/66/WE 
dotyczącymi odpowiedniego przetwa-
rzania, odzysku i recyklingu zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego oraz baterii.

Jeśli ten produkt i baterie zostaną 
usunięte we właściwy sposób, pomo-
gą Państwo zaoszczędzić wartościo-
we zasoby i zapobiec potencjalnym 
negatywnym skutkom dla ludzkiego 
zdrowia i środowiska naturalnego, 
które w przeciwnym razie mogłyby 
mieć miejsce na skutek niewłaściwej 
obróbki odpadów. 

W celu uzyskania szczegółowych in-
formacji na temat zbiórki i recyklingu 
zużytych urządzeń i baterii prosimy o 
kontakt z władzami lokalnymi, punk-
tem zbiórki odpadów lub sprzedawcą 
produktu. 

W przypadku nieprawidłowej metody 
pozbycia się zużytych produktów 
może zostać nałożona grzywna 
zgodnie z prawem obowiązującym w 
danym kraju.



Informacje dla użytkowników biz-
nesowych w krajach UE 
W celu uzyskania szczegółowych 
informacji na temat prawidłowej me-
tody pozbycia się zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub 
dostawcą urządzenia. 

Informacje dla użytkowników w 
krajach pozaunijnych na temat 
zbiórki i prawidłowej metody 
pozbycia się zużytych urządzeń i 
baterii

Ten symbol obowiązuje wyłącznie w 
krajach unijnych. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji na temat 
prawidłowej metody pozbycia się 
zużytego produktu prosimy o kontakt 
z władzami lokalnymi lub sprzedawcą 
urządzenia.

Uwagi dotyczące symboli znajdu-
jących się na bateriach:

Ten symbol może być stosowany w 
połączeniu z symbolem chemicznym. 
W takim przypadku jest zgodny z 
wymaganiami Dyrektywy dotyczącej 
zawartości związków chemicznych.



1. Warunki Gwarancji
1.1  Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski, eksploatowane w indywidualnym 

gospodarstwie domowym zaopatrzone w dowód zakupu. 
1.2  Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu urządzenia podanej na oryginale dowodu zakupu.
2. Zobowiązania Gwaranta
2.1  W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli konieczność napra-

wy nastąpi na skutek wady wynikłej z przyczyn tkwiących w urządzeniu w chwili jego zakupu i nie została 
spowodowana przez Użytkownika. 

2.2  Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe w przypadku gdy: 
2.2.1 Gwarant dokona w okresie gwarancji trzech napraw istotnych tego samego elementu i element ten będzie 

nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, 
2.2.2 Autoryzowany Serwis VESTEL stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady urządzenia nie jest możliwe. W razie 

wymiany urządzenia na nowe Nabywca może zostać obciążony kosztem brakujących lub uszkodzonych 
przez niego elementów urządzenia podlegającego wymianie, a także kosztem ich wymiany. 

2.3 Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność Gwaranta wykraczającą poza zobowiązania określone powyżej 
w pkt. 2.1–2.2, w szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód pośred-
nich lub utraconych korzyści wynikłych z wad urządzenia lub niemożności używania przez Użytkownika 
urządzenia wskutek jego wad. 

2.4  Każde wadliwe urządzenie lub jego część z chwilą wymiany staje się własnością Gwaranta. 
3. Warunki obsługi zgłoszeń serwisowych 
3.1  W okresie gwarancji jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania napraw i konserwacji urządzenia 

jest Autoryzowany Serwis VESTEL. 
3.2  Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Serwis VESTEL 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy przez 
Autoryzowany Serwis VESTEL. 

3.3  W przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych, termin naprawy może zostać przedłużony. 
3.4  Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy. 
3.5  W przypadku niestwierdzenia wad lub jeżeli wada powstała z przyczyn określonych w pkt. 4 albo gdy gwa-

rancja wygasa, koszty transportu i wykonanych napraw pokrywa Użytkownik. 
3.6  Użytkownik pokrywa koszty: czynności dotyczących konserwacji urządzenia, elementów podlegających 

naturalnemu zużyciu (kable połączeniowe, bezpieczniki, baterie, itp.) oraz koszty ich wymiany. 
4. Gwarancja nie obejmuje: 
4.1  Czynności związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenie, regulacja, wymiana elementów podlegają-

cych naturalnemu zużyciu). 
4.2  Usuwania wad powstałych w wyniku eksploatacji urządzenia niezgodnej z instrukcją lub zaleceniami produ-

centa dotyczącymi eksploatacji i przechowywania urządzenia. 
4.3  Usuwania wad powstałych w wyniku wahań napięcia w sieci zasilającej oraz wad powstałych na skutek 

wyładowań atmosferycznych. 
4.4  Wymiany części i podzespołów, których żywotność jest zależna od sposobu i intensywności eksploatacji lub 

których wymiana spowodowana jest ich naturalnym zużyciem, np.bezpieczniki, baterie czy akumulatory. 
4.5  Usuwania wad spowodowanych przez Nabywcę, w szczególności dotyczy to uszkodzeń mechanicznych, 

elektrycznych, chemicznych itp. 
5. Przyczyny utraty gwarancji: 
5.1  Wykonanie naprawy, przeróbek lub wymiany części przez podmiot nieposiadający autoryzacji Gwaranta 

(inny niż Autoryzowany Serwis VESTEL). 
5.2  Naruszenie plomb lub znaków fabrycznych. 
5.3  Stwierdzenie jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia (mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycz-

nych, wywołanych zalaniem itp.) spowodowanych przyczynami zewnętrznymi. 
6. Gwarancja na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień klienta wynika-

jących z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

Importer: Vestel Poland Sp. z o.o., ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

Ogólne warunki gwarancji



KARTA GWARANCYJNA

Model

Numer 
fabryczny

Numer 
rachunku

Numer 
faktury

Pieczątka 
sklepu 

i czytelny 
podpis 

sprzedawcy

Importerem urządzeń marki Vestfrost w Polsce jest: 
Vestel Poland Sp. z o.o. z  siedzibą przy ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

INFORMACJE O SERWISIE:
+48 22 272 74 55 

(opłata jak za połączenie lokalne)
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 Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedniego 
powiadomienia.
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