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Esta Adega utiliza sistema eletrônico de refrigeração 
que garante uma temperatura mais estável. Este 
sistema de refrigeração consegue diminuir a 
temperatura em até 20ºC, sendo seu uso 
recomendado para vinho tinto.

Ligando a Adega
Quando o cabo de alimentação é conectado na toma-
da, a Adega emite um alarme sonoro e todas as luzes 

do display acendem por 3 segundos.

Se a temperatura no interior da Adega for maior que 
18°C, o display continua exibindo este valor até que 
a temperatura selecionada seja atingida.
O display de temperatura indica a temperatura pro-
gramada/escolhida no painel.

Iluminação interna
Toque no botão : a lâmpada interna acende e 

o ícone  permanece aceso no painel.

Para desligar, toque novamente no botão .

Como travar/destravar o painel de controle
Para travar o painel de controle, toque no botão 

 por 3 segundos.

Será emitido um sinal sonoro, as funções do painel 

de�controle��carão�travadas�e�o�ícone�  acenderá 

no display.

Para destravar o painel, repita o procedimento.

Modo Economia de Energia
Para ativar o modo Economia de Energia, toque 

no botão  por 3 segundos: o produto emitirá um 

alarme sonoro e todas as luzes do display apagarão.

Para desativar o modo Economia de Energia, repita 

o procedimento acima.

Utilização das funções do painel de 
controle no modo Economia de Energia
As funções do painel podem ser utilizadaas 

normalmente no modo de Economia de Energia.

Para isto, basta tocar em qualquer botão. O produ-

to emitirá um alarme sonoro e o display funcionará 

normalmente. Se nenhum botão for tocado após 5 

segundos, as luzes do painel apagam novamente. 

Modo stand-by
Se após 3 minutos com o produto ligado você 

não tocar em nenhum botão do painel, o produto 

entra no modo stand-by e apenas a temperatura 

permanece acesa no display.
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Esta�Adega�é�recomendada�para�o�armaze-
namento�de�vinho�tinto�em�garrafas�750�ml�
tipo�Bourdeaux.

IMPORTANTE

Ajuste de temperatura
A temperatura pode ser ajustada entre 12 e 18oC.
Para ajustar, toque nos botões  ou  para 
selecionar a temperatura desejada. O display exibirá  
a temperatura de 18oC, diminuindo até que a tempe-
ratura selecionada seja atingida.
Para desativar o alarme sonoro
Para desligar o alarme sonoro, toque nos botões 

 e  ao mesmo tempo por três segundos.
O alarme emitirá um som e depois será desati-
vado. O painel de controle continuará funcionando 
normalmente.
Para ligar o alarme sonoro novamente repita 
o procedimento e o alarme voltará a funcionar 
normalmente.
NOTA: Para que a temperatura programada/
escolhida no painel seja atingida, a temperatura 
ambiente onde o produto está instalado sempre 
deverá ser maior. 
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